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บทคัดย(อ 

 

การศึกษาป"จจัยที่ส*งผลต*อการตัดสินใจของนักกีฬาทีมชาติต*อการมาใช;บริการของสนามกีฬาหัวหมาก ใน

การแข*งขัน มีวัตถุประสงค�เพ่ือ  

1.) เพ่ือทราบป"จจัยการตัดสินใจการใช;บริการสนามกีฬาหัวหมากเพ่ือการแข*งขัน ของนักกีฬา  

2.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของในการบริการ ของ สนามกีฬาหัวหมาก โดยใช;การวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการ

สัมภาษณ�เชิงลึก  

โดยได;ผลการวิจัยดังนี้ การตัดสินใจในการใช;บริการสนามกีฬาหัวหมากน้ันขึ้นอยู*กับคุณภาพการให;บริการ

ที่ดีและส*วนประสมทางการตลาด ที่ส*งผลต*อการตัดสินใจใช;บริการคือ การปรับปรุงสนามกีฬาให;ดีทันสมัย ทำเล

ที่ตั้งสะดวกในการเดินทางอยู*แล;ว การโฆษณาเพื่อเพิ่มการรับรู; ทำให;สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการให;บริการ

ได; การเพิ่มประสิทธิภาพในการให;บริการคุณภาพ ความเชื่อถือไว;วางใจของลูกค;าคนเดิม รู;ใจกันและกัน รู;และ

ชำนาญในการจัดการการให;บริการ การตอบสนองต*อลูกค;า เพราะว*ามีอุปกรณ�ที่ครบครัน มีเจ;าหน;าที่มีความรู;

ความสามารถในการติดต้ังอุปกรณ� การให;ความเช่ือม่ันต*อลูกค;าท่ีมาใช;บริการของการใช;สนามกีฬาหัวหมาก  

 

คำสำคัญ:ส*วนประสมทางการตลาด,เคร่ืองมือคุณภาพการให;บริการให;บริการ,ป"จจัยส*วนบุคคล,สนามกีฬาหัวหมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The study of factors affecting the decision of the National team athletes to use the 

services of Huamark Stadium in the competition events aims to 

 1.) to know the deciding factors of the athletes team in using the Huamark Stadium 

service for the competition events and  

 2.) to increase the efficiency of the service of Huamark Stadium 

 The study was qualitative research, and in-depth interview process.  

The results of the research are as follows. The decision to use Huamark Stadium is based on good 

service quality and marketing mix factor In respect of Physical evidence and Modernization of the 

stadium,The location is convenient to travel anyway. Advertising to increase brand awareness can 

help to increase the efficiency of the service of the stadium. In addition , the deciding factors of 

the athlete team’s use of Huamark stadium include improving the stadium’s service quality, 

maintaining customer trust , The staff member paying attention to their customer and their 

expertise in the service management, as well as fulfilling their customer ‘s needs, especially 

plentifully supplying quality sports equipment and offering professional installation of sports 

equipment, and gaining customer confidence in Huamark stadium’s service quality. 

 

Keyword: marketing mix, quality tools for service, individual factor, Huamark Stadium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทนำ 

 

เนื่องจากการเป�ดให;บริการสนามกีฬาหัวหมาก ของการกีฬาแห*งประเทศไทย เพื่อรองรับการจัดแข*งขันใน

ระดับเอเซียน หากจะกล*าวถึงสนามกีฬาที่มีชื่อเสียงและประวัติความเป�นมาอันยาวนานของ สนามกีฬาหัวหมาก

สนามที่ได;ชื่อว*า เป�นศูนย�กลางการให;บริการในการจัดแข*งขันกีฬาต*างๆในประเทศ โดย “สนามกีฬาหัวหมาก” 

(Hua Mak Sports Complex) ถือเป�นศูนย�กีฬาหลักของการกีฬาแห*งประเทศไทย ภายในประกอบไปด;วย

