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บทคัดย่ อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้บริ ก ารต่ อคุ ณภาพการบริ การของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท และเพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพการบริ การของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท จาแนกตาม ปั จจัยส่ วนบุคคล เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ เก็บรวบรวมข้อมูล
จาก ผูใ้ ช้บริ การที่ เข้ามาใช้บริ การสนามแข่ง รถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท อาเภอปากช่ อง จังหวัดนครราชสี ม า
จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล คื อ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และท าการสถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบสมมติ ฐ าน ด้ว ยสถิ ติ Independent sample t-test และ One-way
ANOVA ผลการศึ กษา พบว่า ความคิ ดเห็ นต่อคุ ณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ โดย
รวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ ความเชื่ อถื อ
ไว้วางใจได้ รองลงมา คือ ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลู กค้า การรู ้ จกั และเข้าใจ
ลู กค้า และการตอบสนองต่อลู กค้า ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีปัจจัยส่ วน
บุคคลด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน อาชี พ และจานวนครั้งในการใช้บริ การต่อปี แตกต่างกันมี ความ
คิดเห็ นต่อคุ ณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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บทนา
ปั จจุบนั นโยบายการส่ งเสริ มจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยมีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวผ่าน
กิ จกรรมนันทนาการ อาทิ กิ จกรรมปี นเขา กิ จกรรมแข่งรถ รวมถึ งการกระตุ ้นให้เกิ ดธุ รกิ จใหม่ๆ อย่าง
สนามแข่งรถยนต์สนามกีฬา สนามแข่งรถสปี ดคาร์ ท เป็ นต้น สนามแข่งรถสปี ดคาร์ ท ในประเทศไทยมีอยู่
ทั้งสิ้ น 20 สนาม โดยจากศูนย์วจิ ยั กสิ กร (2561) พบว่า สนามแข่งรถสปี ดคาร์ ทมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่ เข้าใช้บริ การเพิ่มขึ้ นในปี 2660 ถึ ง 65% และคาดว่าปี 2562 ว่าจะมี จานวนนักท่องเที่ ยวมาใช้บริ ก ารที่
สนามแข่ ง รถสปี ดคาร์ ท เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 1 เท่ า ตัว แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามสภาพของการให้ บ ริ ก ารของ
สนามแข่งรถสปี ดคาร์ ท ในปั จจุบนั ยังมีปัญหาและยังมีขอ้ บกพร่ อง ในด้านการให้บริ การและการอานวย
ความสะดวกในการรองรับในสถานที่ต่างๆ ของแต่ละแห่ งไม่เหมือนกัน เจ้าของหรื อพนักงานในแต่ละแห่ง
ทาหน้าที่ แตกต่างกัน ขาดจรรยาบรรณ มี กฎเกณฑ์และขั้นตอนมาก จึ งทาให้ระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริ การของผูใ้ ช้บริ การไม่เท่าเทียมกัน แม้กระทั้งทางด้านการกาหนดราคาในแต่ละสนามก็มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การ (วิวิธ เสนาวัตร, 2555) ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสร้ างรู ปแบบการให้บริ การและ
โอกาสทางการตลาดสาหรั บธุ รกิ จให้บริ การสนามแข่งรถสปี ดคาร์ ท ผูป้ ระกอบการจะต้องสร้ างมาตรฐาน
การให้บ ริ ก ารและวิเคราะห์ ถึงความจาเป็ นความต้องการ เพื่ อสนองต่ อความต้องการให้ก ับผูใ้ ช้บริ การ
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดความพอใจสู งสุ ด โดยเฉพาะการมอบคุณภาพการบริ การที่ดีและเหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า ซึ่ งคุณภาพการบริ การ เป็ นทาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ เป็ นบริ การที่สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนขั้นตอนของบริ การนั้นๆ จนถึงภายหลังการบริ การ ทั้งนี้ตอ้ งตอบสนอง
ต่อความต้องการเบื้องต้น ตลอดจนครอบคลุมไปถึงความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การย่อมทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิ ด
ความพึงพอใจมากขึ้น (เบญชภา แจ้งเวชฉาย, 2558) ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาถึงความคิดเห็นของ
ผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท เพื่อนาผลการศึกษามาเป็ นแนวทางใน
การบริ หารจัดการและพัฒนาคุ ณภาพการบริ การสนามแข่งรถสปี ดคาร์ ท ให้ธุรกิจมีความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขัน สามารถดารงและอยูร่ อดได้ในธุ รกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่ สปี ด
คาร์ท
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่ส
ปี ดคาร์ ท จาแนกตาม ปั จจัยส่ วนบุคคล
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพบริการ
คุณภาพการบริ การ คือ การที่ทาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ เป็ นบริ การ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า ตลอดจนขั้นตอนของบริ การนั้นๆ จนถึงภายหลัง การบริ การด้วย ทั้งนี้ ตอ้ งตอบสนองต่อ
ความต้องการเบื้องต้น ตลอดจนครอบคลุ มไปถึ ง ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ ย่อมทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิด
ความพึงพอใจมากขึ้น (เบญชภา แจ้งเวชฉาย, 2558) คุณภาพการบริ การ จึงเป็ นความสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การโดยครอบคลุ มบริ การหลักบริ การที่เกี่ ยวเนื่ อง ซึ่ งคาดหวังไว้และนอกเหนื อ
ความคาดหมายจนเกิดความประทับใจ ประกอบด้วย 5 ด้าน (ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ, 2546) คือ
1. การสนองสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม (Tangibles) สิ่ งที่นาเสนอทางกายภาพของการบริ การได้แก่ สิ่ ง
อานวยความสะดวกทางกายภาพที่ปรากฏเครื่ องมือ บุคลากร และวัสดุสื่อสารสิ่ งต่างๆ ที่กล่าวมาเป็ นเครื่ อง
แสดงทางกายภาพหรื อภาพลักษณ์ของการบริ การที่ลูกค้าใช้ประเมินคุณภาพ
2. ความเชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) ความสามารถในการบริ ก ารตามที่ สั ญ ญาไว้อ ย่า งน่ า เชื่ อถื อ
ไว้วางใจ และถูกต้อง
3. การตอบสนองลู ก ค้า ทัน ที ท ัน (Responsiveness) ความเต็ ม ใจที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้า และ
ให้บ ริ ก ารโดยทันที ปั จจัย นี้ เน้นที่ ค วามพอใจและความพร้ อมที่ จะทาตามคาร้ อง ตอบค าถาม รั บ ฟั ง ข้อ
ร้องเรี ยน แก้ปัญหาให้ลูกค้า รวมถึงการยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับบริ การให้เข้ากับความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่าง
4. การทาให้ลูกค้ามัน่ ใจ (Assurance) พนักงานมีความรู ้ มีอธั ยาศัย และมีความ สามารถทาให้
ลูกค้าไว้วางใจและเชื่อมัน่
5. การเข้าใจลูกค้า (Empathy) การเอาใจใส่ กบั ลูกค้าเป็ นรายบุคล เป็ นการนาเสนอ บริ การที่เป็ น
ส่ วนตัวหรื อตรงตามความต้องการของลุกค้าแต่ละราย เพื่อแสดงว่าลูกค้าเป็ นคนพิเศษลุกค้าอยากให้กิจการ
เข้าใจและเห็นใจความสาคัญ
2. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศิทตั วสุ กีรติวาณิ ชย์ (2559) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ การของสนามฟุตบอล หญ้า
เทียมในร่ มสนาม S-ONE ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะประชากรที่ แตกต่างกันของผูใ้ ช้บริ การมีความพึง
พอใจที่มีต่อสนามฟุตบอล S-ONE พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับ
ศุภกาญจน์ แก้วมรกต (2558) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุ ณภาพการบริ การธุ รกิ จสนามฟุ ตบอล
หญ้า เที ย ม ในจัง หวัดชลบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว่า ความต้องการจาเป็ นที่ ต้องการปรั บ ปรุ ง มากที่ สุ ดเรี ยง
ตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม ด้าน บริ การอานวยความสะดวก
ด้านราคา การขาระเงินและส่ งเสริ มการขาย ด้านความเชื่ อมัน่ ในการทาหน้าที่และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
ประจาสนาม ด้านความสะดวกในการเข้าถึ ง และด้านความ เชื่ อถื อ/ ความไว้วางใจในการจัดระบบการ
จัดการสนาม ตามลาดับ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6. จานวนครั้งที่มาใช้บริ การ

