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บทคดัย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อคุณภาพการบริการของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการบริการของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูล
จาก ผูใ้ช้บริการท่ีเขา้มาใช้บริการสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และท าการสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ Independent sample t-test และ One-way 
ANOVA ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์โดย
รวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้รองลงมา คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ การรู้จกัและเขา้ใจ
ลูกคา้ และการตอบสนองต่อลูกคา้ ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศ อายุ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และจ านวนคร้ังในการใช้บริการต่อปีแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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บทน า 
 ปัจจุบนันโยบายการส่งเสริมจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวผ่าน
กิจกรรมนันทนาการ อาทิ กิจกรรมปีนเขา กิจกรรมแข่งรถ รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ อย่าง
สนามแข่งรถยนตส์นามกีฬา สนามแข่งรถสปีดคาร์ท เป็นตน้ สนามแข่งรถสปีดคาร์ท ในประเทศไทยมีอยู่
ทั้งส้ิน 20 สนาม โดยจากศูนยว์จิยักสิกร (2561) พบวา่ สนามแข่งรถสปีดคาร์ทมีจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ท่ีเขา้ใช้บริการเพิ่มข้ึนในปี 2660 ถึง 65% และคาดว่าปี 2562 ว่าจะมีจ านวนนักท่องเท่ียวมาใช้บริการท่ี
สนามแข่งรถสปีดคาร์ท เติบโตเพิ่มข้ึนอีก 1 เท่าตัว แต่อย่างไรก็ตามสภาพของการให้บริการของ
สนามแข่งรถสปีดคาร์ท ในปัจจุบนัยงัมีปัญหาและยงัมีขอ้บกพร่อง ในดา้นการให้บริการและการอ านวย
ความสะดวกในการรองรับในสถานท่ีต่างๆ ของแต่ละแห่งไม่เหมือนกนั เจา้ของหรือพนกังานในแต่ละแห่ง
ท าหน้าท่ีแตกต่างกนั ขาดจรรยาบรรณ มีกฎเกณฑ์และขั้นตอนมาก จึงท าให้ระดบัความพึงพอใจในการ
ให้บริการของผูใ้ช้บริการไม่เท่าเทียมกนั แมก้ระทั้งทางดา้นการก าหนดราคาในแต่ละสนามก็มีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูท่ี้เขา้มาใช้บริการ (วิวิธ เสนาวตัร, 2555) ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการให้บริการและ
โอกาสทางการตลาดส าหรับธุรกิจให้บริการสนามแข่งรถสปีดคาร์ท ผูป้ระกอบการจะตอ้งสร้างมาตรฐาน
การให้บริการและวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นความต้องการ เพื่อสนองต่อความต้องการให้กับผูใ้ช้บริการ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด โดยเฉพาะการมอบคุณภาพการบริการท่ีดีและเหมาะสม ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงคุณภาพการบริการ เป็นท าให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ เป็นบริการท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนขั้นตอนของบริการนั้นๆ จนถึงภายหลงัการบริการ ทั้งน้ีตอ้งตอบสนอง
ต่อความตอ้งการเบ้ืองตน้ ตลอดจนครอบคลุมไปถึงความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการยอ่มท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิด
ความพึงพอใจมากข้ึน (เบญชภา แจง้เวชฉาย, 2558) ดงันั้น การวจิยัคร้ังน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาถึงความคิดเห็นของ
ผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางใน
การบริหารจดัการและพฒันาคุณภาพการบริการสนามแข่งรถสปีดคาร์ท ให้ธุรกิจมีความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั สามารถด ารงและอยูร่อดไดใ้นธุรกิจต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การศึกษา  
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการต่อคุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่ สปีด

คาร์ท 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการต่อคุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่ส

ปีดคาร์ท จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
 
 

295



 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
1. แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพบริการ 