กลุ*มอาคารต*างๆ อาทิ อาคารราชมังคลากีฬาสถาน อาคารอินดอร�สเตเดียมหัวหมาก ศูนย�ฝ�กกีฬาในร*ม ศูนย�ฝ�ก

กีฬาเพื่อการแข*งขัน อาคารเวลโลโดม สนามยิงป�น สระว*ายน้ำ ตลอดไปจนถึงอาคารที่ทำการสำนักงานการกีฬา

แห*งประเทศไทย ซ่ึง “ราชมังคลากีฬาสถาน” (Rajamangala National Stadium) ถือเป�นตัวอาคารในสนาม

กีฬาหัวหมากที่มีชื่อเสียงและเป�นที่รู;จักของบุคคลทั่วไปมากที่สุด เนื่องจากราชมังคลากีฬาสถานถูกสร;างขึ้นเพื่อ

ใช;ในการแข*งขันกีฬาเอเชียนเกมส�ครั้งที่ 13 จึงทำให;มีสถานะเป�นสนามกีฬาที่ใหญ*ที่สุดในประเทศ สามารถ

รองรับผู;ชมภายในตัวอาคารได;สูงถึง 65,000 คน (แบ*งเป�นที่นั่งจำนวน 49,722 ที่) ป"จจุบันใช;รองรับการแข*งขัน

ฟุตบอลระหว*างประเทศที่สำคัญ รวมไปถึงการแข*งขันฟุตบอลถ;วยพระราชทานและการจัดคอนเสิร�ตของศิลป�น

ชื่อดังระดับประเทศ เรียกได;ว*า “สนามกีฬาหัวหมาก” เป�นศูนย�กีฬาหลักที่ตอบโจทย�ผู;คนในชาติได;แทบทุกเพศ

ทุกวัย เพราะไม*ว*าจะเดินทางมาออกกำลังกาย พักผ*อนหย*อนใจ รับชมการแข*งขันกีฬา หรือแม;แต*ดูคอนเสิร�ต  

ก็สามารถทำได;ภายในพื้นที่แห*งนี้ และอีกทั้งยังมีศูนย�วิทยาศาสตร�เพื่อบริการดูแลนักกีฬา ทั้งนี้ในส*วนของการ

เดินทางก็สามารถทำได;ตั้งแต*รถยนต�ส*วนตัว, รถโดยสารประจำทาง, Airport rail link สถานีรามคำแหงตลอดไป

จนถึงรถไฟฟ าสายสีส;มท่ีกำลังก*อสร;างแล;วเสร็จซ่ึงจะเป�ดบริการในเร็วๆน้ี 

 

จากสถานการณ�โลกในป"จจุบันด;วยระบบการเมืองการปกครอง ภาวะสังคม สภาพเศรษฐกิจ และรวมถึง

สภาพแวดล;อมของแต*ละบุคคลที่เจอ ทำให;เกิดความแตกต*างในการตัดสินใจการใช;บริการเพราะในป"จจุบันมีการ

แข*งขันในธุรกิจนี้กันมากขึ้น การให;บริการสนามกีฬาไม*ได;มีแค*ภาครัฐเท*านั้น ยังมีไปทั้งทั้งภาคเอกชนอีกด;วย  

ที่มีพื้นที่ที่กว;างขวาง และ สิ่งอำนวยการในการจัดแข*งขันที่ดีกว*าเราทำให;นักกีฬามีตัวเลือกในการตัดสินในการใช;

บริการ 

 โดยป"จจุบันได;เข;าสู*สภาวะการแข*งขัน ( Competitiveness ) ทำให;องค�กรต*าง ๆ ต;องพึ่งพาอุตสาหกรรม

การกีฬา สามารถสร;างรายได;ให;แก*ประเทศอย*างมหาศาล เพราะมีลักษณะเป�นอุตสาหกรรมขนาดใหญ* มีส*วนแบ*ง

