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 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา ทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งน้ี คือ ผูใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 260 คน โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สวนสถติิทีใ่ชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะหคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson  
 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสด 
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 
20,000 บาท มีทัศนคติตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนอยูในระดับดี และความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับพอใจ ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชบริการ 4 คร้ังตอเดือน ใชบริการในชวงเวลา  
17.00 น. – 00.59 น. โดยเฉลี่ย 2.15 ชั่วโมงตอครั้ง มีคาใชจายเฉลีย่ 1,132.15 บาทตอครั้ง และมี
แนวโนมที่จะกลับมาใชบรกิารในอนาคต 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคที่มีอายุ และระดับการศึกษาตางกัน มีความพึง
พอใจโดยรวมไมตางกัน ในขณะที่ผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจโดยรวมตางกันในทุก
ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาทัศนคติของผูบริโภคตอ ลักษณะทางกายภาพ บุคลากรของ
สนาม ทําเลทีต่ั้ง กระบวนการ และราคาและความคุมคามีความสัมพันธในทศิทางเดียวกันกับความ
พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ินอกจากนี้ยังพบวาความพึงพอใจโดยรวม
ของผูบริโภคมีความสัมพันธในทศิทางเดียวกันกับพฤติกรรมของผูบริโภคในดานจํานวนครั้งที่ใช
บริการตอเดือนและแนวโนมการใชบริการในอนาคตอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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 The purpose of this research is to study attitude, total satisfaction and 
customers’ behavior toward private futsal pitch in Bangkok metropolitan area. The total 
number of sample population for this research is 260 males who use service of private 
fulsal pitch in Bangkok metropolitan area. The tool for data collection is questionnaire. 
The statistic methods used for data analyzing are Percentage, Mean, Standard 
Deviation, Independent Sample t-test,   One-way analysis of variance (ANOVA) and 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  
 This research revealed that the majority of consumers of private futsal pitch are 
single, aged between 21-30 years old, their education level is mostly bachelor’s degree and 
they are working as employees in private companies with average monthly income between 
10,001 - 20,000 Baht. Their attitude toward private futsal pitch is at good level and their total 
satisfaction toward private futsal pitch is at satisfied level. The average frequency of using 
service is at 4 times per month, the average time is 17.00 pm – 00.59 am with 2.15 hours 
per visit, the average service fee is 1,132.50 Baht per visit, and they intend to use service 
again in the future.  
 Customers with different age and education level have no difference on total 
satisfaction toward private futsal pitch; meanwhile, customers with different career have 
significant difference on total satisfaction in all aspect. Their attitude toward physical 
evidence, people, place, process, price and value are significantly correlated with their total 
satisfaction. In addition, their satisfaction is significantly correlated with using behavior in 
term of the average frequency of using service per month and in term of the consumption 
tendency of using service in the future. 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบบัน้ี สําเร็จไดดวยความกรณุาของ อาจารย ดร. รักษพงศ วงศาโรจน ที่ให
เกียรติรับเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ โดยใหคําแนะนําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตางๆ ดวยดีตลอดมา ทั้งน้ี รวมถึง รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลสิร ที่กรุณาเปนคณะกรรมการสอบสารนิพนธ และผูเชีย่วชาญในการ
ตรวจสอบแกไขเครื่องมือการวิจัย ทั้งยังใหความกรุณาตรวจสอบ เสนอแนะความคิดเห็น จนทําให
สารนิพนธฉบบันี้เสร็จสมบูรณ ซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารยทุกทานเปน
อยางสูงไว ณ โอกาสน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทกุทาน  
ที่ไดใหความกรุณาในการใหความรูทั้งในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกตใชในทางปฏิบัต ิรวมทัง้
เจาหนาที่โครงการบริหารธรุกิจมหาบัณฑิตทุกทานทีไ่ดใหความชวยเหลือในดานตางๆ 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูที่มีความอดทนในการเลี้ยงดูบุตร ผูเสยีสละทีย่ิ่งใหญ ผูให
ชีวติ สติปญญา และเปนกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมา  
 ขอขอบพระคณุ อาจารย ดร. รักษพงศ วงศาโรจน ที่เสียสละเวลาและความ
อุตสาหพยายามอยางมากในการใหคําปรึกษาแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทําวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย ศิริวรรณ เสรีรัตน ทีค่อยชี้แนะแนวทางและใหคาํแนะนํา
รวมถึงทฤษฎีและแนวคิดในการทําวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณ พ่ีนอง ครอบครัว เพ่ือนรวมงาน และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัยน้ี 
โดยเฉพาะเพ่ือนๆ นิสิต MBA รุน 11 (การจัดการ) ที่คอยผลักดัน ใหกําลังใจ และใหความ
ชวยเหลือเปนอยางดีตลอดระยะเวลาการทําสารนิพนธ จนกระทั่งเสร็จสิ้นลงดวยความเรียบรอย 
ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่สละเวลาเพ่ือใหขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิจัยในครั้งนี้ 
  

 สุดทายน้ี ผูวจัิยขอใหงานวจัิยนี้ไดเปนประโยชนสําหรับผูที่เก่ียวของและผูที่สนใจ  
คุณประโยชนและความดีอันพึงมีจากสารนิพนธฉบบัน้ี ผูวิจัยขอมอบใหบิดา มารดา ตลอดจนครู
อาจารยทุกทานที่ใหโอกาสในการศึกษาวจัิย จนกระท่ังประสบผลสําเร็จในวันน้ี 
 
 

      ศรัญญา เรือศรีจันทร 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
บทที ่  หนา 

1 บทนํา ............................................................................................................. 1 
 ภูมิหลัง......................................................................................................... 1 
 ความมุงหมายของการวิจัย…………………………………………….….…..... 2 
 ความสําคัญของการวิจัย……………………………………………………....... 2 
 ขอบเขตของการวิจัย……………………………………………….……........... 2 
 ตัวแปรที่ศึกษา…………………………………………….…………...……….. 3 
 นิยามศัพทเฉพาะ………………………………………….…………….……… 5 
 กรอบแนวความคิดในการวจัิย…………………………….…………..……...... 5 
 สมมติฐานในการวิจัย……………………………………….………….…....….. 6 
   

2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ..................................................................... 7 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ.......…………………………………....... 7 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ.....………...…………………………. 9 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด……………………….. 10 
 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ก่ียวกบัความพึงพอใจ....……………………................ 13 
 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ก่ียวกบัพฤติกรรมผูบริโภค.………….………………... 13 
 ขอมูลทั่วไปของกีฬาฟุตซอล………………………………..…………...…… 15 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ………………………………………………………........ 21 
   

3 วิธีการดําเนินการวิจัย…………………………………………………………… 23 
 แหลงขอมูลทีใ่ชศึกษา………………………………………………………... 23 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง……………………………. 23 
 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย…………………………………………… 25 
 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย.……………………..…………… 28 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล……………….……………………………………. 29 
 การจัดกระทําขอมูล……………………..……………………………………. 29 
 การวิเคราะหขอมูล………………….…..……………………………………. 29 

 
 



 

สารบัญ (ตอ) 
 
บทที ่  หนา 

4 ผลการวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………… 35 
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล................……..…………………………. 35 
 ผลการวิเคราะหขอมูล.................……………………….……………………… 36 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน..........................…………….…………………. 69 
   

5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ………………………………………… 71 
 สรุปผลการวเิคราะหขอมูล.......................………......…………………........…. 75 
 อภิปรายผลการวิจัย.....................................……….…………………............. 77 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวจัิย......................…………………………………… 83 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป..……….....………………………………… 86 
   

บรรณานุกรม ............................................................................................................... 87 
   

ภาคผนวก .................................................................................................................... 91 
 ภาคผนวก ก ......................................................................................................... 92 
 ภาคผนวก ข .......................................................................................................... 98 
 ภาคผนวก ค .......................................................................................................... 100 
   

ประวตัิยอผูทําสารนิพนธ ............................................................................................ 102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีตาราง 
 
 ตาราง  หนา 

1  แสดงรายชื่อสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร……….........…………… 20 
2  แสดงคาความเชื่อม่ัน (คาสัมประสิทธิ์อัลฟา)…….…………………………………. 29 
3  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ….………………............................. 32 
4  แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ….………………............................. 37 
5  แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของอายุ สถานภาพ และอาชีพที่มีการจัดกลุม

ใหม ….……………….…….........………….........………….........…………......... 39 
6  แสดงคาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชบริการ

สนามฟุตซอล เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานตางๆ ไดแก ดานลักษณะ
ทางกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานทําเลทีต่ั้ง ดาน
กระบวนการ และดานราคาและความคุมคาของสนาม…….........……................... 40 

7  แสดงคาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอ
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร…….........……............ 42 

8  แสดงคาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมของผูบริโภคตอการใชบริการ
สนามฟุตซอล เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดาน จํานวนครั้งที่ใชบริการ (คร้ัง/
เดือน) ชวงเวลาที่ใชบริการ ราคาเฉลี่ยตอชั่วโมงที่ใชบริการ (บาท/ครั้ง) และ
ระยะเวลาเฉลีย่ที่ใชบริการตอครั้ง (ชั่วโมง) …….........…….................................. 43 

9  แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของชวงเวลาทีใ่ชบริการ…….........……......... 44 
10  แสดงคาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมของผูบริโภคตอการใชบริการ

สนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดานแนวโนมของการใชบริการใน
อนาคต…….........……....................................................................................... 44 

11  แสดงผลการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของแตละกลุมความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภค …….........………….........………….........……................... 46 

12  แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางอายุของผูบริโภคและความพึงพอใจ
โดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน…….........…….............................. 47 

13  แสดงการทดสอบความแปรปรวนและความแตกตางของความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก
ตามสถานภาพโดยใชสถิติ t-Test ทดสอบ …….........…….................................. 49 

14  แสดงผลการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของแตละกลุมความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภค …….........……................................................................. 52 



 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 
 ตาราง  หนา 

15  แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางระดับการศึกษาและความพึงพอใจโดยรวม
ของผูบริโภคท่ีมีตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน.……................................. 53 

16  แสดงผลการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของแตละกลุมความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภค.……......................................……..................................... 54 

17  แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางอาชีพของผูบริโภคและความพึงพอใจ
โดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน.…….............................................. 55 

18  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความพึงใจโดยรวมของผูบริโภคตอการ
ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานการรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังจําแนก
ตามอาชีพ โดยใชวธิีทดสอบแบบ Dunnett’s T3.…….......................................... 56 

19   แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความพึงใจโดยรวมของผูบริโภคท่ีมีตอ
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานการมีคุณคาตอการใชเวลาและความ
พยายามจําแนกตามอาชีพ โดยใชวิธทีดสอบแบบ Dunnett’s T3 ........................ 57 

20  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความพึงใจโดยรวมของผูบริโภคตอการ
ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการจําแนก
ตามอาชีพ โดยใชวธิีทดสอบแบบ Dunnett’s T3.……......................................... 58 

21  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความพึงใจโดยรวมของผูบริโภคตอการ
ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานการเปรียบเทยีบสนามฟุตซอลเอกชนกับ
สนามสาธารณะจําแนกตามอาชีพ โดยใชวิธทีดสอบแบบ Dunnett’s T3 .............. 59 

22  แสดงผลการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของแตละกลุมความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภค .……..................................... .……................................. 61 

23  แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคและ
ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน .……...................... 62 

24  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความพึงใจโดยรวมของผูบริโภคตอการ
ใชบริการสนามฟุตซอล ดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการจําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชวิธทีดสอบแบบ Dunnett’s T3.…….......................... 63 

25  แสดงการวิเคราะหความสมัพันธระหวางทัศนคติตอสวนประสมการตลาดทั้ง 6 ดาน
กับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 64 

26  แสดงการวิเคราะหความสมัพันธระหวางพฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอล  
เอกชนกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอล  
เอกชน.……......................................…….......................................................... 68 



 

บัญชีตาราง (ตอ) 
 
 ตาราง  หนา 

27  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  ....................……......................................... 69 
28  แสดงจํานวนขอของแบบสอบถาม และประเภทการวัดขอมูล ................................. 73 
29  แสดงสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนาของแตละตัวแปร ................................ 74 
30  แสดงสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐานแตละขอ ......... 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 
 ภาพประกอบ  หนา 

1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจัิย…………………….……………………..…………… 6 
2 แสดงองคประกอบ 3 ประการของทัศนคต…ิ……………………….……………...... 8 

 
 



บทที่ 1  
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปนไปอยางรวดเร็วทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม  อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทําใหสภาพชีวิตความ
เปนอยูของประชากรไทยเปลี่ยนไป  เกิดการแขงขันกันเพ่ือที่จะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง
สะดวกสบาย  ทามกลางความกดดันจากหลายๆ ปจจัยในสังคม ทําใหรางกายเกิดอาการออนเพลีย  
สมรรถภาพทางรางกายลดลง  จนเปนสาเหตุไปสูการเจ็บไขไดปวยและโรคภัยตางๆมากขึ้น  
สุขภาพที่ดีนั้นเงินซ้ือไมได  คําตอบที่ดีที่สุดในการแกปญหาสุขภาพของประชากรไทยก็คือ การออก
กําลังกาย 
 การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ หรือการเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิต อาทิเชน การ
เดินขึ้นบันไดแทนการใชลิฟท การปนจักรยานไปทํางานแทนการขับรถ หรือเพียงแคการขุดดินทํา
สวนที่บาน  เหลาน้ีถือเปนการออกกําลังกายทั้งสิ้นซ่ึงจะชวยใหรางกายแข็งแรงขึ้น ทําใหรูสึกสดชื่น 
มีพลังที่จะทํางานและตอสูกับชีวิต ทั้งยังลดความเครียดไดอีกดวย 
 ปจจุบันประชากรไทยใหความสําคัญในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น หนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนยังชวยกันรณรงคใหมีการออกกําลังกายภายในและภายนอกสถานที่ขององคกร  
สงผลใหสภาพตลาดของธุรกิจสถานออกกําลังกายมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน  เห็นไดจากการ
เปดสถานออกกําลังกายรูปแบบตางๆ เพ่ิมมากขึ้น เชน ศูนยบริการฟตเนส สนามแบดมินตัน สนาม
ฟุตบอล เปนตน 
 กีฬาฟุตบอล (Soccer) เปนกีฬาที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายโดยเฉพาะในกลุมผูชาย  
ทําใหฟุตซอล (Futsal) ซึ่งเปนกีฬาอีกประเภทหน่ึงที่มีพ้ืนฐานมาจากฟุตบอลไดรบัความนิยมมากขึ้น
ดวยเชนกัน  เนื่องจากเปนกีฬาที่สนุกสนาน ตื่นเตนและเราใจในการลุนทั้งผูชมและผูเขาแขงขันทุกๆ 
วินาที  อีกทั้งยังสามารถจัดการแขงขันไดตลอดทุกสภาพอากาศตลอดทั้งป  ยิ่งไปกวาน้ันฟุตซอลยัง
สามารถเลนไดทั้งสนามที่เปนพ้ืนสนามหญาหรือพ้ืนยางก็ได   
 อยางไรก็ตามในปจจุบันสนามฟุตซอลยังมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูบริโภคที่ชื่นชอบการออกกําลังกายประเภทนี้  ผูประกอบการหลายทานจึงใหความสนใจในการ
ดําเนินงานธุรกิจสถานบริการสนามฟุตซอลเพ่ือรองรับกลุมเปาหมายน้ี  โดยผูประกอบการพยายาม
สรางความแตกตางของสนามฟุตซอลของตนเองและเนนการบริการที่ดีมาใชเปนจุดขาย นอกจากน้ัน
จะเห็นไดวาผูประกอบการไดนํารานคาบริการอ่ืนๆใหเขามาอยูภายในบริเวณสนามฟุตซอลดวย เชน 
รานกาแฟและเบเกอรี่ รานอาหาร รานเกมสและอินเตอรเน็ต เปนตน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
ทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผูบริโภคที่ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขต
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กรุงเทพมหานคร  อันเปนประโยชนในการประกอบธุรกิจของผูที่เก่ียวของ และผูที่สนใจในกีฬาฟุต
ซอล  เพ่ือเผยแพรและพัฒนาทั้งธุรกิจและกีฬาประเภทนี้ใหเปนที่นิยมมากขึ้น 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้  ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายของการศึกษาคนควาวจัิยไว ดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาปจจัยทางลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชน 
 2.  เพ่ือศึกษาทศันคติของผูบรโิภคท่ีมีตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน โดยใชสวน
ประสมทางการตลาดบริการ 6 ดาน คือ ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานการสงเสริมการตลาด  ดาน
บุคลากรของสนาม  ดานทําเลทีต่ั้ง  ดานกระบวนการ  และดานราคาและความคุมคา 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและการมีสวนรวมของผูบริโภคในการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชน 
 5.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคตติอสวนประสมการตลาดกบัความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 6.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคกับความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
  
