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บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการสนามฟุตบอลหญา้

เทียมสามหนวดท่ีมีต่อการจดัการคุณภาพในการให้บริการจ าแนกตามลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 2) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการซ ้ าของผูใ้ช้บริการสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด ศึกษาจากผูใ้ช้บริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด จ านวน 384 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.87 ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05  

ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่อายุระหว่าง 23 – 28 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี มี
รายไดต่้อเดือน 15,001– 25,000 บาท ระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด
ท่ีมีต่อการจดัการคุณภาพทั้ง 5 ดา้น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นเรียงล าดบัความคิดเห็น
จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่การตอบสนอง รูปลกัษณ์ทางกายภาพ การสร้างความมัน่ใจ ความน่าเช่ือถือ และการ
ดูแลเอาใจใส่ ตามล าดบั การจดัการคุณภาพการใหบ้ริการทั้ง 5 ดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อการใชบ้ริการ
ซ ้ าของผู ้ใช้บริการโดยรวมในระดับปานกลาง อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.74 โดยดา้นการตอบสนองมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด (r = 0.65) รองลงมา คือ ความ
ความน่าเช่ือถือ (r = 0.63) การดูแลเอาใจใส่ (r = 0.56) การสร้างความมัน่ใจ (r = 0.54) ด้านรูปลกัษณ์ทาง
กายภาพ (r = 0.37) ตามล าดบั 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัความนิยมในกีฬาฟุตบอลของประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึนเป็นอย่างมาก ในแต่ละปีการ
แข่งขนัลีกฟุตบอลอาชีพในประเทศก็เติบโตสูงข้ึนเร่ือยๆ มีการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลอาชีพข้ึนจ านวนมากทัว่
ประเทศ ซ่ึงในอดีตฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมภายในประเทศอยู่แล้วแต่การท่ีปัจจุบนัมีลีกฟุตบอลอาชีพ

                                                        
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ วิทยาลยับริหารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชี
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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เกิดข้ึนยิ่งท าให้ผูค้นเกิดแรงบนัดาลใจและหนัมาสนใจการเล่นฟุตบอลมากข้ึนกว่าเดิม แต่ดว้ยสภาพสังคม
เมืองในปัจจุบนัการท่ีจะหาสถานท่ีเล่นฟุตบอลแบบปลอดภยัและไม่เสียค่าใชจ่้ายนั้นหาไดย้ากจึงท าให้เกิด
ธุรกิจสนามฟุตบอลหญา้เทียมข้ึนมา ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของคนในยคุน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในประเทศไทยธุรกิจให้บ ริการสนามฟุตบอลหญ้า เ ทียมเ ร่ิมมีมาตั้ งแ ต่ปี  พ .ศ . 2530  
แต่ในช่วงเวลานั้นยงัไม่ได้รับการตอบรับมากนัก เน่ืองจากมีปัญหาผูเ้ล่นไดรั้บบาดเจ็บจากการใช้สนาม
ฟุตบอลหญา้เทียมจึงท าให้บริษทัผูผ้ลิตหญา้เทียมพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ใกลเ้คียงกบัหญา้จริงมากข้ึนเพื่อช่วย
ลดการบาดเจ็บในการเล่นสนามหญา้เทียมสนามหญา้เทียมจึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลายเพราะลดปัญหาในเร่ือง
ของการดูแลรักษาหญา้จริง ผูป้ระกอบการธุรกิจสนามฟุตบอลจึงมองว่าหญา้เทียมสามารถตอบโจทย์ได้
อยา่งตรงประเด็นมากกวา่สนามหญา้จริง (ววิธิเสนาวตัร, 2555) 

ในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรีมีสนามฟุตบอลหญา้เทียมให้เช่าดว้ยกนัทั้งหมด 8 สนาม(www.สนาม
กีฬา.com) สนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวดถือวา่เป็นหน่ึงในสนามฟุตบอลหญา้เทียมให้เช่าท่ีมีช่ือเสียง
และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในย่านจงัหวดันนทบุรีนับ 10 ปี ตั้งอยู่ท่ีซอยงามวงศ์วาน 18 หลงั The 
Mall งามวงศว์าน เป็นสนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีเปิดให้บริการ 24 ชัว่โมงโดยแบ่งเป็นสนามในร่มจ านวน 3 
สนาม และสนามกลางแจง้จ านวน 2 สนาม แต่สนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวดก็ไม่ไดเ้ป็นเพียงสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียมให้เช่าเพียงแห่งเดียวในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี ท าให้สนามหญา้เทียมสามหนวดมีคู่แข่งใน
การท าธุรกิจจ านวนมากจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการจดัการคุณภาพและการบริการท่ีดีเพื่อเป็นการ
รักษาฐานผูใ้ชบ้ริการเอาไวใ้หไ้ดอ้ยา่งเหนียวแน่น 

การท่ีสนามฟุตบอลหญา้เทียมให้เช่าในปัจจุบนัไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายในทัว่ทุกพื้นท่ี
ของกรุงเทพมหานครและนนทบุรีจึงท าให้เกิดการแข่งขนัของธุรกิจท่ีสูงรวมถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่ดีนกัใน
ปัจจุบนั จึงท าใหห้ลายต่อหลายสนามมีผูม้าใชบ้ริการนอ้ยลงหรือบางสนามตอ้งปิดกิจการลงไปเน่ืองจากไม่
มีผูม้าใช้บริการในปริมาณท่ีมากเพียงพอ เพราะฉะนั้นการบริหารจดัการคุณภาพและบริการจึงเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัมาก ถา้มีการบริหารจดัการคุณภาพและการบริการท่ีดียอ่มท าให้ไดเ้ปรียบคู่แข่งรักษาฐานผูใ้ชบ้ริการ
เอาไวไ้ดเ้หนียวแน่น รวมถึงยงัสามารถท่ีจะดึงดูดผูใ้ช้บริการใหม่ๆให้เขา้มาใช้บริการไดซ่ึ้งในจ านวนน้ี
อาจจะเคยเป็นผูใ้ชบ้ริการของสนามฟุตบอลหญา้เทียมใหเ้ช่าในละแวกใกลเ้คียงกนัมาก่อน  

ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ผู ้วิจ ัยต้องการท่ีจะศึกษาเ ร่ือง การจัดการคุณภาพการให้บริการท่ีมี 
ผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด โดยเป็นการสอบถามความคิดเห็น
จากผูม้าใชบ้ริการเพราะถึงแมจ้ะเป็นสนามฟุตบอลหญา้เทียมใหเ้ช่าท่ีไดรั้บความนิยมในยา่นงามวงศว์าน แต่
ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาวะความ
เส่ียงการปิดกิจการในอนาคต รวมถึงเป็นการหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้ผูม้าใช้บริการไดเ้กิดความ
จงรักภกัดี ประทบัใจกบัการบริการ และกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง 
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2. วตัถุประสงค์งานวจัิย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวดท่ีมีต่อการ

จดัการคุณภาพในการใหบ้ริการจ าแนกตามลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล  
 2.2 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการซ ้ า

ของผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด  
 
3. สมมติฐานงานวจัิย 

 3.1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการจดัการคุณภาพ
การใหบ้ริการต่างกนั 

 3.2 การจดัการคุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด 
 
4. ขอบเขตงานวจัิย 

ผู ้วิจ ัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีโดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ีคือ 

4.1  ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 
  4.1.1 ผูม้าใชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวดในพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี 
4.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  4.2.1 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาความคิดเห็นของผูม้าใชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมท่ีมีต่อ

การจดัการคุณภาพการให้บริการท่ีมีผลต่อการใช้บริการซ ้ าของผูใ้ช้บริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมสาม
หนวดโดยอา้งอิงจากแนวคิด SERVQUAL MODEL ของ Parasuraman,Zeithaml and Berry(1990) ในเร่ือง
การวดัคุณภาพบริการตามแนวคิดโดยแบ่งเป็นดงัน้ี 

 - ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
 - ดา้นความน่าเช่ือถือ 
 - ดา้นการตอบสนอง 
 - ดา้นการสร้างความมัน่ใจ 
 - ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 