การตลาดเป�นอันดับต;น ๆ ของโลกและมีการพัฒนาอย*าง ต*อเนื่อง เศรษฐกิจของประเทศสามารถพัฒนาได;จาก

อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข;องกับการกีฬา กล*าวได;ว*า การกีฬาสร;างเศรษฐกิจของชาติ อัตราการเจริญเติบโต

ของมูลค*าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จากการกีฬาและนันทนาการมีการพัฒนาอย*างต*อเนื่อง และมีเสถียรภาพ มีแนวโน;ม



ว*าจะสามารถ เพิ่มระดับการสร;างมูลค*าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย*างมีนัยสำคัญในอนาคต ตัวอย*างเช*น สาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน เป�นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการกีฬาที่มีขนาดใหญ*ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ได;มีการ ประกาศนโยบาย

ใหม*ในแผนพัฒนาการกีฬาด;วยการกระตุ;นเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมไปพร;อมกัน สาธารณรัฐเกาหลี เป�นอีก

ประเทศท่ีประสบความสำเร็จในการใช;การกีฬาผลักดันอัตราเจริญเติบโต  

ป"จจุบันการตัดสินใจที่ดี คือการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลายๆทางเลือก เพื่อให;องค�กรได;

ประโยชน�สูงสุด และไม*มีความเสียหายผิดพลาดหรือมีน;อยที่สุดเท*าที่จะเป�นไปได; ธุรกิจการให;เช*าสนามกีฬาเพ่ือ

จัดการแข*งขันขันนั้นกำลังเติบโต ส*งผลให;ทุกวันนี้มีสนามที่พร;อมใช;บริการและให;เช*าเพิ่มขึ้นมาเป�นจำนวนมาก 

กระจัดกระจายไปทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงทำให;ผู ;บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นป"ญหาและอุปสรรคของ

ผู;ประกอบการที่เกิดขึ้นในป"จจุบันพบว*าสถานการณ�ของธุรกิจการให;ใช;บริการสนามหรือเช*าในการจัดแข*งขัน อยู*

ในช*วงช*วงอิ่มตัวเพราะในการที่จะปรับปรุงในแต*ละครั้งต;องใช;งบประมาณเป�นจำนวนมาก บางสนามต;องป�ด

กิจการเนื่องจากการแข*งขันที่สูงมากในป"จจุบันโดยเฉพาะ การแข*งขันด;านราคา ซึ่งนับได;ว*าเป�นป"ญหาในการ

ดำเนินการของผู;ประกอบการการเป�นอย*างมาก 

จึงทำให;ผู;วิจัยสนใจ สิบค;นข;อมูล ป"จจัยท่ีส*งผลต*อการตัดสินใจของนักกีฬาทีมชาติต*อการมา 

ใช;บริการของสนามกีฬาหัวหมาก ในการแข*งขัน น้ี 

 

1.2 วัตถุประสงคIการวิจัย 

1.) เพ่ือทราบป"จจัยการตัดสินใจการใช;บริการสนามกีฬาหัวหมากเพ่ือการแข*งขัน ของนักกีฬา 

2.) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของในการบริการ ของ สนามกีฬาหัวหมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

1.) ป"จจัยลักษณะส*วนบุคคล  

 

 

 

  

 

  

  

 

2.) ป"จจัยการได;รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) ป"จจัยส*วนผสมของการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจของนักกีฬาทีม

ชาติต*อการมา 

ใช;บริการของสนามกีฬา

หัวหมาก ในการแข*งขัน 

 

ประกอบด;วยป"จจัยหลัก (4P) 

- สนามกีฬาหัวหมาก(Product) 

- ราคาการเช*าสถานท่ี(Price) 

- สนามกีฬาหัวหมาก(Place) 

- มีราคาท่ีถูกกว*าคู*แข*ง(Promotion) 

 
 