ความสําคญัของการวิจัย 
 1.  ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะนาํไปเสนอแกผูใหบริการสนามฟุตซอลพิจารณาในการ
ปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการในแตละดานใหมีมาตรฐานดีขึ้น  สงเสริมใหการบริการสนามฟุต
ซอลที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 2.  ผลการวิจัยจะเปนแนวทางแกผูใหบริการสนามฟุตซอลในการพัฒนาบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือใหบริการแกผูมาใชบริการไดอยางเต็มความสามารถและรวดเรว็มากขึ้น 
 3.  ผลการวิจัยจะเปนแนวทางแกผูใหบริการสนามฟุตซอลในการวางแผนและกําหนด
รูปแบบการใหบริการใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากขึ้น 
 
ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
 ขอบเขตเน้ือหา 
 การวิจัยในครัง้นี้ ผูวิจัยมีความมุงหมายจะศึกษาทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และ
พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใชในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ ไดแก ผูใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนเพศชายใน
เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูเลนสวนใหญเปนเพศชาย 
 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนเพศชายใน
เขตกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของประชากรกลุมน้ี จึงได
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรการหาขนาดกลุมตวัอยางเพ่ือประมาณคาสัดสวนประชากร โดย
ใชสูตรของ นราศร ีไววานิชกุล และ ชูศกัด์ิ อุดมศรี (2538: 104) โดยการคํานวณประชากรใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% คาความผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น 0.05 คาสัดสวนประชากร 0.2 เน่ืองจากมี
ประชากรที่ใชสนามฟุตซอลนอย จึงไดขนาดตัวอยางจํานวน 246 คน และเพิ่มจํานวนตวัอยาง 14 
คน จะไดเทากับจํานวน 260 คน 
 จากจํานวนกลุมตัวอยางทีกํ่าหนดคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธกีารสุมตัวอยางแบบตามขั้นตอน 
เพ่ือใหไดขนาดตัวอยางอันเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด 260 คน  ขั้นตอนการสุมตัวอยาง
ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ใชวิธกีารเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเขตการ
ปกครองกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต โดยวิธีการเลือกเพียง 5 เขตเนื่องจากบางเขตการ
ปกครองไมปรากฏวามีสนามฟุตซอลดวยมีพ้ืนที่จํากัด ผูวิจัยจึงเลือกเขตดังตอไปนี้ คือ เขตบางนา 
เขตพระโขนง เขตลาดพราว เขตยานนาวา และเขตหนองแขม และแจกแบบสอบถามใหแกกลุม
ตัวอยางเพศชายที่เคยใชบรกิารสนามฟุตซอลเอกชนในเขตดังกลาว 
 ขั้นที่ 2 ใชวิธกีารเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในเขตที่กลาว
ไวในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือใหไดจํานวนผูตอบแบบสอบถามตามที่กําหนดไวจํานวน 260 ตัวอยาง 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบงเปน 2 กลุม คือ ตัวแปรอิสระ (Independent 
variables) และ ตัวแปรตาม (Dependent variables) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) 
 1. ลักษณะสวนบุคคล 
  1.1  อายุ 
   1.1.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 
   1.1.2 21 – 30 ป 
   1.1.3 31 – 40 ป 
   1.1.4 41 ปขึ้นไป 
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  1.2  สถานภาพ 
   1.2.1 โสด 
   1.2.2 สมรส/อยูดวยกัน 
   1.2.3 หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
  1.3  ระดับการศึกษา 
   1.3.1 ต่ํากวาปริญญาตร ี  
   1.3.2 ปริญญาตรี 
   1.3.3 สูงกวาปริญญาตร ี
  1.4  อาชีพ 
   1.4.1 นักเรียน/นักศกึษา 
   1.4.2 พนักงานบริษทัเอกชน 
   1.4.3 พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
   1.4.4 ขาราชการ 
   1.4.5 เจาของกิจการ 
   1.4.6 อ่ืนๆ 
  1.5  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   1.5.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
   1.5.2 10,001 – 20,000 บาท 
   1.5.3 20,001 – 30,000 บาท 
   1.5.4 30,001 บาทขึ้นไป 
 2. ทัศนคติตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
  2.1  ดานลักษณะทางกายภาพ 
  2.2  ดานการสงเสริมการตลาด 
  2.3  ดานบุคลากรของสนาม 
  2.4  ดานทําเลทีต่ั้ง 
  2.5  ดานกระบวนการ 
  2.6  ดานราคาและความคุมคา 
 
 ตัวแปรตาม (Dependent variables) 
 1. ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
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นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 1. ฟุตซอล (Futsal)  คือ  กีฬาประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการเลนเหมือนฟุตบอลแตเปนการ
เลนในรม แบงผูเลนออกเปน 2 ทีมๆละ 5 คนรวมผูรักษาประตู ใชลกูบอลขนาดเล็กและหนักกวาลูก
ฟุตบอล 
 2. สนามฟุตซอลเอกชน  หมายถึง  สนามกีฬาฟุตซอลทั้งที่เปนพ้ืนหญาและพื้นยางซึ่ง
ใหบริการโดยผูประกอบการที่เปนเอกชน   
 3. ทัศนคติที่มีตอการใชบริการ  หมายถึง  ความรูสึก ความคิดเห็นของผูใชบริการสนาม
ฟุตซอลเอกชน  ซึ่งวัดดวยสวนประสมทางการตลาดบริการ 6 ดาน ดังนี้ 
  3.1 ทัศนคติที่มีตอดานลักษณะทางกายภาพ  หมายถึง  ความรูสึก ความคิดเห็นของ
ผูบริโภคท่ีมีตอสนามฟุตซอลที่ไดมาตรฐาน มีอุปกรณอํานวยความสะดวกและมีความปลอดภัยใน
การเลน 
  3.2 ทัศนคติที่มีตอดานการสงเสริมการตลาด  หมายถึง  ความรูสึก ความคิดเห็นของ
ผูบริโภคท่ีมีตอการทําประชาสัมพันธ  การแนะนําขอมูลที่เปนประโยชน  รวมถึงการมีของสมนาคุณ
แกผูบริโภคท่ีมาใชบริการสนามฟุตซอลในวาระโอกาสตางๆอันสมควร 
  3.3 ทัศนคติที่มีตอดานบุคลากรของสนาม  หมายถึง  ความรูสึก ความคิดเห็นของ
ผูบริโภคท่ีมีตอบุคลากรของสนามฟุตซอลเกี่ยวกับอัธยาศัย การพูดจา มารยาทดีและไวใจได  การ
แนะนําขอมูล ความรูความสามารถ จํานวนเจาหนาที่ที่เพียงพอ 
  3.4 ทัศนคติที่มีตอดานทําเลทีต่ั้ง  หมายถึง  ความรูสึก ความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมี
ตอทําเลที่ตั้งสนามฟุซอลที่มีการคมนาคมสะดวก 
  3.5 ทัศนคติที่มีตอดานกระบวนการ  หมายถึง  ความรูสึก ความคิดเห็นของผูบริโภคท่ี
มีตอการจัดจําหนายคาสนามและคาบริการ ความชัดเจนของเวลาเปด-ปดสนาม 
  3.6 ทัศนคติที่มีตอดานราคาและความคุมคา  หมายถึง  ความรูสึก ความคิดเห็นของ
ผูบริโภคท่ีมีตอคาใชจายในการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 4. ความพึงพอใจโดยรวม  หมายถึง  ความรูสึกที่ดี ความชอบ ความประทับใจของ
ผูบริโภคท่ีใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 5.  พฤติกรรมการใชบริการ  หมายถึง  พฤตกิรรมของผูบริโภคท่ีใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชน ไดแก ความถี่ในการใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ และอัตราคาบริการสนามฟุตซอล 
 6. ผูบริโภค  หมายถึง  ผูชายที่มาใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวจัิยเรื่องทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผูบริโภคตอการ
ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดมีการกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
เพ่ือเปนเครื่องมือและแนวทางในการดําเนินงานการวจัิย ดังตอไปน้ี 
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ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ผูบริโภคท่ีมีลกัษณะสวนบคุคลในดาน อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน 
 2. ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 3.  พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีความสมัพันธกับความพึงพอใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 

ลักษณะสวนบุคคล:  
‐ อายุ 

‐ สถานภาพ 

‐ การศึกษา 

‐ อาชีพ 

‐ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค
ตอการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทัศนคติของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  

‐ ดานลักษณะทางกายภาพ 

‐ ดานการสงเสริมการตลาด 

‐ ดานบุคลากรของสนาม 

‐ ดานทําเลทีต่ั้ง 

‐ ดานกระบวนการ 

‐ ดานราคาและความคุมคา 
พฤติกรรมการใชบริการสนาม  

ฟุตซอลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง  “ทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและสาํรวจแหลงทีต่ั้ง
สนามฟุตซอลเอกชนตามเขตตางๆ ในกรงุเทพมหานคร เชน เขตบางนา เขตพระโขนง เขตยาน
นาวา และเขตลาดพราว เพ่ือนําขอมูล ทฤษฎีแนวคดิ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการวิจัย ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคต ิ
 2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 6. ขอมูลเกี่ยวกบักีฬาฟุตซอล 
 7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
 ความหมายของทัศนคต ิ
 ชิฟแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994: 657) กลาววา ทัศนคติ (Attitude) 
หมายถึง ความโนมเอียงที่เรียนรูเม่ือมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ี
มีตอส่ิงใดสิ่งหน่ึง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรูสึกภายในที่สะทอนวา บุคคลมีความโนมเอียง 
พอใจหรือไมพอใจตอบางสิ่ง เชน ตราสินคา บริการ รานคาปลีก เนื่องจากเปนผลของกระบวนการ
ทางจิตวิทยา ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง แตตองแสดงวาบุคคลกลาวถึงอะไรหรือทํา
อะไร 
 คอทเลอร (Kotler. 1997: 199) กลาววา ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การประเมินความพึง
พอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมของการปฏิบัติที่มีตอความคิด
หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
 เสรี วงษมณฑา (2542: 106) ใหความหมายวา ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึก
คิดของบุคคลที่มีตอบุคคล สิ่งของ หรือความคิด ทัศนคติเปนสิ่งที่จะชักนําบุคคลใหเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได แตในความหมายของศัพท คือ ความพรอมที่จะปฏิบัติ (Readiness to act) ทัศนคติมี
ลักษณะดังนี้ 

ทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)  ทําใหเกิด   การปฏิบัติออกมาในทางบวก (Act Positively) 
ทัศนคติเชิงลบ (Negative Attitude)   ทําใหเกิด   การปฏิบัติออกมาในทางลบ (Act Negatively) 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2542: 76) ไดใหความหมายวา ทัศนคติ คือ ความรูสึกนึกคิดของบุคคล
ที่มีตอส่ิงใดสิ่งหน่ึง หรือความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองตอส่ิงกระตุนไปใน
ทิศทางที่สมํ่าเสมอ โดยมีองคประกอบในการเกิดทัศนคติ 3 สวนคือ (1) สวนของความเขาใจ 
(Cognitive Component) (2) สวนของความรูสึก (Affective Component) (3) สวนของพฤติกรรม 
(Behavior Component) 
 ธงชัย สันติวงษ (2537: 161-162) กลาววา ทัศนคติเปนเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล 
เปนการจัดระเบียบของแนวความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจที่เก่ียวของกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงเสมอ 
การจัดระเบียบดังกลาว จะมีลักษณะที่รวมตัวขึ้นหลังจากที่ไดมีการประเมินเปนแนวโนมไปในทางใด
ทางหนึ่งเสมอ 
 จากแนวคิดและทฤษฎีขางตน จะเห็นไดวา ทัศนคติ เปนความรูสึกของผูใชบริการสนามฟุต
ซอลเพศชายที่มีตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในลักษณะชอบหรือไม
ชอบ หรือในลักษณะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ซึ่งเกิดจากประสบการณ สภาพแวดลอม หรือจากการ
เรียนรูที่ไดเคยใชบริการสนามแลวแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับความรูสึกน้ันๆ โดย
ผูวิจัยจึงนําเอาแนวคิดของคอทเลอรไปใชในการวัดระดับทัศนคติของกลุมตัวอยางในแบบสอบถาม
ตอไป 
 

องคประกอบของทัศนคต ิ
 องคประกอบของทัศนคติมี 3 องคประกอบ แตละองคประกอบจัดใหมีความสัมพันธระหวาง
กัน เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรม ไดมีการสรางโมเดลเพื่อศึกษา
โครงสรางทัศนคติ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2  แสดงองคประกอบ 3 ประการของทัศนคติ (Tricomponent attitude model) 

 
 ที่มา: ศุภร เสรีรัตน. (2544). พฤติกรรมผูบริโภค:  หนา 182. 