ตัวแปรอสิระได้แก่ 
1. ตวัแปรดา้นลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 
2. การจดัการคุณภาพการให้บริการ ไดแ้ก่ ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้น

การตอบสนอง ดา้นการสร้างความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ 
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ตัวแปรตามได้แก่การใชบ้ริการซ ้ า แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 
1. ดา้นการกระท าท่ีเกิดเป็นนิสัย 
2. ดา้นความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้หรือบริการ 
 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
5.1 เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการจดัการคุณภาพในการให้บริการของ

สนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวดเพื่อท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการซ ้ า 
5.2  เป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพบริการเพื่อรักษาฐานผูใ้ช้บริการเอาไวใ้ห้ได้รวมถึงดึงดูด

ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มใหม่ๆเขา้มาใชบ้ริการซ ้ าอยา่งต่อเน่ือง  
 

6. กรอบแนวคิดการวจัิย 
  ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 

1.อายุ 

2.ระดับการศึกษา 

3. รายได้ต่อเดือน 

การจดัการคุณภาพการใหบ้ริการ 

ตามแนว คิดขอ ง  Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1990(อ้างถึ ง

ใน ภวตั วรรณพณิ,2554) 

1. ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ 

2. ด้านความน่าเช่ือถือ 

3. ด้านการตอบสนอง 

4. ด้านการสร้างความม่ันใจ 

5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ 

 

การใชบ้ริการซ ้ าดดัแปลงจากแนวคิดของ 

อดุลยจ์าตุรงคกุล (2539, น.48-52) 

1. ด้านการกระท าที่เกดิเป็นนิสยั 

2. ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้าหรือ

บริการ 
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7. วธีิด าเนินการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
จากการทบทวนวรรณกรรมบทท่ี 2 จึงไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะของ SERVQUAL กบัการใชบ้ริการ

ซ ้ า ใหส้อดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี และไดน้ านิยามท่ีก าหนดมาประกอบการดดัแปลงเคร่ืองมือจากงานวิจยั
ท่ีผา่นมา คือ การจดัการคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990(อา้ง
ถึงใน ภวตั วรรณพิณ,2554) และการใชบ้ริการซ ้ าจากแนวคิดของอดุลยจ์าตุรงคกุล (2539, น.48-52) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เพื่อศึกษาการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการท่ีมี
ผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีค าถามทั้งหมด 3 ขอ้(ขอ้ 1-3) 
ประกอบดว้ย อายรุะดบัการศึกษารายไดต่้อเดือน  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพการใหบ้ริการทั้งหมด 15 ขอ้ (ขอ้ 4-18) ใช้
มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) มีทางเลือกตอบได ้ 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชบ้ริการซ ้ ามีทั้งหมด 6 ขอ้ (ขอ้ 19-24) ใชม้าตราส่วน
ประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) มีทางเลือกตอบได ้5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

ทั้งน้ีมีการทดสอบแบบสอบถามกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีสนามหญา้เทียม จ านวน 30 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งของงานวจิยั ค่าความเช่ือมัน่การจดัการคุณภาพการใหบ้ริการอยูท่ี่ 0.78ค่าความเช่ือมัน่การใชบ้ริการ
ซ ้ าอยูท่ี่ 0.74 โดยมีค่าความเช่ือมัน่ในภาพรวมอยูท่ี่ 0.87 ซ่ึงเกินกวา่ 0.7 จึงถือวา่แบบสอบถามชุดน้ีมีค่าความ
เช่ือมัน่ในระดบัดี 
 
8. สรุปผลการวจัิย 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่อายรุะหวา่ง 23 – 28 ปี มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 15,001– 25,000 บาท 
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 6 
ตารางท่ี 1.1 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอล
หญา้เทียมสามหนวด ตามระดบัคุณภาพการใหบ้ริการ 