- เพศ 

- อายุ 

- ตำแหน*ง 

- สมาคมกีฬาฯ 

- อายุการปฏิบัติงาน 

 
 

คุณภาพการให;บริการของสนามกีฬา 

- ความเป�นรูปธรรมของบริการ 

- ความเช่ือถือไว;วางใจได; 

- การตอบสนองต*อลูกค;า 

- การให;ความเช่ือม่ันต*อลูกค;า 

- การรู;จักและเข;าใจลูกค;า 

 
 



 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 แหลRงขTอมูลท่ีใชTงานวิจัย 

3.1.1 ประชากรที ่ใช;ในการวิจัยผู ;วิจัยได;กำหนดระเบียบวิธีการวิจัยด;วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพน้ี  

โดยกำหนดกลุ *มประชากร ที ่มีส*วนเกี ่ยวข;องในการตัดสินใจการเช*าสนามกีฬาเพื ่อจัดการแข*งขันให;กับ  

ทางสมาคมกีฬาแห*งประเทศไทย  

3.1.2 การเลือกกลุ*มตัวอย*างผู;วิจัยได;กำหนดระเบียบวิธีการวิจัยด;วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ผู;วิจัยได;ใช;

วิธีวิธีการคัดเลือกกลุ*มตัวอย*างด;วยวิธีการสุ*มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) เนื่องจาก

ข;อจำกัดด;านเวลาจึงใช;วิธีการเก็บข;อมูลจากผู;มูลให;ข;อมูลหลัก (Key Informant ) โดยกำหนดผู;ตอบแบบเป�นการ

เฉพาะ ด;วยผู;ตอบเป�นกลุ*มเป าหมายท่ีเหมาะสมกับประเด็นท่ีต;องการศึกษา จำนวน 10 คน 

 

การเก็บรวบรวมขTอมูล 

ข;อมูลท่ีผู;วิจัยใช;ในงานน้ี มาจากการรวบรวมเพ่ือทำการศึกษาในงานวิจัยดังน้ี 

1. ข;อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป�นข;อมูลที่ได;จากการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depthInterview) จำนวน 

10 คนโดยเป�นการเก็บข;อมูลผ*านโปรแกรมเครื่องบันทึกเสียง การจดบันทึก เพื่อนำข;อมูลที่ได;ไปวิเคราะห�เชิง

เน้ือหา ให;ได;มาซ่ึงข;อมูลท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุดจากลุ*มตัวอย*าง 

2. ข;อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป�นข;อมูลที่ได;จากแหล*งข;อมูลอื่น เช*น เอกสารวิชาการ งานศึกษา

คันคว;า และเอกสารท่ีเก่ียวข;องเพ่ือนำข;อมูลดังกล*าวมาประกอบการศึกษาวิเคราะห�เชิงเน้ือหาเพ่ือให;ได;มาซ่ึงข;อมูล

ท่ีมีคุณภาพและมีเน้ือหาสอคล;องกับกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

เคร่ืองมือท่ีใชTในการเก็บรวบรวมขTอมูล 

เคร ื ่องมือที ่ผ ู ;ว ิจ ัยใช ;ในการเก ็บรวบรวมข;อมูลในครั ้ง น้ี เป �นการสัมภาษณ�แบบกึ ่งโครงสร;าง  

(Semi-Structure Interview) โดยแบบคำถามสำหรับสัมภาษณ�มีลักษณะประกอบด;วย คำถามปลายเป�ด และ 

ปลายป�ด โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อดันหาป"จจัยส*วนผสมการตลาดที่ผลต*อการตัดสินใจใช;บริการสนามกีฬาหัวหมาก 

โดยลำดับข้ันตอนการวิจับดังน้ี 

1. กำหนดประเด็นหลักตามกรอบแนวคิดการวิจัย ระบุรายการข;อมูลท่ีต;องการในแต*ละประเด็น 