คุณภาพการบริการ คือ การท่ีท าให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ เป็นบริการ ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนขั้นตอนของบริการนั้นๆ จนถึงภายหลงั การบริการดว้ย ทั้งน้ีตอ้งตอบสนองต่อ
ความตอ้งการเบ้ืองตน้ ตลอดจนครอบคลุมไปถึง ความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการ ย่อมท าให้ผูใ้ช้บริการเกิด
ความพึงพอใจมากข้ึน (เบญชภา แจง้เวชฉาย, 2558) คุณภาพการบริการ จึงเป็นความสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ช้บริการโดยครอบคลุมบริการหลกับริการท่ีเก่ียวเน่ือง ซ่ึงคาดหวงัไวแ้ละนอกเหนือ
ความคาดหมายจนเกิดความประทบัใจ ประกอบดว้ย 5 ดา้น (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2546) คือ 

1. การสนองส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม (Tangibles) ส่ิงท่ีน าเสนอทางกายภาพของการบริการไดแ้ก่ ส่ิง
อ านวยความสะดวกทางกายภาพท่ีปรากฏเคร่ืองมือ บุคลากร และวสัดุส่ือสารส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาเป็นเคร่ือง
แสดงทางกายภาพหรือภาพลกัษณ์ของการบริการท่ีลูกคา้ใชป้ระเมินคุณภาพ   

2. ความเช่ือถือได้ (Reliability) ความสามารถในการบริการตามท่ีสัญญาไวอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
ไวว้างใจ และถูกตอ้ง  

3. การตอบสนองลูกค้าทันทีทัน (Responsiveness) ความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกค้าและ
ให้บริการโดยทนัที ปัจจยัน้ีเน้นท่ีความพอใจและความพร้อมท่ีจะท าตามค าร้อง ตอบค าถาม รับฟังข้อ
ร้องเรียน แกปั้ญหาใหลู้กคา้ รวมถึงการยดืหยุน่และความสามารถในการปรับบริการให้เขา้กบัความตอ้งการ
ของลูกคา้แต่ละรายท่ีแตกต่าง 

4. การท าให้ลูกคา้มัน่ใจ (Assurance) พนกังานมีความรู้ มีอธัยาศยั และมีความ สามารถท าให้
ลูกคา้ไวว้างใจและเช่ือมัน่ 

5. การเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) การเอาใจใส่กบัลูกคา้เป็นรายบุคล เป็นการน าเสนอ บริการท่ีเป็น
ส่วนตวัหรือตรงตามความตอ้งการของลุกคา้แต่ละราย เพื่อแสดงวา่ลูกคา้เป็นคนพิเศษลุกคา้อยากให้กิจการ
เขา้ใจและเห็นใจความส าคญั  
2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศิทตั วสุกีรติวาณิชย ์(2559) ศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการของสนามฟุตบอล หญา้
เทียมในร่มสนาม S-ONE ผลการศึกษา พบว่า ลกัษณะประชากรท่ี แตกต่างกนัของผูใ้ช้บริการมีความพึง
พอใจท่ีมีต่อสนามฟุตบอล S-ONE พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระดบั 

ศุภกาญจน์ แกว้มรกต (2558) ศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริการธุรกิจสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม ในจงัหวดัชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการจ าเป็นท่ีต้องการปรับปรุง มากท่ีสุดเรียง
ตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของสนาม ดา้น บริการอ านวยความสะดวก 
ดา้นราคา การข าระเงินและส่งเสริมการขาย ดา้นความเช่ือมัน่ในการท าหนา้ท่ีและพฤติกรรมของเจา้หน้าท่ี
ประจ าสนาม ด้านความสะดวกในการเขา้ถึง และด้านความ เช่ือถือ/ ความไวว้างใจในการจดัระบบการ
จดัการสนาม ตามล าดบั  
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วธิีการด าเนินการวจิัย 
1. กรอบแนวคิดงานวจัิย 
  ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
2. ประชากรและตัวอย่าง  