(N = 384) 
คุณภาพการใหบ้ริการของสนามฟุตบอลหญา้

เทียมสามหนวด 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

Mean S.D แปลผล 
รูปลกัษณ์ทางกายภาพ 4.08 0.44 มาก 

ความน่าเช่ือถือ 4.02 0.59 มาก 

การตอบสนอง 4.09 0.60 มาก 

การสร้างความมัน่ใจ 4.07 0.69 มาก 

การดูแลเอาใจใส่ 3.96 0.66 มาก 

ภาพรวม 4.04 0.59 มาก 

 
จากตารางท่ี  1 .1ความพึงพอใจของผู ้ใช้บ ริการสนามฟุตบอลหญ้า เ ทียมสามหนวด  

มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean=4.04 ) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงจากมากไปหา
น้อยคือการตอบสนอง (Mean =4.09) รูปลักษณ์ทางกายภาพ(Mean =4.08)การสร้างความมัน่ใจ(Mean 
=4.07)ความน่าเช่ือถือ(Mean =4.02) และการดูแลเอาใจใส่(Mean =3.96) 

 
ตารางท่ี 1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดบัความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด ในดา้นการใชบ้ริการซ ้ า 

(N = 384) 

การใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการ 
ระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ 

Mean S.D แปลผล 

การกระท าท่ีเกิดเป็นนิสัย 3.91 0.65 มาก 

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้หรือบริการ 3.92 0.60 มาก 

ภาพรวม 3.92 0.57 มาก 
 
จากตารางท่ี  1 .2 ระดับความคิดเห็นการใช้บ ริการซ ้ าของผู ้ใช้บ ริการสนามฟุตบอล 

หญา้เทียมสามหนวด ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean =3.92 ) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
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 7 
เรียงจากมากไปหานอ้ยคือความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้หรือบริการ (Mean =3.92) และการกระท าท่ีเกิดเป็น
นิสัย(Mean =3.91) 

 
ตารางท่ี 1.3 สรุปผลสมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
การจดัการคุณภาพการใหบ้ริการต่างกนั  

ประชากรศาสตร์ การจดัการคุณภาพการใหบ้ริการ 
รูปลกัษณ์ทาง
กายภาพ 

ความ
น่าเช่ือถือ 

การตอบสนอง การสร้าง
ความมัน่ใจ 

การดูแล 
เอาใจใส่ 

อาย ุ - - แตกต่าง - แตกต่าง 
ระดบัการศึกษา - แตกต่าง แตกต่าง - - 
รายไดต่้อเดือน - แตกต่าง แตกต่าง - แตกต่าง 

หมายเหตุ. – หมายถึง ไม่แตกต่าง 
 

ตารางท่ี 1.4 สรุปผลสมมติฐานท่ี 2 การจดัการคุณภาพการให้บริการมีความสัมพนัธ์ต่อการใชบ้ริการซ ้ าของ
ผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด  
 

การจดัการคุณภาพการ
ใหบ้ริการ 

การใชบ้ริการซ ้ า 
การกระท าท่ีเป็นนิสัย ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้หรือบริการ 

รูปลกัษณ์ทางกายภาพ 0.34** 
ต ่า 

0.33** 
ต ่า 

ความน่าเช่ือถือ 0.55** 
ปานกลาง 

0.62** 
ปานกลาง 

การตอบสนอง 0.59** 
ปานกลาง 

0.61** 
ปานกลาง 

การสร้างความมัน่ใจ 0.44* 
ต ่า 

0.56** 
ปานกลาง 

การดูแลเอาใจใส่ 0.54** 
ปานกลาง 

0.49** 
ต ่า 

หมายเหตุ. - หมายถึง ไม่แตกต่าง 
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9. อภิปรายผล 
อายุของผูใ้ช้บริการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความคิดเห็นดา้นการจดัการคุณภาพการให้บริการ