2. จัดทำร*างแบบสัมภาษณ�และคำถามแต*ละประเด็น 

3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ� โดยอาจารย�ที่ปรึกษาและผู;เชี่ยวชาญว*าข;อมูลถูกต;องครบถ;วน

และตรงตามเน้ือหา และปรับแก;ไขตามคำแนะนำเสนอแนะและปรึกษาอาจารย�ท่ีปรึกษา 



4. นำแบบสัมภาษณ�ท่ีได;ทดลองสัมภาษณ�จริง และปรับแก;ไขเผ่ือความครบถ;วนของ 

เน้ือหาและข;อมูล นำแบบสัมภาษณ�รับข;อเสนแนะจากอาจารย�ท่ีปรึกษา เพ่ือเป�น 

แบบสัมภาษณ�ฉบับสมบูรณ�เพ่ือใช;ในการเก็บข;อมูล 

 

3.4 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบเครื่องมือโดยผู;เชี่ยวชาญ 3 ท*านเพื่อให;เกิดผลการวิจัยเกิดความถูกต;อง(Accuracy) และ 

มีความน*าเช่ือถือ (Reliability) โดยจะสรุปผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนาเน้ือหา(Content analysis) 

 

3.5 การวิเคราะหIขTอมูลและประมวลผล 

ผู;วิจัยออกแบบการวิเคราะห� ข;อมูลเชิงคุณภาพ (Analysis Qualitative data) ในการวิจัยเชิงคุณภาพน้ี 

ซึ่งเป�นการเก็บรวบรวมข;อมูลปฐมภูมิโดยอาศัยเครื่องมือจากการสัมภาษณ�เชิงลึก และการอภิปรายกลุ*มในระหว*าง

ดำเนินการวิจัยได;มีการวิเคราะห�ข;อมูลไปพร;อมกัน เพ่ือปรับปรุงวิธีการในการเก็บข;อมูลให;มีประสิทธิภาพ โดยนำ 

ข;อมูลที่ได;มาจำแนกเรียบเรียงให;เป�นระบบ จากนั้นนำมาตีความเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ�และสร;าง

ข;อสรุปจากชุดข;อมูลที่ได; เพื่อศึกษาประเด็นต*าง ๆให;ลึกซึ้งครอบคลุม หากมีประเด็นใดไม*ชัดเจนจะมีการเก็บ

ข;อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือตอบคำถามตามวัตถุประสงค�กรอบแนวคิดงานวิจัย 

การตรวจสอบความถูกต;องและวิเคราะห�ข;อมูล เบื้องต;นผู;วิจัยได;ตรวจสอบว*าข;อมูลเพียงพอหรือไม* ข;อมูล

ที่ได;สามารถตอบคำถามตามกรอบแนวคิดการวิจัยหรือไม* และข;อมูลที่แท;จริงเป�นอย*างไร โดยผู;วิจัยได;เลือกวิธีการ

ตรวจสอบข;อมูลแบบสามเส;า (Triangulation) โดยการแบ*งข;อมูลเป�น สามประเภท คือ 

1. การตรวจสอบสามเส;าด;านข;อมูล (Data Triangulation) คือการพิสูจน�ว*าข;อมูลที่ได;มานั้นถูกต;อง

หรือไม* โดยการตรวจสอบแหล*งที่มาของข;อมูล ด;านเวลา หากเวลาต*างกันข;อมูลที่ได;รับจะเหมือนกันหรือไม* ด;าน

สถานที่ หากสถานที่ต*างกันข;อมูลที่ได;รับจะเหมือนกันหรือไม* ด;านบุคคล หากบุคคลต*างกันข;อมูลที่ได;รับจะ

เหมือนกันหรือไม* 

2. การตรวจสอบสามเส;าด;านผู;วิจัย (Investigator Triangulation) คือการพิสูจน�ตรวจสอบว*าข;อมูลท่ี