พฤติกรรม  
(Conation) 

ความรูสึก  
(Affect) 

ความเขาใจ  
(Cognition) 
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 โมเดลองคประกอบทัศนคติ 3 ประการ ประกอบไปดวย 3 สวนคือ 
 1.  สวนของความเขาใจ (Cognitive component) คือ การท่ีผูบริโภคมีทัศนคติตอสิ่งหนึ่ง 
คุณสมบัติของสิ่งหนึ่ง หรือพฤติกรรมเฉพาะอยางจะนําไปสูผลลัพทเฉพาะอยาง  
 2.  สวนของความรูสึก (Affective component) หมายถึงอารมณ (Emotion) ความรูสึก 
(Feeling) ของผูบริโภคท่ีมีตอความคิดหรือสิ่งใดส่ิงหนึ่ง เปนจะเปนทัศนคติทั้งทางบวกและทางลบ 
เชน ความรูสึกชอบไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
 3.  สวนของพฤติกรรม (Conative or Behavioral component) เปนสวนของทัศนคติ
สะทอนใหเห็นถึงความนาจะเปนหรือแนวโนมที่จะเกิดพฤติกกรมของผูบริโภคดวยวิธีใดวิธีหน่ึง ตอ
ทัศนคติที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ในทางการตลาดอาจหมายถึงความตั้งใจของผูบริโภคที่จะซ้ือหรือใช
บริการในครั้งตอไปวามีมากหรือนอยเพียงใด 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ 
 จินตนา บุญบงการ (2539: 7) บริการ คือ สิ่งที่จับ สัมผัส แตะตองไดยาก และเสื่อมสูญ
สภาพไปไดงาย บริการจะจัดกระทําขึ้นทันทีและสงมอบใหผูรับบริการทันทีหรือเกือบจะทันที 
  
 คุณลักษณะ 7 ประการของการบริการที่ดี 
 บริการ ในภาษอังกฤษเรียกวา SERVICE ซึ่งสามารถหาความหมายดีๆที่มาจากตัวอักษร
ภาษาอังกฤษทั้ง 7 ตัวอักษรไดดังนี้ 
  S = Smiling & Sympathy คือ ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นใจผูที่มารับบริการ 
 E = Early response คือ ตอบสนองตอความตองการของผูมาใชบริการอยางรวดเร็วทันใจ 
 R = Respectful คือ แสดงออกถึงความนับถือและใหเกียรติผูมารับบริการ 
 V = Voluntariness manner คือ การใหบริการดวยความเต็มใจ 
 I = Image enhancing คือ การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณองคกร 
 C = Courtesy คือ ผูใหบริการมีความออนนอมถอมตน สุภาพ มีมารยาทดี 
 E = Enthusiasm คือ ผูใหบริการมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนในการใหบริการ 
  
 อดุลย จาตุรงคกุล และคณะ (2546: 4) บริการ หมายถึง การกระทําหรือผลงานที่
ผูประกอบการมอบใหแกผูบริโภค โดยเปนสิ่งที่จับตองไมได (Intangible) ผูบริโภคเม่ือจายเงินซื้อ
บริการแลวไมมีสิทธิหรือมีความเปนเจาของทรัพยสินใดๆ นอกจากสิทธิในการไดรับบริการตามที่ตก
ลงกันเทาน้ัน 
 วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2543: 20) การบริการ หมายถึง กระบวนการ กระบวนกิจกรรมใน
การสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ โดยการบริการเปนส่ิงที่สัมผัสและจับตองไดยาก
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และเปนส่ิงที่เสื่อมสูญสลายไปไดงาย การบริการจะสงมอบไปยังผูรับบริการโดยทันทีหรือเกือบจะ
ทันที 
  
 ลักษณะของการบริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 432) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการใหบริการไว 4 
ประการ ดังนี้ 
 1. ไมสามารถจับตองได (Intangibility) การบริการไมสามารถมองเห็น รับรูรสชาติรูสึก ได
ยิน หรือไดกลิ่นกอนจะทําการซื้อ (Armstrong; & Kotler. 2003: G7) ดังน้ันผูซื้อตองพยายามวาง
กฎเกณฑเก่ียวกับคุณภาพและประโยชนจากการบริการที่ควรจะไดรับ เพ่ือลดความเสี่ยงและสราง
ความเชื่อม่ันในการซื้อในแงสถานที่ ตัวบุคคล เคร่ืองมือ วัสดุที่ใชในการติดตอส่ือสาร และราคา 
 2. ไมสามารถแบงแยกได (Inseparability) การบริการมีการผลิตและบริโภคในเวลา
เดียวกัน ไมสามารถแบงแยกบริการจากผูใหบริการได ไมวาผูใหบริการจะเปนบุคคลหรือเคร่ืองจักรก็
ตาม (Armstrong; & Kotler. 2003: G7) ดังนั้น การบริการจึงมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลา 
 3. ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอน คุณภาพจะผันแปรไปขึ้นอยู
กับผูใหบริการเปนใคร และการใหบริการเม่ือไร ที่ไหน อยางไร (Armstrong and Kotler. 2003: G7) 
ดังนั้นผูซื้อบริการจึงตองรับรูถึงความไมแนนอนในการบริการและสอบถามผูอ่ืนกอนเลือกรับบริการ 
 4.  ไมสามารถเก็บไวได (Perishability) การบริการไมสามารถผลิตเก็บไวขายหรือใชใน
ภายหลังได (Armstrong; & Kotler. 2003: G7) บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือนสินคาอ่ืน และ
เกิดขึ้นตามความตองการของผูซื้อบริการ ถาความตองการสมํ่าเสมอ การใหบริการก็จะไมมีปญหา 
แตถาความตองการไมแนนอนก็จะทําใหการบริการเกิดปญหา คือ บริการไมทันหรือไมมีลูกคา 
 กลาวโดยสรุป  การบริการ  คือ  กระบวนการในการใหบริการสนามฟุตซอลของ
ผูประกอบการ ซึ่งเปนส่ิงที่จับตองและแบงแยกไมได มีความไมแนนนอนและไมสามารถเก็บไวได 
และผูรับบริการซึ่งก็คือผูบริโภคที่มาใชบริการสนามฟุตซอลจะไดรับการบริการทันทีหรือเกือบจะ
ทันทีหลังจากที่ผูใหบริการสงมอบแลว ในงานวิจัยนี้จึงไดนําเอาคุณสมบัติของการบริการที่ดี 7 
ประการมาประยุกตใชในแบบสอบถาม  
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547: 63-79) ไดกลาวถึง สวนประสมทางการตลาด(Marketing 
mix) วาโดยพ้ืนฐานประกอบไปดวย 4 องคประกอบไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชอง
ทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) แตสวนประสมทางการตลาด
บริการนั้นจะมีความแตกตาง กลาวคือ มีการใหความสําคัญกับพนักงาน (People) กระบวนการใน
การใหบริการ (Process) และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical evidence) เน่ืองจากทั้งสามสวน
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เปนปจจัยหลักในการสงมอบงานบริการ ดังน้ัน สวนประสมทางการตลาดบริการจึงประกอบไปดวย 
7Ps ดังนี้ 
 1.  ผลิตภัณฑ (Product)  
  บริการเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตเปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน (Intangible product) ไม
สามารถจับตองได ลักษณะเปนอาการนาม เชนความสะดวก ความรวดเร็ว การใหคําปรึกษา การให
ความเห็น เปนตน บริการจะตองมีคุณภาพเชนเดียวกับสินคา แตคุณภาพของการบริการจะตอง
ประกอบไปดวยปจจัยหลายปจจัย ดังเชนการใหบริการสนามฟุตซอลจําตองประกอบไปดวยปจจัย
ทางดานความรู ความสามารถ และประสบการณของพนักงานโดยเฉพาะกรรมการ ที่จะตองมีความรู
เก่ียวกับกีฬาฟุตซอลเปนอยางดี รวมถึงความทันสมัยและมาตรฐานของอุปกรณสนาม ความรวดเร็ว
และตอเนื่องของขั้นตอนการใหบริการ ความสวยงามของสถานที่โดยรอบ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของ
พนักงานดวยเชนกัน 
 2.  ราคา (Price)  
  สิ่งที่กําหนดรายไดของกิจการคือ ราคา การตั้งราคาสูงก็จะทําใหธุรกิจมีรายไดสูงขึ้น 
การต้ังราคาต่ําก็จะทําใหรายไดของธุรกิจต่ําซ่ึงอาจจะนําไปสูภาวะการขาดทุนได การต้ังราคามีผล
อยางยิ่งตอการมาใชบริการของผูบริโภค เพราะราคาสามารถทําใหผูบริโภคเกิดความคาดหวัง
เก่ียวกับระดับคุณภาพบริการที่จะไดรับ ทั้งยังตองเปรียบเทียบกับคูแขงหรือเปรียบเทียบกับความคุม
คาของเงินที่ผูบริโภคตองจายไปอีกดวย เพราะฉะนั้นการตั้งราคาธุรกิจบริการจึงเปนเรื่องที่ยุงยาก
ซับซอนกวาการตั้งราคาสินคามาก สําหรับธุรกิจใหบริการสนามฟุตซอลมักตั้งราคาโดยคํานึงถึง
ลูกคากลุมเปาหมายและราคาของคูแขงดวย เชน สนามฟุตซอลยานทองหลอมีอัตราคาบริการที่สูง
กวาสนามฟุตซอลยานบางนา  
 3.  ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
  การบริการสามารถกระทําผานชองทางการจัดจําหนายได 4 วิธีคือ 
  3.1  การใหบริการผานราน เปนธุรกิจบริการที่มีสถานที่ไวรองรับลูกคา เชน รานตัดผม 
รานซักรีด รานอินเตอรเน็ต การใหบริการสนามฟุตซอลก็อยูในชองทางการจัดจําหนายประเภทนี้
ดวย 
  3.2  การใหบริการถึงที่บานลูกคาหรือสถานที่ที่ลูกคาตองการ เปนการใหบริการโดยมี
สํานักงานตางหากและลูกคาติดตอขอรับบริการผานทางโทรศัพทหรืออินเตอรเน็ต เชน การบริการ
จัดสงอาหารตามสั่ง การบริการจัดสงหนังสือ  
  3.3  การใหบริการผานตัวแทน เปนการขยายธุรกิจแบบแฟรนไชสหรือมีการจัดตั้ง
ตัวแทนไวบริการลูกคา เชน การบินไทยขายตั๋วเครื่องบินผานบริษัททองเที่ยว แมคโดนัลดหรือเค
เอฟซีที่มีสาขาทั่วโลก 
  3.4  การใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกสเปนการบริการโดยใชเทคโนโลยีมาชวยลด
ตนทุนจากการจางพนักงาน เพ่ือใหบริการเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง เชน การ
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ใหบริการของธนาคารผานเครื่องเอทีเ อ็ม เครื่องชั่งน้ําหนักหยอดเหรียญ เครื่องเติมเ งิน
โทรศัพทเคลื่อนที่ 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
  การสงเสริมทางการตลาดของธุรกิจบริการทําไดหลายวิธี ไมวาจะเปนการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การลดแลกแจกแถม การสงเสริมการตลาดที่นิยมทําในธุรกิจใกบริการสนามฟุตซอล
ดังนี้ 
  4.1 การลดราคาโดยใชชวงเวลา โดยการลดราคาในชวงที่มีผูมาใชบริการนอย เชน วัน
จันทร – วันพฤหัส ชวงเวลา เชา – กอน 15.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่นักเรียนนักศึกษาหรือ
คนทํางานไมสามารถมาใชบริการได 
  4.2  การสมัครสมาชิก วิธีนี้เปนการผูกมัดและสรางความสัมพันธกับลูกคา ลูกคาที่เปน
สมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชนมากกวาลูกคาทั่วไป เชน การไดสวนลดคาบริการสนามฟุตซอลหรือ
รานคาในบริเวณสนาม การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแขงขันฟุตซอล  
  4.3  การสะสมคะแนน เปนการใหประโยชนแกลูกคาที่มีความจงรักภักดี เพ่ือใหลูกคา
เกิดความผูกพันธกับผูใหบริการ ในธุรกิจการใหบริการสนามฟุตซอล นิยมใชวิธี สะสมชั่วโมงการใช
บริการฟุตซอล เชน เม่ือใชบริการครบ 10 ชั่วโมงจะไดใชบริการฟรีอีก 1 ชั่วโมง 
 5.  พนักงาน (People) 
  พนักงานเปนปจจัยที่สําคัญมากสําหรับธุรกิจบริการ ซึ่งพนักงานในที่นี้รวมตั้งแต 
เจาของธุรกิจ ผูบริหาร และพนักงานในทุกระดับ เพราะมีผลโดยตรงตอคุณภาพการใหบริการ การ
ใหบริการที่ดีและการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาตองมาจากพนักงานทุกระดับเชนกัน ซึ่งธุรกิจ
การใหบริการสนามฟุตซอลมักเกิดจากความชื่นชอบในกีฬาชนิดน้ีของเจาของธุรกิจหรือผูบริหาร จึง
มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการสรางความสัมพันธกับลูกคา นอกจากน้ันกรรมการสนามก็ตองมีความรู
เก่ียวกับกีฬาฟุตซอลเปนอยางดี 
 6.  กระบวนการใหบริการ (Process) 
  ถือเปนสวนประสมทางการตลาดที่สําคัญยิ่งสําหรับการบริการเพราะประกอบดวย 
พนักงานที่มีคุณภาพ การสงเสริมการตลาดและชองทางการจัดจําหนายที่ดี  จึงจะสามารถสงมอบ
กระบวนการบริการที่ดีใหแกลูกคาได  
 7.  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 
  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เปนส่ิงที่ผูบริโภคสามารถเห็นหรือสัมผัสได เชน สนามฟุต
ซอล ลูกบอล เคานเตอรใหบริการ การตกแตงสถานที่ หองน้ํา ปายประชาสัมพันธ ลานจอดรถ เปน
ตน ผูบริโภคจะอาศัยส่ิงแวดลอมทางกายภาพเปนปจจยในการเลือกใชบริการสนามฟุตซอล โดยมี
ความคาดหวังวา สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สะอาดสวยงามไดมาตรฐาน การบริการก็นาจะมีคุณภาพ
ดวย 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 วอลแมน (Wolman. 1973: 384) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก (Feeling) มีความสุข
เม่ือคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (Goals) ความตองการ (Wants) หรือแรงจูงใจ 
(Motivation) 
 คอตเลอร (วารุณี ตันติวงศวาณิช; และคณะ. 2546: 7; อางอิงจาก Kotler. 2003) กลาววา 
ความพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) ขึ้นอยูกับประโยชนหรือคุณคาที่รับรูไดจากการใช
ผลิตภัณฑ เม่ือเทียบกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง ซึ่งหากประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณฑต่ํากวาที่ลูกคา
คาดหวัง ลูกคาจะรูสึกไมพอใจในผลิตภัณฑนั้น ในทางตรงขามกันหากประโยชนที่ไดรับสอดคลอง
หรือเกินกวาที่ลูกคาคาดหวัง ลูกคาจะรูสึกพอใจ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 90 – 93) กลาวถึง ความพึงพอใจของลูกคา 
(Customer Satisfaction) เปนความรูสึกของลูกคาวาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ ซึ่งเปนผลลัพทจาก
การเปรียบเทียบระหวางการทํางานของผลิตภัณฑกับความคาดหวังของลูกคา (Kotler. 2003: 61) 
ถาผลการทํางานของผลิตภัณฑเทากับความคาดหวังของลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ และถาผลการ
ทํางานของผลิตภัณฑสูงกวาความคาดหวังมากลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจอยางมาก  
 จากแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจดังกลาว สรุปวา ความพึงพอใจ คือ ความรูสึกของลูกคา
ที่รับรูไดเม่ือใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครวาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เม่ือ
เทียบกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวังไว เชน หากลูกคาไดรับการบริการสนามฟุตซอลที่ดีกวาที่คาดหวัง ลูกคา
ก็จะเกิดความพึงพอใจอยางมาก แตหากลูกคาไมไดรับการบริการที่ดีเชนที่เคยคาดหวังไว ลูกคาก็จะ
เกิดความรูสึกไมพึงพอใจตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนน่ันเอง โดยงานวิจัยนี้ไดนําแนวคิด
ของอาจารยศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ มาประยุกตใชในแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มาใชบริการสนามฟุตซอล  
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 เสรี วงษมณฑา (2542: 30) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior) เปน
การศึกษาการตอบสนองความตองการและความจําเปนของผูบริโภคใหเกิดความพอใจ นักการตลาด
จะตอบสนองผูบริโภคใหเกิดความพอใจไดนั้น จึงจําเปนตองทําความเขาใจผูบริโภค เพราะถาไม
เขาใจวาผูบริโภคคือใคร ตองการอะไร ชอบส่ิงใด ไมชอบสิ่งใด ก็ไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคได 
 คอตเลอร (วารุณี ตันติวงศวาณิช; และคณะ. 2546: 67;  อางอิงจาก Kotler. 2003) กลาว
วา พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค (Consumer buying behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบริโภคคนสุดทายไมวาจะเปนบุคคลหรือครัวเรือน ที่ทําการซ้ือสินคาและบริการสําหรับการบริโภค
สวนตัวผูบริโภคคนสุดทายเหลาน้ีรวมกันเปนตลาดผูบริโภค (Consumer market) 
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  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2546: 192) อธิบายวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหา การคิด การซ้ือ การใช การประเมินผล ในสินคาและบริการซึ่งคาด
วาจะตอบสนองความตองการของเขา (Schiffman and Kanuk. 2000: G-3) หรือเปนขั้นตอนซึ่ง
เก่ียวกับความคิด ประสบการณ การซ้ือ การใชสินคาและบริการของผูบริโภค เพ่ือตอบสนองความ
ตองการและความพึงพอใจของเขา (Solomon. 2002: 528) หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรม
การตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่เก่ียวของกับการซ้ือและการใชสินคา นักการตลาดจึง
จําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุหลายประการ กลาวคือ 
 1.  พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจและมีผลทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 
 2.  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาด (Marketing concept) กลาวคือการทําให
ลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้เราจึงจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธ
การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 
  