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท อ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยจากรายงานพบว่า ในปี 2561 มีลูกคา้เขา้มาใช้บริการ สนามแข่งรถเขา
ใหญ่สปีดคาร์ท อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 23,994 ราย จึงท าการก าหนดขนาดตวัอยา่งโดย
ใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ไดข้นาดตวัอย่างไม่น้อยกว่า 394 ตวัอย่าง 
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และป้องกนัการไม่ตอบกลบัของการท าวิจยั จึงเพิ่มจ านวนขนาดตวัอย่าง เท่ากบั 
400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่ง เป็นเพศหญิง จ านวน 200 ราย และ 
เพศชาย จ านวน 200 ราย  
3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา จ านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Question) 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ จ านวน 25 ขอ้ ประกอบดว้ย 1. ความเป็น
รูปธรรมของบริการ ( tangibility) 2. ความเช่ือถือไว้วางใจได้ ( reliability) 3. การตอบสนองต่อลูกค้า 
(responsiveness) 4. การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (assurance) และ 5. การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) โดย
ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) โดยแบ่งเป็นระดบัการประเมิน ดงัน้ีและใชค้ะแนนความคิดเห็นเป็นค าตอบมี 5 ระดบั 
(นอ้ยท่ีสุด – มากท่ีสุด) 

 

คุณภาพการบริการ  
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 
2. ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability) 
3. การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) 
4. การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) 
5. การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
6. จ านวนคร้ังท่ีมาใชบ้ริการ 
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4. สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
วิเคราะห์หาค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย 

(Mean) และวดัการกระจาย (Measure of Variation) โดยหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) และท าการวิเคราะห์เพื่อการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Independent sample t-test เพื่อการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มและ ใช้ One-way ANOVA เพื่อการทดสอบความ
แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม 
 

ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูช้ายและผูห้ญิงจ านวนเท่ากันตามท่ีได้ออกแบบไวใ้นวิธีการสุ่ม
ตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีจ านวนคร้ังในการใช้
บริการต่อปี ประมาณ 2 – 5 คร้ังต่อปี 
2. ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพการบริการ 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้รองลงมา คือ ความเป็นรูปธรรมของบริการ การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ การรู้จกัและเขา้ใจ
ลูกคา้ และการตอบสนองต่อลูกคา้ ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 
 

คุณภาพการบริการ ค่าเฉลีย่ SD 
 ระดับความ
คิดเห็น 

ล าดับ 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility)  4.58 0.434 มากท่ีสุด 2 

2. ความเช่ือถือไวว้างใจได ้(Reliability)  4.66 0.425 มากท่ีสุด 1 

3. การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness)  4.53 0.483 มากท่ีสุด 5 

4. การใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance)  4.57 0.519 มากท่ีสุด 3 

5. การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 4.56 0.569 มากท่ีสุด 4 

ค่าเฉลีย่ 4.58 0.486 มากท่ีสุด  
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ

การของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ทแตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 1.1 ผูใ้ช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ

สนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ

บริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท แตกต่างกันทั้ งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน โดย 
ผูใ้ช้บริการเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ทท่ีสูงกว่า
ผูใ้ชบ้ริการเพศชายทั้งในภาพรวมและในรายดา้นทุกดา้น 

 สมมติฐานที่ 1.2 ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท แตกต่างกันทั้ งในภาพรวมและในรายด้านทุกด้าน โดย
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 20 ปี มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ทท่ี
สูงกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี 31 – 40 ปี และ41 – 50 ปี ในภาพรวมและในรายดา้นทุกดา้น 

 สมมติฐานที่ 1.3 ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3 พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและในรายดา้นทุกดา้น 
โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่ส
ปีดคาร์ทท่ีสูงกว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพเจา้ของกิจการ พนกังานบริษทัเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตวั และ
อาชีพอ่ืน ๆ ทั้งในภาพรวมและในรายดา้นทุกดา้น 

สมมติฐานที่ 1.4 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ
ของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.4 ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ทไม่แตกต่างกนัในภาพรวมและในรายดา้น 

สมมติฐานที่ 1.5 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.5 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและในรายดา้นทุกดา้น 
โดยผูใ้ช้บริการท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
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สนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ทท่ีสูงกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 30,001-
40,000 บาท 40,001-50,000 บาท ทั้งในภาพรวมและในรายดา้นทุกดา้น 