1.
2.
3.
4.
5.

คุณภาพการบริการ
ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibility)
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability)
การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance)
การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า (Empathy)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
2. ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท อาเภอ
ปากช่ อง จังหวัดนครราชสี มา โดยจากรายงานพบว่า ในปี 2561 มีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การ สนามแข่งรถเขา
ใหญ่สปี ดคาร์ ท อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา จานวน 23,994 ราย จึงทาการกาหนดขนาดตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 % ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 394 ตัวอย่าง
เพื่อให้เกิ ดความสมบูรณ์ และป้ องกันการไม่ตอบกลับของการทาวิจยั จึงเพิ่มจานวนขนาดตัวอย่าง เท่ากับ
400 คน โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่ง เป็ นเพศหญิง จานวน 200 ราย และ
เพศชาย จานวน 200 ราย
3. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ส่ ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวนครั้งที่มาใช้บริ การ อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-Ended Question)
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ จานวน 25 ข้อ ประกอบด้วย 1. ความเป็ น
รู ป ธรรมของบริ ก าร (tangibility) 2. ความเชื่ อ ถื อ ไว้ว างใจได้ (reliability) 3. การตอบสนองต่ อ ลู ก ค้า
(responsiveness) 4. การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า (assurance) และ 5. การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า (empathy) โดย
ใช้มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) ตามวิธี
ของลิเคอร์ ท (Likert) โดยแบ่งเป็ นระดับการประเมิน ดังนี้ และใช้คะแนนความคิดเห็นเป็ นคาตอบมี 5 ระดับ
(น้อยที่สุด – มากที่สุด)