ผู;วิจัยลงเก็บแต*ละคร้ังแตกต*างกันอย*างไร 

3. การตรวจสอบสามเส;าด;านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบว*าถ;าใช;แนวคิดทฤษฎีท่ี

แตกต*างไปจากเดิมจะทำให;การดีความข;อมูลแตกต*างกันมากน;อยเพียงใด 

จากการเก็บข;อมูลที่มีลักษณะเป�นการบรรยาย (Descriptive) ซึ่งผู;วิจัยจะได;มาจาก การสัมภาษณ�เชิงลึก 

การอภิปรายกลุ*ม และการจดบันทึกการให;สัมภาษณ�ของกลุ*มตัวอย*าง โดยผู;วิจัยเลือกใช;เครื่องมือ Reflexivity คือ 

การถามย;อนผู;ให;สัมภาษณ� เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข;อมูล ว*าผู;วิจัยได;เข;าใจข;อมูลที่ได;รับอย*างถูกต;อง และ



เพ่ือให;งานวิจัยเกิดความน*าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผู;วิจัยจึง เลือกใช;วิธีการตรวจสอบข;อมูลแบบสามเส;าด;านวิธีการ

รวบรวมข;อมูล(Methodological Triangulation) คือการเก็บรวบรวมข;อมูลจาก เพ่ือให;ได;ข;อมูลในเร่ืองเดียวกัน 

จาก 3 วิธี เช*น การศึกษาข;อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร การสัมภาษณ�เชิงลึก และ การอภิปรายกลุ*ม เพื่อให; 

ผลการวิจัยเกิดความถูกต;อง (Accuracy) และมีความน*าเช่ือถือ (Reliability) โดยจะ 

สรุปและวิเคราะห�ผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนาเน้ือหา 

 

3.6 ผลการเก็บขTอมูล 

จากผลการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพในหัวข;อ ป"จจัยท่ีส*งผลต*อการตัดสินใจของนักกีฬาทีมชาติต*อการมาใช;บริการ

ของสนามกีฬาหัวหมาก ในการแข*งขัน จากการเก็บข;อมูลกลุ*มตัวอย*างด;วยวิธีการสัมภาษณ�เชิงลึก โดยมีข;อคำถาม

ท้ังหมด 12 ข;อ สามารถเก็บข;อมูลจากผู;ให;ข;อมูล(Key informant) ท้ังหมด 10 คน  

 

ผลการวิจัย 

 

 1.) ผลการวิเคราะห�พฤติกรรมการใช;บริการสนามกีฬาหัวหมาก 

 ผลการวิเคราะห�การตัดสินใจที่มาใช;บริการสนามกีฬาหัวหมาก สาเหตุที่ทำให;ตัดสินใจใช;บริการสนามกีฬา

หัวหมาก คือ มีสถานที่กว;างขวาง อุปกรณ�ครับครัน มีเจ;าหน;าที่ทีมีความรู;ในเฉพาะทางเป�นทำหน*วยมาก เป�นท่ี

รู;จักในกลุ*มคนเป�นจำนวนมาก เดินทางสะดวกสบายในการมายังสนามกีแต* แต*ยังมีป"ญหาเรื่องอุปกรณ� ที่ยังเก*า 

สนามท่ีชำรุด บางสนามยังไม*ได;มาตรฐานในการใช;บริการ 

 2.) ผลวิจัยด;านป"จจัยส*วนผสมของการตลาด 

 ป"จจัยส*วนผสมการตลาดที่ส*งผลต*อการตัดสินใจในการใช;บริการนั้นมี 2 ป"จจัยที่ส*งผลต*อการตัดสินใจคือ 

ป"จจัยด;านกระบวนการการให;บริการและป"จจัยในด;านการส*งเสริมทางการตลาด 

  2.1 ป"จจัยด;านกระบวนการการให;บริการ ซึ่งมีส*วนสำคัญในการให;บริการ ผู;ให;บริการควรให;