 การสรางความผูกพันและความจงรักภักดีใหแกลูกคา  
 อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2549) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการบริหารลูกคาใหประสบผลสําเร็จโดย
ใช ERM (Experiential Relation Management) วา ลูกคาไมไดคาดหวังแคการมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผูใหบริการ หากยังคงตองการมากกวาน้ัน ไมวาจะเปน คุณภาพสินคา สงมอบงานไดตรงเวลา ราคา
สินคาไมถูกหรือแพงจนเกินไป ซึ่งผูใหบริการควรนําศึกษาเพื่อนํามาใชพัฒนารูปแบบการบริการตอ
ลูกคาใหดีขึ้น ซึ่งก็คือ การบริหารลูกคาจากประสบการณจริงหรือ ERM ซึ่งถือเปนการบริหารลูกคา
ใหมีความผูกพันและจงรักภักดีในการใชสินคาหรือบริการนั้นๆ ตอไป ทั้งนี้จะตองครอบคลุมทั้ง 2 
สวน ไดแก 
 1.  Emotional Loyalty เปนความรูสึกที่มีตอสินคาและบริการ ซึ่งผูใหบริการควรสํารวจวา
ลูกคามีความรูสึกดานบวก เชน ความชอบ ความประทับใจ ความพึงพอใจ หรือในดานลบ เชน ความ
โกรธ ความหงุดหงิด ความไมพอใจมากนอยอยางไรบางตอการใชสินคาและบริการ โดยอาจทําเปน
แบบสํารวจความคิดเห็น หรือการสัมภาษณลูกคาโดยตรงก็ได 
 2.  Behavioral Loyalty ความตองการจากลูกคาที่กลับมาซ้ือสินคาหรือใชบริการอีก 
นอกจากจะทําใหลูกคามีความรูสึกที่ดีตอสินคาหรือบริการแลว จําเปนอยางยิ่งที่ผูใหบริการจะตอง
พยายามทําใหลูกคาอยากกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการซํ้าอีก 
 จากแนวคิดดังกลาว สรุปวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูใชบริการสนามฟุต
ซอล ทําการใชและประเมินผลในการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของตนเอง ซึ่งผูใหบริการสนามฟุตซอลควรศึกษาเพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขการบริการของตนเองใหดีขึ้น และเพ่ือใหตรงกับความตองการของลูกคา 
ซึ่งงานวิจัยน้ีไดนําเอาแนวคิดของ อาจารยศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ กลาวไวขางตนมาใชใน
แบบสอบถามงานวิจัยครั้งน้ี   
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ขอมูลทั่วไปของกีฬาฟุตซอล 
 ประวตัิและความเปนมา 
 ชวงฤดูหนาว ประเทศในบางทวีปของโลกที่ประสบปญหาหิมะตกและสภาพอากาศที่หนาว
มากจนไมสามารถจัดการแขงขันกีฬากลางแจงตางๆ ได จึงถือเปนชวงสิ้นสุดฤดูกาลแขงขัน  การท่ี
ฤดูหนาวมีระยะเวลายาวนานและสภาพอากาศกลางแจงที่ไมเอ้ืออํานวยตอการเลนกีฬาฟุตบอลนี้เอง 
จึงเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนหันมาเลนกีฬาในรมแทน และนี่คือที่มาของกีฬาฟุตบอลในรม 5 คน หรือ
ที่เรียกวา “ฟุตซอล” (FUTSAL)  
 FUTSAL มาจากภาษาสเปน หรือ โปรตุเกส ที่เรียกฟุตบอล วา “Futbol หรือ FUTebol” 
ตามดวยภาษาฝรั่งเศสและสเปน คือ “SALon หรือ SALa” ที่แปลวา อินดอร หรือในรม เม่ือรวมกัน 
จึงเปนคําวา “FUTSAL” หมายถึง การเตะบอลในสนามขนาดยอมในรม กลายเปนคําที่เรียกขานกัน
แทนคําวา “Five-A-Side” หรือฟุตบอล 5 คนในปจจุบัน  
 ฟุตซอลมีการแขงขันมาตั้งแตป ค.ศ.1930 ณ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย เปนเกมที่
ชาวอเมริกาใตนิยมเลนกันมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศบราซิล  ซึ่งประชากรมีทักษะ
ความสามารถเฉพาะตัวในการเลนฟุตบอลสูง ดวยลีลาอันเราใจจากนักเตะชื่อกองโลกอยาง เปเล โซ
ครา-เตส หรือซิโก ซึ่งตางเคยเขาแขงขันฟุตบอลมาแลวทั้งสิ้น  
  
 การแขงขันฟุตซอล ในประเทศไทย  
 ประเทศไทยไดมีการจัดการแขงขันฟุตบอล 5 คนหรือฟุตซอล ขึ้นคร้ังแรกในป พ.ศ.2540 
ดวยความรวมมือจากหลายๆ ฝายที่ชวยกันผลักดันกีฬาชนิดน้ีใหไดรับความนิยมมากขึ้น ไมวาจะ
เปนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ กรุงเทพมหานคร การกีฬาแหงประเทศ
ไทย และเดอะมอลล กรุป จํากัด รวมกันจัดการแขงขันฟุตบอล 5 คน ในรายการ “Star In Door 
Soccer 1997” เม่ือวันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2540 ณ เดอะมอลล บางกะป โดยมี 12 ทีมสโมสรชั้น
นําจากไทยแลนดลีกเขารวมการแขงขัน และทีมการทาเรือแหงประเทศไทยชนะเลิศ หลังจากน้ันไดมี
การจัดการแขงขันฟุตซอลชงิชนะเลศิแหงประเทศไทยเรื่อยมา ทําใหกีฬาฟุตซอลเปนที่นิยมมาก
ยิ่งขึ้น จนกระท่ังประเทศไทยไดมีโอกาสเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตซอลชิงแชมปเอเชีย และจาก
การแขงขันดังกลาวทําใหประเทศไทยไดอันดับสามและไดสิทธิ์เดินทางไปแขงขันฟุตซอลชิงแชมป
โลกรอบสุดทาย ระหวางวนัที่ 18 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ณ ประเทศกัวเตมาลา  
 และในทีสุ่ดประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะไดเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันฟุตซอลชิงแชมป
โลกครั้งที่ 7 ในป พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนการกระตุนใหนักกีฬาและผูที่ชืน่ชอบกีฬาฟุตซอลชาวไทยใหมี
การตื่นตวักับแขงขันกันกีฬาประเภทนี้มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีการ
ปรับแตงสวนสาธารณะตางๆใหเปนลานกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 
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มาตรฐานของสนามแขงขันฟุตซอล  
 สนามฟุตซอล (The Pitch) 
 - ขนาดสนาม (Dimension):  สนามแขงขันตองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความยาวของเสน
ขางตองยาวกวาความยาวของเสนประต ู
  การแขงขันทัว่ไป 
  ความยาว  ต่ําสุด 25 เมตร 
        สูงสุด 42 เมตร 
  ความกวาง  ต่ําสุด 15 เมตร 
        สูงสุด 25 เมตร 
 
  การแขงขันระหวางชาต ิ(International Matches) 
  ความยาว  ต่ําสุด 38 เมตร 
        สูงสุด 42 เมตร 
  ความกวาง  ต่ําสุด 18 เมตร 
        สูงสุด 22 เมตร 
 
 -   การทําเสนสนามแขงขัน (Pitch Markings) 
  สนามแขงขันประกอบดวยเสนตางๆเสนเหลาน้ันเปนพ้ืนที่ของเขตนัน้ๆ เสนดานยาว
สองขางเรียกวา เสนขาง (Touch Line) เสนดานสั้นสองเสน เรียกวา เสนประตู (Goal Line) เสนทุก
เสนตองมีความกวาง 8 เซนติเมตร สนามแขงขันแบงออกเปนสองสวนเทาๆกัน โดยมีเสนแบงแดน 
(A Halfway Line) ที่ก่ึงกลางของเสนแบงแดน มีจุดก่ึงกลางสนาม (Center Mark) และวงกลมรศัมี 3 
เมตรลอมรอบจุดน้ีไว 
  
 -  เขตโทษ (The Penalty Area) 
  เขตโทษทําไวตรงสวนทายของสนามแตละดาน ด้ังนี้ ใหวัดจากดานนอกเสาประตทูั้ง
สองขางออกไปตามแนวเสนประตูขางละ 6 เมตร เขียนสวนโคงซึ้งมีรัศมี 6 เมตร เขาไปใน พ้ืนที่
สนามแขงขันจนปลายของสวนโคงสัมผสักับเสนขนานที่ตั้งฉากกับเสนประต ูระหวางเสาประตูทั้งสอง
ขางมีความยาว 3.16 เมตร พ้ืนที่ภายในเขตเสนเหลาน้ีและเสนประตลูอมรอบ เรยีกวา เขตโทษ 
  
 -  จุดโทษ (Penalty Mark) 
   นับจากจุดก่ึงกลางประตูแตละขาง ใหวัดเปนแนวตั้งฉากเขาไปในสนามแขงขันเปน
ระยะทาง 6 เมตร และใหทาํจุดแสดงไว จุดน้ีเรียกวา จุดโทษ และจุดโทษที่สอง (Second Penalty 
Mark) นับจากจุดก่ึงกลางประตูแตละขาง ใหวัดเปนแนวตั้งฉากเขาไปในสนามแขงขันเปนระยะทาง 
10 เมตร และใหทําจุดแสดงไว จุดน้ีเรียกวา จุดโทษที่สอง 
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 -  เขตมุม (The Corner Area) 
  จากมุมสนามแตละดานใหเขียน 1 ใน 4 ของสวนโคงไวดานในสนามแขงขัน โดยมีรัศมี 
25 เซนติเมตร 
  
 -  เขตเปลี่ยนตัว (Substitution Zone) 
  เขตเปลี่ยนตัวอยูบริเวณเสนขางของสนามแขงขันตรงดานหนาของทีมที่จัดที่นั่งผูเลน
สํารองไว เขตเปลี่ยนตัวมีความยาว 5 เมตร จะสังเกตไดจากบนเสนขางจะมีเสนกวาง 8 เซนติเมตร 
ยาว 80 เซนตเิมตร (วัดเขาดานในสนาม 40 เซนติเมตร และวัดออกจากดานนอกสนาม 40 
เซนติเมตร) ผูเลนจะเปลี่ยนเขาและออกตองอยูภายในเขตเปลี่ยนตัว ซึ่งระหวางเขตเปลีย่นตวัทัง้สอง
ขางตรงเสนแบงแดนและเสนขางจะมีชองวางระยะ 5 เมตร ตรงหนาโตะผูรักษาเวลา 
  
 -  ประต ู(Goals) 
   ประตตูองตั้งอยูบนกึ่งกลางของเสนประตแูตละดานประกอบดวย เสาประตูสองเสา มี
ระยะหางกัน 3 เมตร และเชื่อมตอกันดวยคานตามแนวนอน ซึ่งสวนลางของคานจะอยูสูงจากพ้ืน 2 
เมตร 
   เสาประตูและคานประตทูั้งสองดานจะมีความกวางและความหนา 8 เซนติเมตร อาจติด
ตาขายไวที่ประตูและคานประตูดานหลัง ตาขายประตูตองทําดวยปาน ปอ หรือ ไนลอน จึงอนุญาตให
ใชได 
   เสนประตูมีความกวางเทากับเสาประตูและคานประต ูทีเ่สาและคานดานหลังประตมีู
ลักษณะเปนรูปโคง วัดจากริมดานบนของเสาประต ูไปสูดานนอกของสนามมีความลึกไมนอยกวา 80 
เซนติเมตร วดัจากริมดานลางของเสาประตูไปดานนอกของสนามมีความลึกไมนอยกวา 100 
เซนติเมตร 
  
 -  ความปลอดภัย (Safety) 
   ประตูอาจเปนแบบที่แยกประกอบและโยกยายได แตจะตองติดตั้งไวกับพื้นสนามอยาง
ม่ันคงและปลอดภัย 
  
 -  พ้ืนผิวของสนามแขงขัน (Surface of the Pitch) 
  พ้ืนผิวสนามจะตองเรียบ อาจทําดวยไมหรือวัสดุสังเคราะหและตองหลีกเลี่ยงพ้ืนผวิ
สนามที่ทําดวยคอนกรีต หรือยางมะตอย 
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 ขอตกลง (Decisions) 
 1.  ในกรณีเสนประตูยาวระหวาง 15 – 16 เมตร รัศมีที่ใชเขียนสวนโคงเขตโทษยาว 4 
เมตร ในกรณีนี้จุดโทษจะไมอยูบนเสนเขตโทษ แตยังคงเปนระยะ 6 เมตร โดยวัดจากก่ึงกลางเสา
ประตูและมีระยะหางเทากันทั้งสองขาง  
 2.  การใชสนามพื้นหญาตามธรรมชาต ิสนามหญาเทียม หรือพ้ืนดิน อนุญาตใหใชในการ
แขงขันระดันลีก แตไมอนุญาตใหใชในการแขงขันระหวางชาต ิ
 3.  เคร่ืองหมายจะถูกเขียนไวดานนอกของสนามแขงขันวดัออกมา 5 เมตร เปนมุมฉากกับ
เสาประตเูพ่ือทําใหแนใจวาผูเลนอยูหางจากจุดเตะจากมุม 5 เมตร ความกวางของเคร่ืองหมาย 8 
เซนติเมตร 
 4.  ทั้งสองทีมอยูดานหลังเสนขาง ถัดจากชองวางดานหนาโตะเจาหนาที่ 
  

 ลูกบอล (The Ball) 
 คุณลักษณะและหนวยการวดั (Qualities and Measurements)  ลูกบอลตองมีลักษณะดังนี้ 

 1. เปนทรงกลม  
 2.  ทําดวยหนัง หรือวัสดุอ่ืนๆที่เหมาะสม  
 3.  เสนรอบวงไมนอยกวา 62 เซนติเมตร และไมเกินกวา 64 เซนติเมตร  
 4.  ขณะเริ่มการแขงขันลูกบอลตองมีน้ําหนักไมนอยกวา 400 กรัม และไมมากกวา 440 กรัม 
 5.  ความดันลมของลูกบอล 0.4 – 0.6 ระดับบรรยากาศ (400 – 600 กรัมตอตาราง
เซนติเมตร) ที่ระดับน้ําทะเล 
 