297

4. สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
วิเคราะห์ หาค่ า แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่ า ร้ อยละ (Percentage) ค่ า คะแนนเฉลี่ ย
(Mean) และวัดการกระจาย (Measure of Variation) โดยหาส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) และทาการวิเคราะห์เพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Independent sample t-test เพื่อการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่ มตัวอย่าง 2 กลุ่ มและ ใช้ One-way ANOVA เพื่อการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม

ผลการศึกษา
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูช้ ายและผู ห้ ญิ ง จ านวนเท่ า กันตามที่ ไ ด้อ อกแบบไว้ใ นวิธี ก ารสุ่ ม
ตัวอย่าง ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด ส่ วนใหญ่มีการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มากที่สุด และส่ วนใหญ่มีจานวนครั้งในการใช้
บริ การต่อปี ประมาณ 2 – 5 ครั้งต่อปี
2. ข้ อมูลเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์
โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความเชื่ อถือ
ไว้วางใจได้ รองลงมา คือ ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า การรู ้จกั และเข้าใจ
ลูกค้า และการตอบสนองต่อลูกค้า ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ
คุณภาพการบริการ
1. ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibility)
2. ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability)
3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
4. การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance)
5. การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า (Empathy)
ค่ าเฉลีย่
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ค่ าเฉลีย่

SD

4.58
4.66
4.53
4.57
4.56
4.58

0.434
0.425
0.483
0.519
0.569
0.486

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลาดับ
2
1
5
3
4

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ ช้บริ การที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อคุ ณภาพการบริ
การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ทแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผูใ้ ช้บริ การที่ มีเพศแตกต่า งกันมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อคุ ณภาพการบริ การของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อคุณภาพการ
บริ ก ารของสนามแข่ ง รถเขาใหญ่ ส ปี ดคาร์ ท แตกต่ า งกัน ทั้ง ในภาพรวมและในรายด้า นทุ ก ด้า น โดย
ผูใ้ ช้บริ การเพศหญิ ง มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อคุ ณภาพการบริ การของสนามแข่ ง รถเขาใหญ่ส ปี ดคาร์ ทที่ สู ง กว่า
ผูใ้ ช้บริ การเพศชายทั้งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน
สมมติฐานที่ 1.2 ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี อายุแตกต่ า งกันมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อคุ ณภาพการบริ ก ารของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อคุณภาพการ
บริ ก ารของสนามแข่ ง รถเขาใหญ่ ส ปี ดคาร์ ท แตกต่ า งกัน ทั้ง ในภาพรวมและในรายด้า นทุ ก ด้า น โดย
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ ต่ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ทที่
สู งกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี และ41 – 50 ปี ในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน
สมมติฐานที่ 1.3 ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พแตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อคุ ณภาพการบริ การของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1.3 พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ มี อาชี พ แตกต่า งกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อ
คุ ณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน
โดยผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่ส
ปี ดคาร์ ทที่สูงกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชี พเจ้าของกิ จการ พนักงานบริ ษทั เอกชน ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว และ
อาชีพอื่น ๆ ทั้งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน
สมมติฐานที่ 1.4 ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การ
ของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1.4 ผูใ้ ช้บริ การที่ มีระดับการศึ กษาแตกต่างกันมีความคิ ดเห็ นต่อ
คุณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ทไม่แตกต่างกันในภาพรวมและในรายด้าน
สมมติฐานที่ 1.5 ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อ
คุ ณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน
โดยผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อนไม่ เกิ น 20,000 บาท มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อคุ ณภาพการบริ ก ารของ
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สนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ทที่สูงกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 30,00140,000 บาท 40,001-50,000 บาท ทั้งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน
สมมติฐานที่ 1.6 ผูใ้ ช้บริ การที่ มีจานวนครั้ งในการใช้บริ การแตกต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อ
คุณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.6 ผูใ้ ช้บริ การที่มีจานวนครั้งในการใช้บริ การแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและในรายด้าน
ทุกด้าน โดยผูใ้ ช้บริ การที่มาใช้บริ การ 6-10 ครั้ง/ปี มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การของสนามแข่งรถเขา
ใหญ่สปี ดคาร์ ทที่สูงกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มาใช้บริ การครั้งแรก และ ทั้งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน

ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลไปใช้
1. จากผลการศึ ก ษา พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ เกี่ยวกับ มีบอร์ด ประกาศ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่จาเป็ นต้องรู ้ และสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ ทันต่อเหตุการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เห็นด้วยในระดับค่าเฉลี่ ย
ต่ า สุ ด ดัง นั้น ในการปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพบริ การ ผูป้ ระกอบการควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เกี่ ยวกับ จุ ดติ ดตั้ง บอร์ ด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารที่จาเป็ นต้องรู ้ และสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ ให้มีความเด่นชัด ตัวอักษรต้องมีขนาด
ใหญ่ และตั้งในพื้นที่ ๆ ผูม้ าใช้บริ การสามารถมองเห็นได้สะดวก
2. จากผลการศึ ก ษา พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ เกี่ยวกับ พนักงานคอยตรวจดูความเรี ยบร้อยของ
สนาม อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังใช้บริ การ เห็นด้วยในระดับค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ดังนั้น ในการปรับปรุ งคุณภาพบริ การ
ผูป้ ระกอบการควรมีกาหนดนโยบาย ข้อบังคับ และควบคุมพนักงานบริ การ ในการดูแลสถานที่ และอุปกรณ์
ให้มีความเรี ยบร้อย สะอาด และปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา
3. จากผลการศึ ก ษา พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ด้านการตอบสนองต่อลู กค้า เกี่ ยวกับ พนักงานประจาจุ ดให้บริ การทุ ก จุ ด
ตลอดเวลา เห็นด้วยในระดับค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ดังนั้น ในการปรับปรุ งคุณภาพบริ การ ผูป้ ระกอบการควรมีการ
จัดตารางเวลาและกาหนดรายชื่อพนักงานให้ประจาในจุดต่าง ๆ และมีบทลงโทษที่ชดั เจน สาหรับพนักงาน
ที่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ในจุดที่ตอ้ งให้บริ การ
4. จากผลการศึ ก ษา พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า เกี่ยวกับ พนักงานมีบุคลิกภาพที่น่าไว้วางใจ
เห็ นด้วยในระดับค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ดังนั้น ในการปรับปรุ งคุณภาพบริ การ ผูป้ ระกอบการควรมีการจัดอบรม
บุคลิกภาพให้กบั พนักงานก่อนการเริ่ มปฏิบตั ิงาน
5. จากผลการศึ ก ษา พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ด้านการรู ้ จกั และเข้าใจลู กค้า เกี่ ยวกับ พนักงานบริ การมี ความเข้าใจความ
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ต้องการและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม เห็นด้วยในระดับค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ด ดังนั้น ในการปรับปรุ งคุณภาพบริ การ ผูป้ ระกอบการควรมีการจัดอบรมให้พนักงานมีความรู ้เกี่ยวกับ
รู ป แบบบริ ก ารของสนามแข่ ง รถว่า ผูม้ าใช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ ต้อ งการบริ ก ารแบบใด และพนัก งานควร
ให้บริ การแบบใด และทุกการบริ การที่นาเสนอ ควรมีข้ นั ตอนแบบใด เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กเกี่ ยวกับคุ ณภาพการบริ การที่ลูกค้าต้องการ
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประยุกต์กบั งานวิจยั เพื่อให้ทราบข้อมูลและปรับปรุ งคุณภาพการบริ การให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้น
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริ การมากกว่า 5 ครั้งต่อปี โดย
ศึกษาถึงปั จจัยที่ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสนามแข่งรถเขาใหญ่สปี ดคาร์ ท เพื่อนาผลการศึกษามาวิเคราะห์หา
จุดเด่นของธุ รกิจซึ่ งจะส่ งผลดีต่อธุ รกิจในระยะยาว

บรรณานุกรม
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ. (2546). การตลาดการบริการการ. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ชีเอ็ดยูเคชัน่ จากัด
เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2558) ศึกษาคุณภาพการบริการทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้ า BTS
ในกรุ งเทพมหานคร. การศึกษาค้นคว้าอิสระ บริ หารธุ รกิจบัณฑิต. กรุ งเทพ: มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
วิวธิ เสนาวัตร. (2555). รู ปแบบให้ บริการทีม่ ีประสิ ทธิผลของสนามฟุตบอลหญ้ าเทียมในร่ ม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกาย
และการกีฬา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศิทตั วสุ กีรติวาณิ ชย์ (2559) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของสนามฟุตบอล หญ้ าเทียมในร่ ม
สนาม S-ONE. การค้นคว้าอิสระ ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ศุภกาญจน์ แก้วมรกต (2558) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้ าเทียม ใน
จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและ
การกีฬา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศูนย์วจิ ยั กสิ กร (2561) สร้ างศักยภาพแข่ งขันในตลาดโลก. สื บค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2562, จาก
https://www.kasikornresearch.com.

301