ความสำคัญต*อลูกค;าที่มาใช;บริการ การส*งเสริมการบริการด;วยวาจาที่สุภาพ สำรวจความพึ่งพอใจในการให;บริการ

ของลูกค;าเป�นต;น 

  2.2 ป"จจัยในด;านการส*งเสริมทางการตลาด ซึ่งมีส*วนสำคัญในการตัดสินใจในการใช;บริการเป�น

อย*างมาก ของเราราคาถูกมากจริงไม*มีการส*งเสริมทางการตลาดที่กระตุ;นยอดการใช;บริการ แต*กลับเป�นการให;

เครดิตสำหรับลูกค;ารายเก*าๆท่ีมาใช;บริการ สำรวจความพ่ึงพอใจในการให;บริการของลูกค;าเป�นต;น 

 

 

 



 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากการศึกษาวิจัยป"จจัยท่ีส*งผลต*อการตัดสินใจของนักกีฬาทีมชาติต*อการมาใช;บริการของสนามกีฬา

หัวหมาก ในการแข*งขัน สามารถอภิปรายผลได;ดังน้ี  

 ด;านผลิตภัณฑ� กลุ*มผู;บริโภคให;ความสำคัญและไม*ส*งผลต*อการตัดสินใจในการให;บริการสนามกีฬา 

เน่ืองจากผู;บริโภคมองว*าผลิตภัณฑ�ของสนามต;องมีคุณภาพท่ีดี ไม*มีความแต*ต*างกับคู*แข*ง 

 ด;านราคา พบว*า ราคาของของเราน้ันมีราคาท่ีต่ำและถูกมากจึงทำให;ตัดสินใจการใช;บริการของผู;บริโภค 

 ด;านช*องทางจัดจำหน*าย พบว*า ช*องทางของเราน้ันสะดวกสบายในการใช;บริการเป�นอย*างมาก ส*งผลต*อ

การตัดสินใจบริการนิยมใช;ผู;บริการรายเดิม เน่ืองจาก มีคุณภาพการให;บริการท่ีดีตอบสนองความต;องการได;อย*างมี

ประสิทธิภาพ 

 ด;านการส*งเสริมการขาย พบว*า ผู;ให;บริการไม*ได;มีการทำโปรแกรมส*งเสริมการขายใดๆเน่ืองจากรายการ

ส*งเสริมการขาย เช*น ส*วนลดการใช; การลดราคาให;บริการ มาส*งผลต*อการตัดสินใจใช;งานและผู;บริโภคกลับมองว*า

การลดราคาให;บริการ เป�นผู;ให;บริการรายใหม*ท่ียังไม*มีลูกค;าและไม*มีมาตราฐานการให;บริการ 

 ผลจากการศึกษาป"จจัยส*วนผสมการตลาดที่ส*งผลต*อการตัดสินใจใช;บริการนั้นมี  2 ป"จจัยที่ส*งผลต*อการ

ตัดสินใจ คือ ป"จจัยด;านกระบวนการการให;บริการและป"จจัยในด;านการส*งเสริมทางการตลาด ซึ่งสอดคล;องกับ

งานวิจัยของ รุ*งทิพย�  นิลพัท คุณภาพการให;บริการด;านการสร;างความเชื่อมั่นให;แก*ผู;รับบริกามีความสัมพันธ�มาก

ที่สุดกับการกลับมาใช;บริการซ้ำของผู;รับบริการ (กว*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�= 0.692) รองลงมาคือคุณภาพการ

ให;บริการการด;านความเป�นรูปธรรมของการให;บริการมีความสัมพันธ�กับการ�ลับมาใช;บริการช้ำขอผู;รับบริการ (ค*า

สัมประสิทธ์ิสหสมพันธ� = 0.689) ซ่ึงผลการวิเคราะห�ความสัมพันธ� พบว*ามีความสัมพันธ�อยู*ในระดับมากทุกด;าน 2) 