แตกต่างกนัในดา้น การตอบสนองและการดูแลเอาใจใส่ โดยผูใ้ชบ้ริการอายุ 23 – 28 ปีมีระดบัความคิดเห็น
น้อยกว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุมากกว่า 34 ปี ข้ึนไป ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่าการมีอายุท่ีน้อยกว่าท าให้มีความ
ตอ้งการท่ีจะไดรั้บบริการท่ีรวดเร็วทนัใจมากกวา่ ไม่ชอบการรอคอยท่ีตอ้งใชเ้วลานานรวมถึงการท่ีอาจเพิ่ง
เร่ิมต้นการท างานจึงมีรายได้ท่ียงัไม่สูงมากท าให้คาดหวงัถึงโปรโมชั่นหรือมีส่วนลด และระดับความ
ตอ้งการในการใช้บริการท่ีเขม้ขน้มากกว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุมากกว่า 34 ปี ข้ึนไปนอกจากน้ี การท่ีสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวดมีการประชาสัมพนัธ์ เร่ืองของโปรโมชัน่ยงัไม่ชดัเจนมากนกั จึงอาจเป็นสาเหตุ
ท่ีผูใ้ชบ้ริการอายุ 23– 28 ปี มีระดบัความคิดเห็นในเร่ืองการดูแลเอาใจใส่ท่ีน้อย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ศุภกาญจน์ แกว้มรกต (2558) ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญา้เทียมใน
จงัหวดัชลบุรีดา้นราคา พบวา่ การช าระเงินและโปรโมชัน่ ควรมีช่องทางการประชาสัมพนัธ์ให้ผูใ้ชบ้ริการ
ไดรั้บรู้โดยง่ายทนัต่อเหตุการณ์  

ระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความคิดเห็นดา้นการจดัการคุณภาพการ
ให้บริการแตกต่างกันในด้านความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง โดยผูใ้ช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีระดบัความคิดเห็นน้อยกว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า ซ่ึงอาจเป็น
เพราะว่าส่วนใหญ่ของผู ้ใช้บริการท่ีมีระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรีเป็นนักเรียนนักศึกษาจึงให้
ความส าคญัในเร่ืองของเทคโนโลย ีหรือ อุปกรณ์สมยัใหม่ เช่น มีระบบการจองสนามผา่นแอพพลิเคชัน่การ
มีพื้นสนามหญา้เทียมท่ีดี การมีลูกฟุตบอลรุ่นใหม่ๆ ให้บริการรวมถึง การท่ียงัเป็นนกัเรียนนกัศึกษาอยูจึ่ง
สามารถรวบรวมสมาชิกหรือเพื่อนมาได้จ  านวนมาก แต่การเดินทางอาจจะไม่สะดวกเน่ืองจากยงัไม่มี
ยานพาหนะส่วนตวัท าให้มาถึงสนามล่าช้า จึงตอ้งการท่ีจะขยายเวลาในการใช้บริการออกไป 5 – 10 นาที 
หรือบางคร้ังตอ้งการจะเช่าสนามเพิ่มเติมอีก 30 นาที – 1 ชัว่โมง แต่ผูใ้ห้บริการไม่สามารถท่ีจะตอบสนอง
ได ้เน่ืองจากมีผูใ้ชบ้ริการรายอ่ืนไดจ้องสนามไวแ้ลว้ ท าให้ความตอ้งการไม่ไดรั้บการตอบสนองสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ วิวิธ เสนาวตัร (2555) ศึกษาเร่ือง รูปแบบให้บริการท่ีมีประสิทธิผลของสนามฟุตบอลหญา้
เทียมเทียมในร่มในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ การบริหารจดัการสนามหญา้เทียมอยา่งมืออาชีพผูใ้หบ้ริการ
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการจองสนามโดยเฉพาะช่วงท่ีคนเขา้มาใชบ้ริการในเวลาเดียวกนัมากๆ 
ตอ้งมีมาตรการจดัการกบัสมาชิกท่ีมาไม่ตรงเวลาท่ีจองสนาม ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการรายอ่ืนเดือดร้อนและท า
ใหส้นามเสียผลประโยชน์ไปดว้ย  