 การเปลี่ยนลูกบอลที่ชํารุด (Replacement of a Defective Ball) ถาลกูบอลแตกหรอืชํารุด
ในระหวางการแขงขันจะดําเนินการดังนี้ 
 1.  การแขงขันตองหยุดลง 
 2.  เริ่มเลนใหมโดยการปลอยลูกบอล (Dropped Ball) ณ ที่ลูกบอลตก (ชํารุด) ถาลูกบอล
เกิดแตกหรือชํารุดในขณะบอลอยูนอกการเลน ใหเริ่มเลนใหมโดยการเตะเริ่มเลนการเลนลูกจาก
ประตู การเตะจากมุม การเตะโทษ ณ จุดโทษ หรือการเตะเขาเลน การเร่ิมเลนใหเปนไปตามกฎ
กติกาในขณะการแขงขัน การเปลี่ยนลกูบอลจะตองไดรับอนุญาตจากผูตัดสิน 
  
 ขอตกลง (Decisions) 
 1.  ในการแขงขันระหวางชาติไมอนุญาตใหใชลูกบอลที่ทําดวยสักหลาด  
 2.  การทดสอบลกูบอลเม่ือปลอยจากความสูง 2 เมตร โดยวัดจากการกระดอนคร้ังแรกตอง
กระดอนจากพ้ืนไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และไมสูงกวา 65 เซนตเิมตร  
 3.  ในการแขงขัน ลูกบอลทีใ่ชตองแสดงใหเห็นถึงความตองการทางเทคนิคอยางนอยที่สุด 
ตามที่ระบุไวในกติกาขอที่ 2 เทาน้ันจึงจะอนุญาตใหใชได 
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 4. ในการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาต ิและการแขงขันภายในความรับผิดชอบของ
สหพันธฟุตบอล ตองมีสัญลักษณ 3 อยาง ดังนี้ 
  4.1  ไดรับการรับรองจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA APPROVED) 
  4.2  ไดรับการตรวจสอบจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA INSPECTED) 
  4.3  ลูกบอลมาตรฐานใชแขงขันระหวางชาติ (INTERNATIONAL MATCHBALL 
STANDARDS) 
 
 สัญลักษณที่ปรากฏอยูที่ลูกบอลคือ สัญลักษณที่ระบุวาลูกบอลดังกลาวไดรับการทดสอบ
อยางเปนทางการแลว สําหรับการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ และการแขงขันภายในความ
รับผิดชอบดูแลของสหพันธตางๆ ลูกบอลที่ใชตองแสดงถึงความตองการทางเทคนิคอยางนอยที่สุด
ตามที่ระบุไวในกติกาขอ 2 เทาน้ันที่อนุญาตใหใชได การยอมรับลูกบอลที่ใชดังกลาวขางตน จะอยู
ภายใตเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงที่แสดงใหเห็นบนลูกบอลวาเปนไปตามความตองการทางเทคนิค 
ดังกลาว  สมาคมฟุตบอลแหงชาติสามารถออกกฎบังคับใหใชลูกบอลที่มีสัญลักษณอยางใด อยาง
หนึ่งจากเง่ือนไข 3 ประการ สําหรับการแขงขันภายในประเทศหรือในการแขงขันอ่ืนๆทุกรายการ ลูก
บ อ ล จ ะ ต อ ง เ ป น ไ ป ต า ม ก ติ ก า ข อ  2 
 ในกรณีที่สมาคมฟุตบอลแหงชาติ บังคับใชลูกบอลที่มีสัญลักษณที่ไดรับการรับรองจาก
สหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA Approved) และไดรับการตรวจสอบจากสหพันธฟุตบอลนานาชาติ 
(FIFA Inspected) แตสมาคมฟุตบอลแหงชาติสามารถอนุญาตใหใชลูกบอลมาตรฐานแขงขันระหวาง
ชาติ  ( International Matchball Standards) ก็ ได 
 ในการแขงขันของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ และในรายการแขงขันที่อยูภายในการดูแล
ของสมาพันธและสมาคมฟุตบอลแหงชาติไมอนุญาตใหทําการโฆษณาสินคาบนลูกบอล ยกเวน
สัญลักษณของการแขงขัน และผูจัดตั้งการแขงขัน หรือสัญลักษณทางการคาที่ไดรับอนุญาตจาก
กฎเกณฑของการแขงขัน และอาจจะจํากัดขนาดและจํานวนของเครื่องหมายเหลาน้ัน 
 ผูวิจัยไดรวบรวมรายชื่อสนามฟุตซอลเอกชนที่ใหบริการในเขตกรุงเทพมหานครจากสื่อ
สิ่งพิมพและเว็บไซดตางๆ ดังนี้ 
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ตาราง 1 แสดงรายชื่อสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

เขต รายชื่อสนาม 

บางเขน At Heart, Let's Goal - Turf club 
บางกะป Soccer Pro I, Futwork Futsal Club, Barzar Futsal Club 
ลาดกระบัง พีระมิด เทนนิส อคาเดมี 

ยานนาวา 
The Hattrick, 34 ฟุตซอล, SD Indoor, แฟมิลี่ซ็อกเกอร แอนด  
ไวทเฮาส, เวมบลียฟุตซอล 

บางกอกใหญ สายรุงฟุตซอลลอยฟา 
หวยขวาง RFC, The Hattrick, พระราม9 ฟุตซอล 
คลองสาน เจาพระยาอารีนา - สมเด็จสปอรตคลบั, 55 ฟุตซอลคลับ 
ตลิ่งชัน ทรงไทย, เจเพรส ฟุตซอล อารีนา 
บางกอกนอย ขุมทรัพยฟุตซอล 
บางขุนเทียน ฟุตซอลพารคแบงคอก, Cusa, Asian Futsal Arena, CC Futsal Club 
ภาษีเจริญ พีพี ฟุตซอล, CM Futsal Indoor 
หนองแขม 71 ฟุตซอลพอยต, Top Futsal Club 
บางพลัด V Shoot @ Pier92 
บึงกุม กรุงเทพฟุตซอล, Goal Clubz 
ประเวศ Nanba10, VV Soccer 
คลองเตย 50 Futsal 
ลาดพราว แอลพีเค มินิ ซอคเกอร, Copa Arena, Safehouse Soccer 
วัฒนา อารีนา เท็น 
บางแค บีคิว ฟุตซอลคลับ, ฟุตซอล มีดี 
หลักส่ี อารมา 
วังทองหลาง คาซาฟุตซอลคลับ, Soccer Pro II 
บางนา Soccer Mania 
ทววีัฒนา บอย ทาพระจันทร เอฟซี, Formation, เดอะ ฟุตซอล 
ทุงครุ โอลดแทรฟฝุน, Futsal House 

บางบอน Pro Soccer Zone 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 โฮวัท, แอ็บเชอร, ไครเลย และไมลน (Howat G.; Absher J.; & Crilley G. & Milne I. 
1995) ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพงานบริการในความคิดเห็นของลูกคาในสถานที่พักผอนและศูนยออก
กําลังกายสาธารณะ15 แหงในประเทศออสเตรเลีย จากการรวบรวมผานแบบสอบถามโดยใชหลัก
ของคุณภาพการบริการลูกคา (CSQ: Customer Service Quality) ในการวัดความคาดหวังของลูกคา
เม่ือเทียบกับการรับรูหลังจากที่ลูกคาไดใชบริการสถานออกกําลังกายเหลาน้ันจริง พบวา ความพึง
พอใจของลูกคาจะออกมาในรูปของการกลับเขามาใชบริการซํ้าอีก สวนลูกคาที่ไมพึงพอใจจะมี
พฤติกรรมบอกตอผูอ่ืนในทางลบ 
 ธนภัทร นอยศิริ (2547) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการบริการกิจกรรมนันทนาการของ
สมาชิกศูนยฝกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หรือสนามกีฬาบางมด พบวา ความพึงพอใจในการบริการ
กิจกรรมนันทนาการของสมาชิกศูนยฝกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ดานการจัดกิจกรรมนันทนาการและ
การใหบริการ สมาชิกมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ จํานวนคาบํารุงที่เก็บจากสมาชิกมีความ
เหมาะสม ดานบุคลากรผูใหบริการ สมาชิกมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ บุคลากรผูใหบริการมี
บุคลิกภาพที่ดี และมีความรูความสามารถ ดานสถานที่ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก สมาชิกมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ  บริเวณศูนยฝกกีฬา มีความสวยงาม มีความรมร่ืน สถานที่จัด
กิจกรรมนันทนาการมีความสะดวกสบาย และมีสถานที่พักผอนหลังการออกกําลังกาย 
 ถนอมวงศ กฤษณเพ็ชร (2544) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออกกําลังกาย เลนกีฬา และ    
ดูกีฬาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญ   
อายุ 25 – 59 ปใชเวลาวางในการดูโทรทัศนรอยละ 25.94 รองลงมา คือ ออกกําลังกายหรือเลนกีฬา 
รอยละ 21.06 พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมออกกําลังกายหรือเลนกีฬาของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ออกกําลังกายมากท่ีสุดรอยละ 61.16 กิจกรรมออกกําลังกายที่มีผูนิยมออกกําลัง
กายมากที่สุดไดแก วิ่งเหยาะ รอยละ 32.51 อาชีพคาขายมีการออกกําลังกายและเลนกีฬามากที่สุด 
ประชาชนมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีการออกกําลังกายมากที่สุด รอยละ 87.80 
 สุ กัญญา ดอกพุฒ (2546) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูที่นิยมออกกําลังกายในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีตอการใชบริการสถานบริหารรางกาย (Fitness Center) พบวา ผูที่นิยมออก
กําลังกายมีทัศนคติอยูในระดับดี ตอการใชบริการสถานบริหารรางกายในดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ 
และดานสงเสริมการตลาด สวนในดานราคาน้ันอยูในระดับปานกลาง  
 ศิราวรรณ เจริญชัยวาณิชย (2548) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอ
พฤติกรรมและแนวโนมการใชบริการสถานออกกําลังกายฟตเนส เฟรสท ประเทศไทย พบวา ปจจัย
สวนบุคคลและปจจัยสวนประสมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสถานออกกําลังกาย
ฟตเนส เฟรสท ซึ่งทางผูประกอบการควรใหความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจัยสวนประสม
การตลาดซ่ึงเปนปจจัยที่ทางผูประกอบการสามารถควบคุมได เพ่ือเปนผลเชื่อมโยงไปถึงแนวโนม
การใชบริการในอนาคตดวย 
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 กิตติ ลักขณาวงศ (2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกใชสนามกอลฟใน
จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการสนามกอลฟลานนามากกวาสนามอ่ืน 
โดยมีเหตุผลคือ เพ่ือออกกําลังกาย โดยแหลงขอมูลที่ทราบเก่ียวกับสนามกอลฟที่ไปใชบริการคือ 
เพ่ือนสนิท และบุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจใชบริการสนามกอลฟสวนใหญ ไดแก ตนเองและ
เพ่ือน สวนใหญวันที่ใชบริการสนามกอลฟ คือ วันเสารและวันอาทิตย ชวงเวลาที่ใชบริการสนาม
กอลฟมากที่สุดคือ 12.01 – 14.00 น. และสวนใหญใชบริการสนามกอลฟ 3 – 4 คร้ังตอเดือน เหตุผล
ในการเลือกใชบริการสนามกอลฟ  คือ ความใกลของสนามเพื่อความสะดวกและประหยัดคาเดินทาง 
โดยมีคาใชจายรวมในการใชบริการสนามกอลฟโดยเฉลี่ยตอคร้ัง 501 – 1,000 บาท และบริการที่ใช
มากที่สุด คือ การออกรอบ 
 จากงานวิจัยขางตน สรุปไดวา ทัศนคติและความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการสถาน
ออกกําลังกายประเภทตางๆท้ังของภาครัฐและเอกชน สามารถสะทอนใหเห็นไดในรูปของการกลับมา
ใชบริการซํ้าอีก เม่ือลูกคามีทัศนคติที่ดีและมีความพึงพอใจตอการใหบริการ นอกจากน้ันสถานที่และ
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานออกกําลังกายก็มีสวนสําคัญในการเลือกใชบริการสถานออก
กําลังกาย โดยเฉพาะปจจัยสวนประสมทางการตลาดซึ่งผูประกอบการควรศึกษาขอมูลเพ่ือนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาสถานออกกําลังกายและการใหบริการของตนเอง 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในบทที่ 3 ประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี 
 1. แหลงขอมูลทีใ่ชศึกษา 
 2. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
 3. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 4. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 5. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. การจัดกระทําขอมูล 
 7. การวิเคราะหขอมูลและสถติิที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
 
แหลงขอมูลที่ใชศึกษา 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงดังน้ี 
 1. แหลงขอมูลทตุิยภูมิ  (Secondary Data)  ไดมาจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร และ
ขอมูลจากเว็บไซด ตํารา ทฤษฎี สื่อส่ิงพิมพ และงานวจัิยตางๆ ที่เก่ียวของ 
 2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data)  ไดมาจากการใชแบบสอบถามกับกลุมตวัอยาง
จํานวน 260 คน 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 เน่ืองจากกีฬาฟุตซอลยังไมเปนที่แพรหลายสําหรับเพศหญิง ประชากรที่ใชสําหรับการวิจัย
คร้ังนี้  จึงเปนประชากรเพศชายที่ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม
สามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได 
  
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนผูใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนเพศชาย  เน่ืองจาก
ผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของประชากรกลุมน้ี จึงไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก
สูตรการหาขนาดกลุมตัวอยางเพ่ือประมาณคาสัดสวนประชากร โดยใชสูตรของ นราศรี ไววานิชกุล 
และ ชูศักด์ิ อุดมศรี (2538: 104) โดยการคํานวณประชากรใชระดับความเชื่อม่ัน 95% คาความ
ผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น 0.05 คาสัดสวนประชากร 0.2 ไดขนาดตัวอยางจํานวน 246 คน และเพิ่ม
จํานวนตัวอยาง 14 คน จะไดเทากับจํานวน 260 คน ดังนี้ 
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  แทนคา  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    B = ระดับความคลาดเคลื่อน 
    Z = Z score ขึ้นอยูกับระดับความเชื่อม่ัน 
    P = ความนาจะเปนของประชากรที่สนใจศึกษา 
    q = 1 – p 
 
 ในทางปฏิบัติเรานิยมใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน Z = 1.96 (นราศรี ไววนิชกุล; และ
ชูศักด์ิ อุดมศรี. 2545: 102) 
    B = ระดับความคลาดเคลื่อน กําหนดใหมีความเบี่ยงเบนได 5% 
  ดังนั้น  B = 0.05 
    p = คาสัดสวนของประชากรที่จะสุม กําหนดไดเปน 0.2 (ประมาณการ) 
 
 เพราะฉะนั้นจะไดขนาดตัวอยาง 
 

n = 
(1.96)2(0.2)(0.8)  

(0.05) 2  

n = 
(3.8416)(0.16)  
(0.0025)  

n = 245.86  หรือ 246 ตัวอยาง 
  
 และเพื่อใหการเก็บขอมูลของแบบสอบถามครอบคลุมสมบูรณ จึงมีการเพ่ิมจํานวนกลุม
ตัวอยางเทากับ 14 คน ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยในครั้งนี้จึงเทากับ 260 คน 
 