ความพึงพอใจด;านการเข;าถึงแหล*งบริการมีความสัมพันธ�กับการกลับมาใช;บริการซ้ำของผู;รับบริการมากที่สุด(ค*า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� = 0.682) รองลงมาคือความพึงพอใจด;านความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวกของ

แหล*งบริการมีความสัมพันธ�กับการกลับมาใช;บริการซ้ำ (ค*าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�= 0.676) ซึ่งผลการวิเคราะห�

ความสัมพันธ�พบว*าความพึงพอใจทุกด;านมีระดับความสัมพันธ�กับการกลับมาใช;บริการซ้ำอยู*ในระดับมาก และ

งานวิจัยของ เอกรินทร�  กิตติเลิศภักดีกุล ผู;ไช;บริการและป"จจัยที่มีผลต*อการเลือกใช;บริการ รวมถึงความพึงพอใจ

ของผู;ใช;บริการสนามกีพาของรัฐ ในเขตอำเภอ เมืองจังหวัดเชียงใหม* พบว*าผลจากการศึกษาพฤติกรรมการออก

กำลังกายของบุคคลที่เลือกใช;บริการสนามกีพาสมโภชเชียงใหม* 700 ป¬และสนามกีพาเทศบาลนครเชียงใหม*

เหมือนกันทั้งในเรื่องของความถี่ในการออกกำลังกาย 3-5 วัน/สัปดาห� และส*วนมากจะออกกำลังกายในช*วงเวลา

17.00 -19.00 น. ใช;เวลาในการออกกำลังมากกว*า 60 นาที นครเชียงใหม* ส*วนผลการศึกษาผู;ออกกำลังกายมี

ความพึงพอใจเลือกใช;สนามกีฬา สมโภชเชียงใหม* 700 ป¬ 



 

ขBอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ืองป"จจัยท่ีส*งผลต*อการตัดสินใจของนักกีฬาทีมชาติต*อการมาใช;บริการของสนามกีฬาหัวหมาก 

ในการแข*งขัน ผู;วิจัยมีข;อเสนอแนะท่ีได;จากการวิจัยและสามารถนำไปใช;ประโยชน�ได;ดังน้ี 

5.4.1 ข;อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช;ประโยชน� 

 1.) สำหรับผู;ใช;สนามกีฬาหัวหมาก สามารถนำผลวิจัยท่ีได;ในคร้ังเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ

ให;บริการเพ่ือตรงต*อความต;องการและมีคุณภาพต*อไป รวมท้ังการอบรมบุคคลากรให;มีความรู;ควาทเข;าใจใน

มาตราฐานการให;บริการต*อไปในอนาคต 

5.4.2 ข;อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต*อไป   

 1.) สำหรับการวิจัยในคร้ังน้ีเป�นศึกษากลุ*มตัวอย*างในสนามกีฬาหัวหมากเท*าน้ัน ดังน้ันหากใน

อนาคตมี ผู;ท่ีสนใจศึกษาในประเด็นดังกล*าว อาจขยายการศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสนามกีฬาหัวหมาก หรือ

หากมีความสนใจการศึกษา ป"จจัยด;านอ่ืน เช*น พฤติกรรม ของผู;บริโภค คุณภาพการให;บริการ เพ่ือเป�นประโยชน�

แก*องค�กรการให;สามารถนำผลไปวางแผนกลยุทธ�ทางการตลาดเพ่ิมเติทได;ในอนาคต 

 2.) เน่ืองจากเป�นงานวิจัยเชิงคุณภาพ และผลการศึกษาของงานวิจัยฉบับน้ี จะพบส*วนผสม

การตลาดท่ีมีความสำคัญต*อการตัดสินใจบริการ แต*ไม*สามารถสรุปได;ว*าแต*ละป"จจัยมีความสำคัญต*อ กระบวณการ

ตัดสินใจใช;บริการสถานท่ี มากน;อยต*างกันเพียงใด 



 