รายไดข้องผูใ้ชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ความคิดเห็นดา้นการจดัการคุณภาพการให้บริการ
แตกต่างกนัในดา้นความน่าเช่ือถือ การตอบสนองและการดูแลเอาใจใส่โดยผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 
15,000 บาทมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยกวา่ผูใ้ชบ้ริการสนามหญา้เทียมสามหนวดท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 
25,000 บาท รายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท และ รายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาทซ่ึงอาจเป็น
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เพราะว่าส่วนใหญ่ของผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน15,000 บาท เป็นนกัเรียนนกัศึกษาท่ียงัไม่มีรายไดห้ลกั
ตอ้งใชเ้งินจากผูป้กครอง หรือท างานแลว้แต่ยงัมีรายไดท่ี้ไม่สูง จึงให้ความส าคญัในเร่ืองของการใชเ้งินให้
เกิดความคุม้ค่าท่ีสุดเพราะการมาใชบ้ริการสนามหญา้เทียมในแต่ละคร้ังค่าใชจ่้ายจะอยูท่ี่ประมาณ 100 – 150 
บาท ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท คาดหวงัถึงเร่ือง เทคโนโลยี หรือ อุปกรณ์ใหม่ๆในยาม
ท่ีมาใชบ้ริการ เช่น การมีพื้นสนามหญา้เทียมท่ีดี การมีลูกฟุตบอลรุ่นใหม่ๆ ให้บริการ รวมถึงตอ้งการท่ีจะ
ได้รับการบริการท่ีรวดเร็ว ทนัใจ เพื่อคุ้มค่ากับการเดินทางและค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปจึงคาดหวงัท่ีจะเห็น
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้นมากกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดสู้งกวา่เพราะอาจตอ้งใชเ้วลาในการ
เดินทางมากกวา่เน่ืองจากไม่มียานพาหนะส่วนตวัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรางคนา ภทัรเมฆินทร์ (2556) 
ศึกษาเร่ือง SERVQUAL กบัคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชยก์รณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์
จ  ากดั (มหาชน)ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนัมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งในการบริการ และในขณะเดียวกนัผูใ้ชบ้ริการสนาม
ฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด ท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ก็จะสนใจเร่ืองของโปรโมชัน่ส่วนลดต่างๆ ท่ี
สามารถท าให้ค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมลดลงสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิวิธ 
เสนาวตัร (2555) ศึกษาเร่ือง รูปแบบให้บริการท่ีมีประสิทธิผลของสนามฟุตบอลหญา้เทียมเทียมในร่มใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่การจดัโปรโมชัน่อยา่งต่อเน่ืองและหลากหลาย มีการใหสิ้ทธิพิเศษกบัผูใ้ชบ้ริการ
ขาประจ าสามารถท่ีจะกระตุน้ใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจไดม้ากข้ึน  

การศึกษาระดับความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสามหนวดท่ีมีต่อการ
จดัการคุณภาพในการให้บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
และหากเรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย พบวา่การตอบสนอง รูปลกัษณ์ทางกายภาพ การสร้างความ
มัน่ใจ ความน่าเช่ือถือมาก และการดูแลเอาใจใส่มาก ตามล าดบัจะเห็นไดว้่า สนามฟุตบอลหญา้เทียมสาม
หนวดถือวา่มีการจดัการคุณภาพท่ีดี อาจเน่ืองมาจาก การตอบสนองนั้นเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการรู้สึกวา่ตอ้งไดรั้บ
การรับรู้ และมีการตอบรับในเวลาท่ีรวดเร็ว เช่น เม่ือผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการท่ีจะสั่งน ้ าด่ืมเพิ่มสามารถท่ี
จะได้รับการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทนัใจ ท าให้ผูใ้ช้บริการไม่ตอ้งเดินไปสั่งน ้ าด่ืมเพิ่มด้วยตวัเองท่ี
เคาน์เตอร์บริการ เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีมีความพร้อมและความกระตือรือร้นท่ีจะให้บริการอยู่เสมอ ซ่ึงจะ
แตกต่างจากบางสนามท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งเดินไปสั่งน ้ าด่ืมเพิ่มดว้ยตวัเองท่ีเคาน์เตอร์บริการท าให้ผูใ้ชบ้ริการ
เกิดความรู้สึกไม่สะดวก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรางคนา ภทัรเมฆินทร์ (2556) ศึกษาเร่ือง SERVQUAL 
กบัคุณภาพการบริการของธนาคารไทยพาณิชยก์รณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชยจ์  ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้องในการบริการ ท่ีเห็นว่า รูปแบบการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบนัได้มีการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาการรอคอยนอกจากน้ี รูปลกัษณ์ทางกายภาพ
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ของสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวดถือเป็นอีกจุดแข็งเพราะมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวางเพียงพอกบัจ านวนผู ้
มาใชบ้ริการ ภายในตวัสนามอากาศสามารถจะถ่ายเทไดส้ะดวกท าใหผู้ใ้ชบ้ริการผอ่นคลายข้ึน 

การศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวดท่ีมีต่อการใช้บริ
การซ ้ า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายด้านเรียงล าดบัความคิดเห็นจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้หรือบริการ และการกระท าท่ีเกิดเป็นนิสัยมาก ตามล าดบัจากการวิจยัพบว่า 
พฤติกรรมการใชบ้ริการซ ้ าข้ึนอยูก่บั Brand ของสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด อาจเน่ืองมาจากการท่ีมา
ใช้บริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวดส่วนใหญ่ผูม้าใช้บริการจะเกิดความรู้สึกท่ีสนุกกบัการเล่น
ฟุตบอลมากกวา่ท่ีอ่ืนๆ เพราะสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวดมีบริการจบัคู่เตะท าให้ผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้ง
รวบรวมคนจ านวนมากมาเล่นฟุตบอล แต่มีจ านวน 5– 7 คน ก็สามารถท่ีจะจองสนามเพื่อมาใช้บริการได้ 
เพราะผูใ้หบ้ริการจะจดัหาทีมมาจบัคู่เตะอีกจ านวน 2– 3 ทีม พร้อมทั้งผูต้ดัสิน 1 ท่าน มาท าการตดัสินให้ใน
แต่ละสนาม จากนั้นแต่ละทีมจะร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการเช่าสนามและท าให้บรรยากาศในการเตะ
ฟุตบอลมีความเข้มข้นจริงจงัมากข้ึน รวมถึงการมีสนามให้เลือกใช้บริการทั้งในร่มและกลางแจ้งเม่ือ
พิจารณาถึงสนามฟุตบอลหญา้เทียมให้เช่าแห่งอ่ืนในละแวกใกล้เคียง พบว่า บางแห่งมีการให้บริการท่ี
ใกลเ้คียงกบัสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวดแต่คุณภาพในการให้บริการและความหลากหลายของสนาม
ท่ีให้เช่าไม่มีความหลากหลายเท่ากับสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด จึงท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดความ
ประทบัใจในบริการท่ีได้รับ นอกจากน้ี ยงัพบว่าผูใ้ช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสามหนวดมีความ
จงรักภกัดีในระดบัมาก เพราะเม่ือพิจารณาถึงสนามฟุตบอลหญา้เทียมให้เช่าแห่งอ่ืนในละแวกใกลเ้คียง 
พบวา่ บางแห่งมีการใหบ้ริการท่ีใกลเ้คียงกบัสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวดแต่คุณภาพในการให้บริการ
และความหลากหลายของสนามท่ีให้เช่าไม่มีความหลากหลายเท่ากบัสนามฟุตบอลหญา้เทียมสามหนวด จึง
ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจในบริการท่ีไดรั้บ และเกิดเป็นความรู้สึกท่ีดี หากจะให้มีส่ิงท่ีตอ้งการ
ใหรั้กษาไวต่้อไปนั้นคือการใหบ้ริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดีและท าดว้ย
ความเต็มใจ เพื่อเป็นการรักษาความพึงพอใจให้อยูต่่อไป ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สลิลญา นิยมศิลป์
ชัย (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองความตั้งใจใช้บริการซ ้ าของลูกค้าศูนยก์ารค้าแห่งหน่ึงย่านราชประสงค์พบว่า ผู ้
ให้บริการท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีความตั้งใจท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการซ ้ าอีก
คร้ัง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการคุณภาพการให้บริการต่อการกระท าท่ีเกิดเป็นนิสัยของ
ผูใ้ชบ้ริการสนามหญา้เทียมสามหนวดในภาพรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนักบัประสิทธิผล
การปฏิบติังานโดยรวมในระดบัปานกลาง โดยดา้นการตอบสนองมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดรองลงมา คือ ดา้น
ความน่าเช่ือถือดา้นการดูแลเอาใจใส่ดา้นการสร้างความมัน่ใจดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพตามล าดบั ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะว่า การท่ีผูใ้ช้บริการท่ีช่ืนชอบในการเตะฟุตบอลมกัจะเตะฟุตบอลเป็นประจ าอย่างผูใ้ชบ้ริการมี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งในการบริการ 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการคุณภาพการให้บริการต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการสนาม

หญา้เทียมสามหนวดในภาพรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกหรือทางเดียวกนักบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน
โดยรวมในระดบัปานกลาง ดา้นความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุดดา้นการตอบสนอง ดา้นการสร้าง
ความมัน่ใจ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ตามล าดบั ซ่ึงอาจเป็นเพราะวา่ สนามฟุตบอล
หญา้เทียมสามหนวดมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในสนามเป็นอยา่งดี พื้นสนามหญา้เทียมอยูใ่นสภาพท่ีดี ท าให้
ผูใ้ชบ้ริการสนุกกบัการเตะฟุตบอลมากข้ึน 
 
10. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวจิยัน้ี สามารถแบ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ประการ คือ ขอ้เสนอแนะ
ท่ีได ้จากการศึกษาวจิยั และขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 
1. ความน่าเช่ือถือและการตอบสนอง มีความสัมพนัธ์กบัการใช้บริการซ ้ าสูงสุดสนามจ าเป็นท่ี

จะตอ้งให้ความส าคญั โดยท่ีทั้งสองด้านน้ีมุ่งเน้นเร่ืองมาตรฐานของสนามและอุปกรณ์ การมีเจา้หน้าท่ี
ให้บริการอยา่งเพียงพอ คุณภาพในการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี ดงันั้นสนามหญา้เทียมสามหนวดควรก ากบั
ดูแลมาตรฐานของสนามและเจ้าหน้าท่ีให้ดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีควรเพิ่มช่องทางการจองสนามท่ี
หลากหลายข้ึน เช่น การใช้แอพพลิเคชัน่ในการจองสนามเพื่อให้ผูใ้ช้บริการสามารถเช็คว่าสนามว่างและ
สามารถจองไดใ้นช่วงเวลาใดบา้ง หรือใช้แอพพลิเคชัน่ในการสั่งน ้ าด่ืมเพิ่ม เพราะถือเป็นการปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัยคุดิจิทลั นอกจากน้ียงัตอ้งมีการก าชบัเจา้หนา้ท่ีใหป้ฎิบติังานดว้ยความกระตือรือร้นเพื่อท าให้
ผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งรอคอยต่อการใหบ้ริการ 

2. รูปลกัษณ์ทางกายภาพ เป็นส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจมากท่ีสุด สนามหญา้เทียมสามหนวดจึง
ตอ้งรักษามาตรฐานในเร่ืองน้ีเพื่อดึงดูดและรักษาลูกคา้ โดยการท าใหส้ถานท่ีมีการถ่ายเทอากาศไดส้ะดวก มี
ท่ีจอดรถท่ีเพียงพอและมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น wifi ต่อไป 

3. การดูแลเอาใจใส่ โดยเฉพาะเร่ืองการส่งเสริมโปรโมชัน่ยงัเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุด ท าให้สนามหญา้เทียมสามหนวดควรตอ้งมีการเพิ่มโปรโมชัน่หรือสิทธิพิเศษให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมาใช้
บริการเป็นประจ าและควรมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้ชัดเจนและมีจ านวนป้าย
ประชาสัมพนัธ์ท่ีมากข้ึน 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อคุณภาพการใหบ้ริการซ่ึงอาจเก็บขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ 
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2. ในการศึกษาการใช้บริการซ ้ า อาจจะวดัจากพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนแทนการวดัระดับความ

คิดเห็น เช่น จ านวนคร้ังในการมาใชส้นามต่อเดือน จ านวนขอ้ร้องเรียนท่ีมีต่อการบริการ การใหค้  าชมเชยใน
การบริการ 
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