การเลือกกลุมตัวอยาง  
 จากจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามขั้นตอน 
เพ่ือใหไดขนาดตัวอยางอันเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด 260 คน  ขั้นตอนการสุมตัวอยาง
ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเขตการ
ปกครองกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต โดยวิธีการเลือกเพียง 5 เขตเนื่องจากบางเขตการ
ปกครองไมปรากฏวามีสนามฟุตซอลดวยมีพ้ืนที่จํากัด ผูวิจัยจึงเลือกเขตดังตอไปน้ี คือ เขตบางนา 
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เขตพระโขนง เขตลาดพราว เขตยานนาวา และเขตหนองแขม และแจกแบบสอบถามใหแกกลุม
ตัวอยางเพศชายที่เคยใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตดังกลาว 
 ขั้นที่ 2 ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในบริเวณที่
กลาวไวในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือใหไดจํานวนผูตอบแบบสอบถามตามที่กําหนดไวจํานวน 260 ตัวอยาง    
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสราง
ขึ้นเพื่อศึกษาทัศนคติ  ความพึงพอใจโดยรวม  และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอการใชบริการสนาม
ฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  แบบสอบถามแบงออกเปน 
 ตอนที่ 1  ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยมีลักษณะคําถามเปนปลายปด มี 5 ขอดังนี้ 
    ขอที่ 1 อายุ   ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ  
        (Ordinal scale) 
    ขอที่ 2 สถานภาพ  ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal  
        scale) 
    ขอที่ 3 ระดับการศึกษา ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal  
        scale) 
    ขอที่ 4 อาชีพ  ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal  
        scale) 
    ขอที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal  
        scale) 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ทัศนคติตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือวัดระดับความคิดเห็นในสวนประสมทางการตลาดใน 6 ดาน ซึ่งใชสเกล
คําตอบแบบ Rating scale 5 ระดับ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน (Likert scale) 
จํานวน 22 ขอ แบงเปน 6 ดานดังนี้ 
   1. ดานลักษณะทางกายภาพ   4  ขอ 
   2. ดานการสงเสริมการตลาด  3  ขอ 
   3. ดานบุคลากรของสนาม  4  ขอ 
   4. ดานทําเลทีต่ั้ง   4  ขอ 
   5. ดานกระบวนการ   3  ขอ 
   6. ดานราคาและความคุมคา   4  ขอ 
 โดยคําถามจะเก่ียวกับการวดัทัศนคติที่มีตอการใหบริการในแตละดาน ซึ่งเปนระดับการวัด
ขอมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) แตละคําถามประเมินเปน 5 ระดับ ดังนี้  
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คะแนน ระดับทศันคติ 
5 เห็นดวยเปนอยางยิ่ง 
4 เห็นดวย 
3 ไมแนใจ 
2 ไมเห็นดวย 
1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
 สําหรับเกณฑในการประเมินผล ใชสตูรดังนี้  (วิเชียร เกตุสิงห.  2538: 8 – 11) 
 

ความกวางของอันตรภาคชน = 
ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  

จํานวนชั้น  

= 
5 – 1 

=  0.8 
5 

 
 เกณฑการประเมินผลสามารถแปลความหมายได ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00   แสดงวา  มีทัศนคติในระดับดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20   แสดงวา  มีทัศนคติในระดับดี 
 คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40   แสดงวา  มีทัศนคติในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60   แสดงวา  มีทัศนคติในระดับที่ไมดี 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80   แสดงวา  มีทัศนคติในระดับที่ไมดีอยางมาก 
  
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค ตอการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  มีคําถาม 4 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบ Semantic 
Differential Scale)  โดยแบบสอบถามจะวัดจากซายไปขวาดวยคําถามที่มีลักษณะตรงกันขาม  และ
การใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ โดยใชระดับการวัดขอมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) ซึ่งมี
เกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับความพึงพอใจโดยรวม 
5 พอใจอยางมาก 
4 พอใจ 
3 เฉยๆ 
2 ไมพอใจ 
1 ไมพอใจอยางมาก 
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 เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมาพิจารณา
ระดับความถี่  โดยมีเกณฑในการประเมินผล (วิเชียร เกตุสิงห.2538: 8 – 11) ดังนี้ 
 

ความกวางของอันตรภาคชน = 
ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  

จํานวนชั้น  

= 
5 – 1 

=  0.8 
5 

 
 เกณฑการประเมินผลสามารถแปลความหมายได ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00   แสดงวา   ผูบริโภคพอใจอยางมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20   แสดงวา   ผูบริโภคพอใจ 
 คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40   แสดงวา   ผูบริโภคเฉยๆ 
 คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60   แสดงวา   ผูบริโภคไมพอใจ 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80   แสดงวา   ผูบริโภคไมพอใจอยางมาก 
 
 ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มี 5 ขอ โดยขอ 1, ขอ 3 และขอ 4 ไดแก ความถี่ในการใชบริการตอเดือน  ราคา
เฉลี่ยตอชั่วโมงที่ใชบริการ  และระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการสนามฟุตซอลตอคร้ัง  โดยเปนคําถาม
แบบปลายเปด (Open-ended response question) แตละขอคําถามมีระดับการวัดขอมูลประเภท
อัตราสวน (Ratio scale)  ขอ 2 ไดแก ชวงเวลาที่ใชบริการสนามฟุตซอล เปนแบบสอบถามแบบ
ปลายปด (Close-ended response question) แบบใหเลือกตอบหลายขอ (Multiple choices) สวน
ขอ 5 ไดแก แนวโนมการใชบริการสนามฟุตซอล ใชแบบสอบถามแบบ Semantic Differential Scale 
ซึ่งเปนการวัดขอมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval scale) คําตอบมีลักษณะตรงขามกันแบงเปน 5 
ระดับ มีเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับแนวโนม 
5 ใชบริการแนนอน 
4 ใชบริการ 
3 ไมแนใจ 
2 ไมใชบริการ 
1 ไมใชบริการแนนอน 

 
 โดยนําคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมาพิจารณาระดับความถี่ ซึ่งมีเกณฑในการประเมินผล 
(วิเชียร เกตุสงิห.  2538: 8 – 11)  ดังนี้ 
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ความกวางของอันตรภาคชน = 
ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  

จํานวนชั้น  

= 
5 – 1 

=  0.8 
5 

 
 เกณฑการประเมินผลสามารถแปลความหมายได ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00   แสดงวา   ผูบริโภคใชบริการแนนอน 
 คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20   แสดงวา   ผูบริโภคใชบริการ 
 คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40   แสดงวา   ผูบริโภคไมแนใจ 
 คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60   แสดงวา   ผูบริโภคไมใชบริการ 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80   แสดงวา   ผูบริโภคไมใชบริการแนนอน 
  
ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนการ
สรางเคร่ืองมือดังน้ี 
 1.  ศึกษาความรูและขอมูลเกี่ยวกับการเลนกีฬาฟุตซอลและมาตรฐานของสนามฟุตซอล 
จากหนังสือคูมือการเลนกีฬาฟุตซอล และเว็บไซดตางๆ 
 2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม เพ่ือกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถามใหมี
ความชัดเจนสอดคลองกับวตัถุประสงค นิยามศัพท และกลุมตวัอยาง 
 3. นําแบบสอบถามไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือตรวจสอบและเสนอแนะ 
เม่ือแกไขแลวจึงนําไปเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และตรวจสอบความถูกตองของภาษาที่ใช (Wording) แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
 4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมที่ไมไดเปนกลุม
ตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 40 ราย แลวนาํมาหาคาความเชื่อม่ัน 
 5. วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) จากแบบสอบถามที่ไดมาโดยใชวธิีการหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟา (α – Coefficient) โดยใชสตูรของ Cronbach (กัลยา วานิชยบญัชา. 2546: 449)  
คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงทีข่องแบบสอบถามโดยจะมีคาระหวาง 0 ≤α ≤ 1 คาที่
ใกลเคยีงกับ 1 มากแสดงวามีระดับคาความเชื่อม่ันสูง 
 จากการทดลองใชแบบสอบถาม จํานวน 40 ชุด ไดคา โดยแยกเปนรายดาน ดังนี้ 
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ตาราง 2 แสดงคาความเชื่อม่ัน (คาสัมประสิทธิ์อัลฟา) 
 

ทัศนคตแิละความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนาม
ฟุตซอลเอกชน 

คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(α – Coefficient) 

ทัศนคติดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพของสนามฟุตซอล 0.8270 
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของสนามฟุตซอล 0.9331 
ทัศนคติดานบคุลากรของสนามฟุตซอล 0.9523 
ทัศนคติดานทาํเลทีต่ั้งของสนามฟุตซอล 0.8550 
ทัศนคติดานกระบวนการของสนามฟุตซอล 0.8389 
ทัศนคติดานราคาและความคุมคาของสนามฟุตซอล 0.9518 
ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 0.8611 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตามประชากรที่กําหนดไว คือ ผูบริโภคเพศ
ชายที่ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยเก็บเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยนําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจํานวน 260 
ตัวอยางตอบ พรอมทั้งอธิบายและใหคําแนะนําในการตอบ   
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากตํารา หนังสือคูมือ 
บทความทางอินเตอรเน็ต และงานวิจัยตางๆ เพ่ือเปนขอมูลในการศึกษาวิจัย 
 
การจัดกระทําขอมูล 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดที่ไดจากกลุมตัวอยาง 
 2. การลงรหัส (Encoding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองมาลงรหัสที่กําหนดไว 
 3. การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล  โดยการใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Statistic Package for Social Sciences: SPSS) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 ในการวิจัยครัง้นี้มีการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  คือ 
การใชตารางแจกแจงคาความถี่ (Frequency) แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะห
ขอมูลทางดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ขอมูลสวนอ่ืนๆ ไดแก ทัศนคติตอการใชบริการ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤตกิรรมการใชบริการ
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สนามฟุตซอลเอกชน จะใชการหาคาเฉลีย่ (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) ในการวิเคราะหขอมูลโดยใชสูตรในการคํานวณ ดังนี้ 
 1. การหาคารอยละ (Percentage) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลเบื้องตนของผูตอบ
แบบสอบถาม (ศิริวรรณ เสรีรัตน;  และคณะ.  2548: 214) 
 

    f
p = (100)

n
 

  
  โดยที่ P แทน รอยละหรือเปอรเซ็นต 
    f แทน ความถี่ของขอมูลในแตละกลุม 
    n แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 
 
 2. การหาคาเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชแปลความหมายดานขอมูลตางๆ (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2545: 39) 

    X
X

n


  

 
  โดยที่ X   แทน  คาคะแนนเฉลี่ย 
     แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  
 3. การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  เพ่ือใชแปล
ความหมายดานขอมูลตางๆ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 48) 
 

    S.D. =  

 
  โดยที่ S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 
    X  แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
      แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวอยางยกกําลังสอง 
       n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
 1. สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA (Analysis of 
Variance) เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 1 ณ ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 เพ่ือทดสอบสมมติฐานความแตกตางกันของอายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับความพึงพอใจของผูบริโภคที่
ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน   โดยดูคาความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances 
และจะใชสถิติวิเคราะหจากคา ANOVA (F) หรือ คา Brown-Forsythe (B) ซึ่งมีขั้นตอน ในการ
วิเคราะหดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม โดยใช Levene’s Test (กัลยา  
วานิชยบัญชา. 2546: 144) โดยใชสูตรดังนี้ 
 

           =     
 

   เม่ือ      แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
      แทน ความแปรปรวนระหวางทรีทเมนต 
       แทน ความแปรปรวนภายในทรีทเมนต 
 
  1.2 วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ANOVA (F) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2543: 312-
313) โดยใชสูตรดังนี้ 
 

     =     

 
   เม่ือ  F   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
    MSb  แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
    MSW  แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม 
 
   โดยคา df หรือ ชั้นแหงความเปนอิสระระหวางกลุมเทากับ (k-1) และภายในกลุม 
เทากับ (n-k) 
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ตาราง 3 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 
แหลงแปรปรวนหรือ 
แหลงความผันแปร 

องศาอิสระ 
(df) 

ผลบวกกําลงั
สอง (SS) 

ผลบวกกําลงัสอง
เฉลีย่ (MS) 

F 

ระหวางกลุม k-1 SSb MSb MSb / MSw 
ในกลุม n-k SSw MSw  
รวม (Total) n-1 SSt   
 
   หรือวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) (Hartung. 2001: 
300) โดยใชสูตร ดังนี้ 

           =     

 

   โดยคา MSW’ =    

 
   เม่ือ  B  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown-forsythe 
    MSB  แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
    MSW’  แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิติ Brown-
forsythe 
    K  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
    n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N  แทน  ขนาดประชากร 
    Si

2  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 
 
  และถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการทดสอบ
เปนรายคูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett T3 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 332-333) 
  
  1.3 วิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู LSD (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 332 - 333) โดย
ใชสูตรดังนี้ 

  เม่ือ     ≠          
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 ถา         =          =   

 โดยที่      =      
 
             แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุมตัวอยาง กลุมที่ i  และ j 
          แทน คา Mean Square error  
                แทน  จํานวนกลุมของกลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ 
                แทน  จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
        α        แทน  คาความคาดเคลื่อน 
           แทน  จํานวนตัวอยางในกลุมที่ i 
              แทน  จํานวนตัวอยางในกลุมที่ j 
 
  หรือวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dunnett T3 (Keppel. 1982: 153-155) โดยใชสูตร
ดังนี้ 

          =        

 

  เม่ือ    แทน คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณาใน Dunnett test 
     แทน คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test 
                      แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม 
                         แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2. สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Products Moment 
Correlation Coefficient) ซึ่งคิดคนโดย Karl Pearson โดยวัดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ใชใน
การทดสอบหาคาความสัมพันธของตวัแปร 2 ตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน หรือหาคาความสัมพันธ
ระหวางขอมูล 2 ชุด (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 311 – 312) คือ ทดสอบสมมติฐานขอ 2 และ 3 
ซึ่งมีรายละเอียดสมมติฐานดังนี้ 
  สมมติฐานขอที่ 2 ทัศนคตขิองผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
  สมมติฐานขอที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
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  โดยใชสูตร       =     

  โดยที่         แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

                แทน  ผลรวมของคะแนน X 
                แทน  ผลรวมของคะแนน Y 
              แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ X แตละตวัยกกําลังสอง 
       แทน  ผลรวมของคะแนนชดุ Y แตละตวัยกกําลังสอง 
      แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y 
                 แทน  จํานวนของกลุมตัวอยาง 
 
 โดยที่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 ≤ r ≤ 1 (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 
437) ดังนี้ 
 1.  คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
 2.  คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
 3.  ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 4.  ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 5.  ถา r เทากับ 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกันเลย 
 6.  ถา r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย 
 
 การแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะใชเกณฑ (วรางคณา อดิศรประเสริฐ. 
(2545).  เอกสารประกอบการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ) ดังนี้  
 ถา r มีคา       
 0.00   หมายถึง ไมมีความสัมพันธเลย (No Correlation) 
 0.01 – 0.20  หมายถึง แทบจะไมมีความสัมพันธเลย (Virtually No Correlation) 
 0.21 – 0.45  หมายถึง มีความสัมพันธนอย (Weak Correlation) 
 0.46 – 0.75  หมายถึง มีความสัมพันธปานกลาง (Moderate Correlation) 
 0.76 – 0.90  หมายถึง มีความสัมพันธมาก (Strong Correlation) 
 0.91 – 0.99  หมายถึง มีความสัมพันธมากที่สุด (Very Strong Correlation) 
 1.00    หมายถึง มีความสัมพันธที่สมบูรณ (Perfect Correlation) 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการสื่อ
ความหมายที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
    แทน จํานวนผูบริโภคท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
  X   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
          แทน  คาความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐานหรือระดับนัยสําคัญ 
      ทางสถิตทิี่กําหนดไว (Level of significance) โดยกําหนดไวที่ระดับ  
      0.05 
  S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devistion) 
  t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-Distribution 
  F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-Distribution 
  r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) 
  SS  แทน ผลรวมของคาความคลาดเคลื่อนยกกําลังสอง (Sum of Square) 
  MS  แทน คาเฉลี่ยของคาความคลาดเคลื่อนยกกําลงัสอง (Mean of Square) 
  df  แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degress of Freedom) 
  Sig.  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบที่โปรแกรม SPSS คํานวณ 
      ได ใชในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
  *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
  H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
   