 สมมติฐานที่ 1.6 ผูใ้ช้บริการท่ีมีจ  านวนคร้ังในการใช้บริการแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท แตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1.6 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีจ  านวนคร้ังในการใชบ้ริการแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท แตกต่างกนัทั้งในภาพรวมและในรายดา้น
ทุกดา้น โดยผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการ 6-10 คร้ัง/ปี มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของสนามแข่งรถเขา
ใหญ่สปีดคาร์ทท่ีสูงกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใชบ้ริการคร้ังแรก และ ทั้งในภาพรวมและในรายดา้นทุกดา้น 

  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
1. จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ

สนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ เก่ียวกบั มีบอร์ด ประกาศ ประชาสัมพนัธ์ 
ข่าวสารท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ และส่ิงท่ีควรปฏิบติั ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง เห็นดว้ยในระดบัค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด ดังนั้น ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ ผูป้ระกอบการควรมีการปรับปรุงเก่ียวกบัจุดติดตั้งบอร์ด 
ประกาศ ประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารท่ีจ าเป็นตอ้งรู้ และส่ิงท่ีควรปฏิบติั ให้มีความเด่นชดั ตวัอกัษรตอ้งมีขนาด
ใหญ่ และตั้งในพื้นท่ี ๆ ผูม้าใชบ้ริการสามารถมองเห็นไดส้ะดวก 

2. จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้เก่ียวกบั พนกังานคอยตรวจดูความเรียบร้อยของ
สนาม อุปกรณ์ ทุกคร้ังหลงัใชบ้ริการ เห็นดว้ยในระดบัค่าเฉล่ียต ่าสุด ดงันั้น ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ 
ผูป้ระกอบการควรมีก าหนดนโยบาย ขอ้บงัคบั และควบคุมพนกังานบริการ ในการดูแลสถานท่ี และอุปกรณ์
ใหมี้ความเรียบร้อย สะอาด และปลอดภยั พร้อมใชง้านตลอดเวลา 

3. จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ เก่ียวกบั พนกังานประจ าจุดให้บริการทุกจุด
ตลอดเวลา เห็นดว้ยในระดบัค่าเฉล่ียต ่าสุด ดงันั้น ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ ผูป้ระกอบการควรมีการ
จดัตารางเวลาและก าหนดรายช่ือพนกังานให้ประจ าในจุดต่าง ๆ และมีบทลงโทษท่ีชดัเจน ส าหรับพนกังาน
ท่ีไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในจุดท่ีตอ้งใหบ้ริการ 

4. จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ เก่ียวกบั พนกังานมีบุคลิกภาพท่ีน่าไวว้างใจ 
เห็นดว้ยในระดบัค่าเฉล่ียต ่าสุด ดงันั้น ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ ผูป้ระกอบการควรมีการจดัอบรม
บุคลิกภาพใหก้บัพนกังานก่อนการเร่ิมปฏิบติังาน 

5. จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของ
สนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ เก่ียวกบั พนกังานบริการมีความเขา้ใจความ
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ตอ้งการและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคนไดอ้ยา่งเหมาะสม เห็นดว้ยในระดบัค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด ดงันั้น ในการปรับปรุงคุณภาพบริการ ผูป้ระกอบการควรมีการจดัอบรมให้พนกังานมีความรู้เก่ียวกบั
รูปแบบบริการของสนามแข่งรถว่าผูม้าใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการบริการแบบใด และพนักงานควร
ใหบ้ริการแบบใด และทุกการบริการท่ีน าเสนอ ควรมีขั้นตอนแบบใด เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัคุณภาพการบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าประยุกตก์บังานวิจยัเพื่อให้ทราบขอ้มูลและปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 

2. ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการเจาะจงกลุ่มตวัอย่างท่ีมาใช้บริการมากกว่า 5 คร้ังต่อปี โดย
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจต่อสนามแข่งรถเขาใหญ่สปีดคาร์ท เพื่อน าผลการศึกษามาวเิคราะห์หา
จุดเด่นของธุรกิจซ่ึงจะส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว 
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