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ประกอบไปดวยจํานวน (ความถี่) รอยละ 
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบงเปน 4 สวน ดังนี้ 
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 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอสวนประสมทางการตลาด 6 ดาน คือ ดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานทําเลที่ตั้ง ดานกระบวนการ และดานราคา
และความคุมคาของสนามฟุตซอล 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคท่ีมีลักษณะสวนบุคคลในดาน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 2 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 สมมติฐานขอที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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ตาราง 4 แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
1. อายุ   
                  ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 45 17.3 
                  21 – 30 ป 124 47.7 
                  31 – 40 ป 78 30.0 
                  41 ปขึ้นไป 13 5.0 

รวม 260 100.0 
2. สถานภาพ   
                  โสด 189 72.7 
                  สมรส/อยูดวยกัน  68 26.2 
                  หมาย/หยาราง/แยกกันอยู   3   1.1 

รวม 260 100.0 
3. ระดับการศึกษา   
                  ต่ํากวาปริญญาตรี 64 24.6 
                  ปริญญาตรี 163 62.7 
                  สูงกวาปริญญาตรี 33 12.7 

รวม 260 100.0 
4.  อาชีพ   
                  นักเรียน/นักศึกษา 56 21.5 
                  พนักงานบริษัทเอกชน 126 48.5 
                  พนักงานรัฐวสิาหกิจ 33 12.7 
                  ขาราชการ 27 10.4 
                  เจาของกิจการ 17   6.5 
                  อ่ืนๆ 1   0.4 

รวม 260 100.0 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
5.   รายไดเฉลี่ยตอเดือน   
                  ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 47 18.1 
                  10,001 – 20,000 บาท 77 29.6 
                  20,001 – 30,000 บาท 76 29.2 
                  30,001 บาทขึ้นไป 60 23.1 

รวม 260 100.00 

 
 จากตาราง 4 แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา เปนผูบริโภคท่ีใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 
260 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. อายุ พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 
47.7 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 30 อายุต่ํากวาหรือเทากับ 
20 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 17.3 และอายุ 41 ปขึ้นไปจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5 
 2. สถานภาพ พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 
72.7 รองลงมา คือ สมรส/อยูดวยกัน จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 26.2 และหมาย/หยาราง/แยกกัน
อยู จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.1 
 3. ระดับการศึกษา พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน
จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 64 คน 
คิดเปนรอยละ 24.6 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 12.7 
 4. อาชีพ พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีอาชพีพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 126 คน คิด
เปนรอยละ 48.5 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 21.5 พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 12.7 ขาราชการ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 10.4 
เจาของกิจการ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.5 และอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.4  
 5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 
– 20,000 บาท จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 29.6 รองลงมา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001 
– 30,000 บาท จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 29.2 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,001 บาท 
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 23.1 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 18.1 
 เน่ืองจากขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานอายุ สถานภาพ และอาชีพ มีความถี่
ของขอมูลกระจายตัวไมสมํ่าเสมอ และบางกลุมมีจํานวนความถี่นอยเกินไป ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดทําการ
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จัดกลุมใหมเพ่ือใหเกิดการกระจายตัวของขอมูลมีความสมํ่าเสมอ และสามารถนําไปใชทดสอบ
สมมติฐานความแตกตางไดซึ่งไดกลุมใหมดังนี้ ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5  แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของอายุ สถานภาพ และอาชีพที่มีการจัดกลุมใหม 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
1.   อายุ   
                  ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป  45 17.3 
                  21 – 30 ป 124 47.7 
                  31 ปขึ้นไป   91 35.0 

รวม 260 100.0 
2.  สถานภาพ   
                  โสด 189 72.7 
                  สมรส/อยูดวยกัน/  71 27.3 
                  หมาย/หยาราง/แยกกันอยู     

รวม 260 100.0 
3.  อาชีพ   
                  นักเรียน/นักศึกษา 56 21.5 
                  พนักงานบริษัทเอกชน 126 48.5 
                  พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
                  ขาราชการ เจาของกิจการ และอ่ืนๆ 

33 
45 

12.7 
17.3 

รวม 260 100.0 

  
 จากตาราง 5 แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของ อายุ สถานภาพ และอาชีพที่มีการ
จัดกลุมใหม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. อายุ พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 
47.7 รองลงมา คือ มีอายุ 31 ปขึ้นไป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 35 และอายุต่ํากวาหรือเทากับ 
20 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 17.3  
 2. สถานภาพ พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 
72.7 รองลงมา คือ สมรส/อยูดวยกัน/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 27.3 
 3. อาชีพ พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 126 คน คิด
เปนรอยละ 48.5 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 21.5 ขาราชการ 
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เจาของกิจการและอ่ืนๆ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 17.3 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 33 คน 
คิดเปนรอยละ 12.7 
  
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุต ซอล 
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอสวนประสมทางการตลาด 6 ดาน คือ ดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานทําเลที่ตั้ง ดานกระบวนการ และดานราคา
และความคุมคาของสนาม สามารถวิเคราะหไดโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชบริการสนาม 
     ฟุตซอล เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในดานตางๆ ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการ 
     สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานทําเลทีต่ั้ง ดานกระบวนการ และดานราคาและความคุมคา 
 

ทัศนคตติอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
X  S.D. ระดับทศันคติ 

ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพของ
สนามฟุตซอล 

   

1.  สนามฟุตซอลและอุปกรณในการเลนมี
มาตรฐาน 

4.12 0.596 ดี 

2. เปนสนามที่มีชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ 3.96 0.614 ดี 
3. ล็อบบี้มีสิ่งอํานวยความสะดวก กวางขวาง 3.87 0.788 ดี 
4. หองน้ํา หองอาบนํ้า หองแตงตวัมีจํานวน
เพียงพอและสะอาด 

4.10 0.728 ดี 

ทัศนคติดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
ของสนามฟุตซอลโดยรวม 

4.01 
 

0.540 
 

ดี 
 

ดานการสงเสริมการตลาดของสนามฟุตซอล    
5. มีการลดราคาใหอยางคุมคากรณีจัดการแขงขัน
เปนกลุมใหญ 

3.97 0.657 ดี 

6. มีการสงขาวประชาสัมพันธถึงสมาชิกและ
นักกีฬาฟุตซอลทั่วไปในเรือ่งตางๆอยางสมํ่าเสมอ 

3.84 0.745 ดี 

7.  มีการเก็บขอมูลผูใชบรกิารสนามไวเปนอยางดี   3.69 0.810 ดี 
ทัศนคติดานการสงเสริมการตลาดของสนาม
ฟุตซอลโดยรวม 

3.83 0.643 
 

ดี 
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ตาราง 6  (ตอ) 
 

ทัศนคตติอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
X  S.D. ระดับทศันคติ 

ดานบุคลากรของสนามฟุตซอล      
8.  มีจํานวนเจาหนาที่และพนักงานสนามมากเพียงพอ 4.05 0.679 ดี 
9.พนักงานสามารถใหคําแนะนําไดอยางถูกตองแมนยํา 4.04 0.680 ดี 
10.พนักงานสามารถเขาใจในสิ่งที่ลูกคาตองการไดงาย 4.05 0.709 ดี 
11.  พนักงานยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาดี 4.20 0.713 ดี 
ทัศนคติดานบุคลากรของสนามฟุตซอลโดยรวม 4.08 0.602 ดี 
ดานทําเลทีต่ั้งของสนามฟุตซอล    
12.  อยูใกลตวัเมือง/ยานชุมชน 3.95 0.764 ดี 
13.  อยูใกลทีพั่ก 4.00 0.877 ดี 
14.  อยูใกลทีท่ํางาน 3.86 0.711  ดี 
15.  มีที่จอดรถกวางขวาง สะดวกสบาย ปลอดภัย 4.29 0.696 ดีมาก 
ทัศนคติดานทําเลทีต่ั้งของสนามฟุตซอลโดยรวม 4.02 0.554 ดี 
ดานกระบวนการของสนามฟุตซอล    
16.  การคิดคาบริการเปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว 4.21 0.642 ดีมาก 
17. มีการจัดพนักงานประจําสนามทุกสนามเพ่ือดูแลการ
เลนฟุตซอลของแตละกลุมใหสะดวก 

4.01 0.810 ดี 

18.  มีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 4.08 0.723 ดี 
ทัศนคติดานกระบวนการของสนามฟุตซอลโดยรวม 4.10 0.600 ดี 
ดานราคาและความคุมคาของสนามฟุตซอล    
19.  ราคาคาสมาชิกสนามมีความคุมคา 4.13 0.668 ดี 
20.  ราคาคาใชบริการสนามมีความคุมคา 4.07 0.711 ดี 
21.  ราคาคาอาหาร เคร่ืองด่ืมมีความคุมคา 4.04 0.693 ดี 
22.  ราคาคาเชาล็อกเกอรทีเ่ก็บของมีความคุมคา 3.79 0.773 ดี 
ทัศนคติดานราคาและความคุมคาของสนามฟุตซอล
โดยรวม 

4.01 
 

0.605 
 

ดี 
 

ทัศนคตติอการใชบริการโดยรวม 4.01 0.449 ดี 
 

 จากตาราง 6 แสดงผลการวเิคราะหขอมูลเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับการบริการสนามฟุตซอล 
เอกชนโดยรวม พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.449 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ผูบริโภคมีทัศนคติในดานกระบวนการ
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โดยรวม ดานบุคลากรโดยรวม ดานทําเลที่ตั้งโดยรวม ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวม 
ดานราคาและความคุมคาโดยรวม และดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม อยูในระดับดี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10, 4.08, 4.02, 4.01, 4.01 และ 3.83 ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการ
สนามฟุตซอล เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งผลการ
วิเคราะหมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช

บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความพึงพอใจตอการใชบริการสนามฟุตซอล เอกชน 
X  S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. การรับรูโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง 3.74 0.595 พอใจ 
2. ความมีคุณคากับการใชเวลาและความพยายาม 3.72 0.695 พอใจ 
3. ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ 3.77 0.597 พอใจ 
4. การเปรียบเทียบสนามฟตุซอลเอกชนกับสนามฟุตซอล
สาธารณะ 

4.15 0.787 พอใจ 

ความพึงพอใจตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน
โดยรวม 

3.84 
 

0.520 
 

พอใจ 
 

  
 จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอ
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพอใจ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.520 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ผูบริโภค
มีความพึงพอใจในดานการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามฟุตซอลสาธารณะ ความพึง
พอใจโดยรวมตอการใชบริการ การับรูโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง และความมีคุณคากับการใช
เวลาและความพยายาม อยูในระดับพอใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15, 3.77, 3.74 และ 3.72 
ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอก
ชนในเขตกรุงเทพมหานคร แบงเปน 3 สวน โดยการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมที่มีสเกลวัดเชิง
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ปริมาณซึ่งประกอบดวยผลการวิเคราะหจํานวน (ความถี่) คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในดานตางๆ ดังนี้ 
 ในสวนแรกมีสเกลวัดเชิงปริมาณ ไดแก จํานวนครั้งที่ใชบริการ (ครั้ง/เดือน) ชวงเวลาที่ใช
บริการ ราคาเฉลี่ยตอชั่วโมงที่ใชบริการ (บาท/คร้ัง) และระยะเวลาเฉลี่ยตอคร้ัง (ชั่วโมง) ที่ใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิเคราะหเปนดังตาราง 8  
 
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุต

ซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนครั้งที่ใชบริการ (คร้ัง/เดือน) ชวงเวลาที่ใช
บริการ ราคาเฉลี่ยตอชั่วโมงที่ใชบริการ (บาท/คร้ัง) และระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการตอคร้ัง 
(ชั่วโมง) 

 
พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอก

ชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
n Min Max X  S.D. 

1. จํานวนครั้งที่ใชบริการ (คร้ัง/เดือน) 260 1 20 3.99 3.123 
2. ราคาเฉลี่ยตอชั่วโมงที่ใชบริการ (บาท/คร้ัง) 260 700 2,000 1,132.15 224.089 
3. ระยะเวลาเฉลี่ยทีใ่ชบริการตอครั้ง (ชั่วโมง) 260 1 5 2.15 0.807 

  
 จากตาราง 8 พบวา ผูบริโภคท่ีใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ดานจํานวนครั้งที่ใชบริการเฉลี่ยเทากับ 3.99 คร้ัง หรือประมาณ 4 คร้ังตอเดือน โดยมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 3.123 ดานราคาที่ใชบริการ (บาทตอครั้ง) โดยเฉลี่ยเทากับ 1,132.15 บาท โดยมี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 224.089 และดานระยะเวลาที่ใชบริการตอครั้งโดยเฉลี่ยเทากับ 2.15 
ชั่วโมง โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.807 
  
 สวนที่สองเปนการวิเคราะหขอมูลพฤตกิรรมของผูใชบริการสนามฟุตซอลในดานชวงเวลาที่
ใชบริการ ซึ่งวิเคราะหไดโดยการแจกแจงจํานวน (ความถี่) และคารอยละ ดังแสดงผลในตาราง 9 
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ตาราง 9 แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของชวงเวลาที่ใชบริการ 
 

พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน จํานวน (คน) รอยละ 
ชวงเวลาที่ใชบริการ   
                  01.00 น. – 08.59 น.    0    0.0 
                  09.00 น. – 16.59 น.   30   11.5 
                  17.00 น. – 00.59 น.  230   88.5 

รวม 260 100.0 

 
 จากตาราง 9 แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละของชวงเวลาที่ใชบริการ พบวา 
ผูใชบริการสวนใหญใชบริการในเวลา 17.00 น. – 00.59 น. จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 88.5 
รองลงมา คือเวลา 09.00 น. – 16.59 น. จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 11.5 และเวลา 01.00 น. – 
08.59 น. จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0  
  
 สวนที่สามเปนผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของผูใชบริการสนามฟุตซอล ในดาน
แนวโนมของการใชบริการในอนาคต ซึ่งมีสเกลวัดเชิงกลุมซึ่งประกอบดวยผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงผลในตาราง 10 
 
ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุต
ซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานแนวโนมของการใชบริการในอนาคต 
 
พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน  S.D. ระดับแนวโนม 

    
แนวโนมการใชบริการในอนาคต 3.96 0.682 ใชบริการ 
    
  
 จากตาราง 10 พบวา ผูบริโภคมีแนวโนมของการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในอนาคต 
ในระดับใชบรกิาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และคาเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.682 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
 ในตอนที่ 2 นี้ เปนการนําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานซึ่งประกอบดวยผลการทดสอบ
สมมติฐาน 3 ขอ ดังนี้ 
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 สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคลในดาน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน 
 สมมติฐานขอที่ 2 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 สมมติฐานขอที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 
 สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคลในดาน อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอ
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
สมมติฐานการวิจัยขางตนสามารถนํามาแยกยอยและเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
 สมมุติฐานขอที่ 1.1 ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการ
ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุต
ซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน 
 H1: ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุต
ซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
 สําหรับสถิติทีใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
เชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ให
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 
Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s 
T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะทําการตรวจสอบ
คาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่งตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของความพึงพอใจโดยรวมของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของความพึงพอใจโดยรวมของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ คา Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 
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ตาราง 11 แสดงผลการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของแตละกลุมความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภค 

 

ความพึงพอใจโดยรวม 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. การรับรูเปรียบเทยีบกับส่ิงที่คาดหวัง 4.255* 2 257 0.015 
2.การมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม 3.833* 2 257 0.023 
3. ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ 0.416 2 257 0.660 
4. การเปรียบเทียบสนามฟตุซอลเอกชนกับสนาม
สาธารณะ 

0.462 2 257 0.630 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 11 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม พบวา อายุตางกันมีความ
พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในดาน การรับรูเปรียบเทียบกับสิ่ง
ที่คาดหวัง และการมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม มีคา Sig. เทากับ 0.015 และ 0.023 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 ดังน้ันจึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของดานการรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง และการมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม 
สวนผลการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ และ
การเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ มีคา Sig. เทากับ 0.660 และ 0.630 
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 ดังน้ันจึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ และการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนาม
สาธารณะ  ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังตาราง 12 
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ตาราง 12 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางอายุของผูบริโภคและความพงึพอใจโดยรวมตอ
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 

 
Brown –Forsythe 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

Statistic 
 

df1 df2 Sig. 

การรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงที่
คาดหวัง 

 
2.045 

 
2 201.213 0.132 

การมีคุณคาตอการใชเวลา
และความพยายาม 

 
0.106 

 
2 230.698 0.900 

F-test 
ความพึงพอใจโดยรวม 

แหลง
ความ

แปรปรวน 
SS df 

Mean 
Square 

F Sig. 

ความพึงพอใจโดยรวมตอ
การใชบริการ 

ระหวางกลุม 0.532 2 0.266 0.747 0.475 
ภายในกลุม 91.621 257 0.357     

รวม 92.154 259       

การเปรียบเทยีบสนามฟุต
ซอลเอกชนกับสนาม
สาธารณะ 

ระหวางกลุม 2.164 2 1.082 1.757 0.175 
ภายในกลุม 158.282 257 0.616     

รวม 160.446 259       
  
 

 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบดานอายุของผูบริโภคกับความพึงพอใจ
โดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนโดยใชสถิต ิRobust Tests of Equality of Means 
(Brown-Forsythe) และ F-test การทดสอบพบวาในดานของอายุของผูบริโภคกับความพึงพอใจ
โดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ในดานการรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงทีค่าดหวัง,  การมี
คุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม, ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ และการเปรียบเทยีบ
สนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ มีคา Sig. เทากับ 0.132, 0.900, 0.475 และ 0.175  
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน
ทุกดานไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 สมมุติฐานขอที่ 1.2 ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค
ตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน สามารถเขียนสมมตฐิานทาง
สถิติไดดังนี ้
 H0: ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน 
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 H1: ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
 การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานในขอน้ี กระทําโดยใชการวิเคราะหทางสถิติคา t กรณี
กลุมประชากรเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ก็ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสูตรการคํานวณคา t มีความแตกตางกันระหวางกรณีที่ความแปรปรวของ
กลุมประชากรทั้งสองเทากัน และกรณีที่ความแปรปรวของกลุมประชากรทั้งสองไมเทากัน ดังน้ันใน
ขั้นแรกจึงตองทําการทดสอบสมมติฐานถึงความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางสองกลุม
ประชากรโดยใชคาสถิติ Levene’s Test โดยมีสมมติฐานดังน้ี 
 H0: คาความแปรปรวนของความพึงพอใจโดยรวมของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของความพึงพอใจโดยรวมของแตละกลุมไมเทากัน 
 หากผลการทดสอบสมมติฐานความเทากันของคาความแปรปรวนมีคา Sig. จากการทดสอบ
นอยกวา 0.05 ก็จะยอมรับ H1 และปฏิเสธ H0 และใชคา t กรณีคาความแปรปรวนของสองกลุมประชากร
ไมเทากัน แตหากพบวาคา Sig. จากการทดสอบมากกวาหรือเทากับ 0.05 ก็จะยอมรับ H0 และปฏิเสธ H1 
และใชคา t กรณีคาความแปรปรวนของสองกลุมประชากรเทากัน ซึ่งผลการทดสอบความเทากันของ
ความแปรปรวน (Levene’s Test) และผลการทดสอบความเทากันของคาเฉลี่ย (Independent t-test) เปน
ดังตาราง 13  
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ตาราง 13   แสดงการทดสอบความแปรปรวนและความแตกตางของความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพ
โดยใชสถิติ t-Test ทดสอบ 

 

 
 
 

ความพึงพอใจโดยรวม 
Levene'sTest 
for Equality of 

Variances   
สถานภาพ 

 
t-test for Equality of Means 

  

F Sig.   

 

 

 
S.D. 

t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

การรับรู
เปรยีบเทยีบ
กับสิ่งที่
คาดหวัง 

Equal 
variances 
assumed 

4.688* 0.031 
โสด 

3.6984 0.60057    

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

สมรส/อยู
ดวยกัน/
หยาราง/
หมาย/

แยกกันอยู 

3.8592 0.56810 -2.001* 132.425 0.047 

การมีคุณคาตอ
การใชเวลาและ
ความพยายาม 

Equal 
variances 
assumed 

3.202 0.075 
โสด 

3.6667 0.70711 -1.854 258 0.065 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

สมรส/อยู
ดวยกัน/
หยาราง/
หมาย/

แยกกันอยู 

3.8451 0.64692    

ความพึงพอใจ
โดยรวมตอ
การใชบริการ 

Equal 
variances 
assumed 

0.262 0.609 
โสด 

3.7566 0.58711 -0.556 258 0.579 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

สมรส/อยู
ดวยกัน/
หยาราง/
หมาย/

แยกกันอยู 

3.8028 0.62381    
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ตาราง 13   (ตอ) 
 

 
 จากตาราง 13 ผลการทดสอบเปรียบเทียบระหวางสถานภาพกับความพึงพอใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน โดยใชสถติ ิIndependent Sample t-test การ
ทดสอบพบวา  
 คา Sig. ของผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ในดานการรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงที่
คาดหวัง มีคาเทากับ 0.031 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวาคาความแปรปรวนของระดับความพึง
พอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ในดานการรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงที่
คาดหวัง ระหวางผูบริโภคในสถานภาพตางๆ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคญัทางสถติิ 0.05 จึงตองทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพงึพอใจโดยรวมของผูบริโภคท่ีสถานภาพตางๆ โดยใช สถิต ิ
Independent Sample t-test กรณีความแปรปรวนไมเทากัน 
 จากผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคท่ี
สถานภาพตางๆ โดยใชสถติ ิIndependent Sample t-test กรณีความแปรปรวนไมเทากันของดาน
การรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงที่คาดหวัง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.047 ซึ่งนอยกวา 0.05 สรุปไดวา 
ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพโสดมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครในดานการรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงทีค่าดหวังนอยกวาผูบริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู
ดวยกัน/หยาราง/หมาย/แยกกันอยู อยางมีระดับนัยสําคญัทางสถติิที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 

ความพึงพอใจโดยรวม 
Levene'sTest 
for Equality of 

Variances   
สถานภาพ 

 
t-test for Equality of Means 

  

F Sig.   

 

 

 
S.D. 

t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

การ
เปรียบเทียบ
สนามฟุตซอ
ลเอกชนกับ
สนาม
สาธารณะ 

Equal 
variances 
assumed 

0.517 0.473 
โสด 

4.1852 0.74562 1.306 258 0.193 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

สมรส/อยู
ดวยกัน/
หยาราง/
หมาย/

แยกกันอยู 

4.0423 0.88538    



 51

 จากผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ในดานการมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม
ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ และการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ 
มีคา Sig. เทากับ 0.075, 0.609 และ 0.473 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 จึงสรุปไดวา คาความ
แปรปรวนของระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ในดาน
การรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง ระหวางผูบริโภคในสถานภาพตางๆ เทากัน จึงตองทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคท่ีสถานภาพตางๆ โดยใช สถิติ 
Independent Sample t-test กรณีความแปรปรวนเทากัน 
 จากผลทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคท่ี
สถานภาพตางๆ โดยใช สถิติ Independent Sample t-test กรณีความแปรปรวนเทากันของดานการ
มีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม, ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ และการเปรียบเทียบ
สนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.065, 0.579 และ 0.193 
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 สรุปไดวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในดานการมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม, 
ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ และการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ 
ไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมุติฐานขอที่ 1.3 ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิตไิดดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
เชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ให
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 
Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s 
T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ย คูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.05 โดยจะทําการ
ตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่งตั้งสมมติฐานดังนี้ 
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 H0: คาความแปรปรวนของความพึงพอใจโดยรวมของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของความพึงพอใจโดยรวมของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ คา Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 
 
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของแตละกลุมความพึงพอใจ

โดยรวมของผูบริโภค 
 

ความพึงพอใจโดยรวม 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. การรับรูเปรียบเทยีบกับส่ิงที่คาดหวัง 7.435** 2 257 0.001 
2.การมีคุณคาตอการใชเวลาและความ
พยายาม 

5.124** 2 257 0.007 

3. ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ 5.075** 2 257 0.007 
4. การเปรียบเทียบสนามฟตุซอลเอกชน
กับสนามสาธารณะ 

0.723 2 257 0.486 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 

 จากตาราง 14 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุม พบวา ระดับการศึกษาท่ี
ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในดานการรับรู
เปรียบเทียบกับส่ิงที่คาดหวัง การมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม และความพึงพอใจโดยรวมตอ
การใชบริการ มีคา Sig. เทากับ 0.001, 0.007 และ0.007 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 ดังน้ัน จึงใช
สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของดานการรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่
คาดหวัง การมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม และความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ สวน
ผลการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนาม
สาธารณะ มีคา Sig. เทากับ 0.486 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังน้ันจึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของดานการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ  ซึ่งผลการ
ทดสอบสมมติฐานเปนดังตาราง 15 
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ตาราง 15 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางระดับการศึกษาและความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภคท่ีมีตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 

 
Brown –Forsythe 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

Statistic 
 

df1 df2 Sig. 

การรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงที่
คาดหวัง 

 
0.049 

 
2 74.471 0.952 

การมีคุณคาตอการใชเวลา
และความพยายาม 

 
0.184 

 
2 78.165 0.833 

ความพึงพอใจโดยรวมตอ
การใชบริการ 

 
0.008 

 
2 90.515 0.992 

F-test 
ความพึงพอใจโดยรวม 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df 
Mean 

Square 
F Sig. 

การเปรียบเทยีบสนามฟุต
ซอลเอกชนกับสนาม
สาธารณะ 

ระหวางกลุม 2.938 2 1.469 2.397 0.093 
ภายในกลุม 157.508 257 0.613   

รวม 160.446 259       
  
 

 จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบดานระดับการศึกษาของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชนโดยใชสถิติ Robust Tests of Equality of Means (Brown-Forsythe) 
และ F-test การทดสอบพบวา ในดานของระดับการศึกษาของผูบริโภคกับความพึงพอใจโดยรวมตอ
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ในดานการรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง,  การมีคุณคาตอการใช
เวลาและความพยายาม, ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ และการเปรียบเทียบสนามฟุตซอ
ลเอกชนกับสนามสาธารณะ มีคา Sig. เทากับ 0.952, 0.833, 0.992 และ 0.093  ตามลําดับ ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ไม
ตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 
 สมมุติฐานขอที่ 1.4 ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอ
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติ
ไดดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนาม
ฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน 
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 H1: ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนาม
ฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
เชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ให
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 
Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ย อยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s 
T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ย คูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.05 โดยจะทําการ
ตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่งตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของความพึงพอใจโดยรวมของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของความพึงพอใจโดยรวมของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ คา Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 
 
ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของแตละกลุมความพึงพอใจ

โดยรวมของผูบริโภค 
 

ความพึงพอใจโดยรวม Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. การรับรูเปรียบเทยีบกับส่ิงที่คาดหวัง 3.409* 3 256 0.018 
2.การมีคุณคาตอการใชเวลาและความ
พยายาม 

2.891* 3 256 0.036 

3. ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ 4.611** 3 256 0.004 
4. การเปรียบเทียบสนามฟตุซอลเอกชน
กับสนามสาธารณะ 

4.099** 3 256 0.007 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 16 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภค พบวา อาชีพตางกันมีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุต
ซอลเอกชนในดาน การรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง การมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม 
ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ และการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ 
มีคา Sig. เทากับ 0.018, 0.036, 0.004 และ 0.007 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 0.05 0.01 และ 
0.01 ตามลําดับ ดังนั้นจึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของดาน
การรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงที่คาดหวัง การมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม ความพึงพอใจ
โดยรวมตอการใชบริการ และการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ ซึ่งผลการ
ทดสอบสมมติฐานเปนดังตาราง 17 
 
ตาราง 17 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางอาชีพของผูบริโภคและความพึงพอใจโดยรวมตอ

การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 

Brown –Forsythe 
ความพึงพอใจโดยรวม 

 
Statistic df1 df2 Sig. 

การรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงที่
คาดหวัง 

 
5.524** 3 164.264 0.001 

การมีคุณคาตอการใชเวลา
และความพยายาม 

 
6.538** 3 173.561 0.000 

ความพึงพอใจโดยรวมตอ
การใชบริการ 

 
3.489* 3 161.216 0.017 

การเปรียบเทยีบสนามฟุต
ซอลเอกชนกับสนาม
สาธารณะ 

 
12.300** 3 158.933 0.000 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบดานอาชีพของผูบริโภคตอการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชนโดยใชสถิติ Robust Tests of Equality of Means (Brown-Forsythe) การ
ทดสอบพบวา ในดานของอาชีพของผูบริโภคกับความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอ
ลเอกชน ในดานการรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง, การมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม, 
ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ และการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ 
มีคา Sig. เทากับ 0.001, 0.000, 0.017 และ 0.000  ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 0.01 0.05 และ 



 56

0.01 ตามลําดับ นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนทุกดาน
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 0.01 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ดังน้ันผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) 
โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดังตารางตอไปน้ี 
 
ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความพึงใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช

บริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานการรับรูเปรยีบเทยีบกับส่ิงทีค่าดหวังจําแนกตามอาชีพ โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 
อาชีพ  นักเรียน/

นักศึกษา 
 
3.7679 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
 
3.6587 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 
4.1212 

ขาราชการ/ 
เจาของกิจการ
และอ่ืนๆ 
3.6667 

นักเรียน/
นักศึกษา 
 

3.7679  0.1091  
(0.813) 

-0.3534* 
(0.034) 

0.1012  
(0.965) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
 

3.6587   -0.4625** 
(0.000) 

-0.0079 
(1.000) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 

4.1212    0.4545** 
(0.009) 

ขาราชการ/ 
เจาของกิจการ
และอ่ืนๆ 

3.6667     

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

  
 จากตาราง 18 จะเห็นไดวา คา Sig. ของการทดสอบความแตกตางของความพึงใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานการรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังจําแนก
ตามอาชีพ พบวา ผูบริโภคที่ มีอาชีพนักเรียน /นักศึกษากับพนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงาน
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บริษัทเอกชนกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานรัฐวิสาหกิจกับขาราชการ/ เจาของกิจการและ
อ่ืนๆ มีคา Sig. เทากับ 0.034 0.000 และ 0.009 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 0.01 และ 0.01 
ตามลําดับ จึงสรุปไดวาผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงใจโดยรวมตอการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชน ดานการรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังแตกตางจากผูบริโภคท่ีมีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา, พนักงานบริษัทเอกชน และขาราชการ/ เจาของกิจการและอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 0.01 และ 0.01 ตามลําดับ โดยผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความ
พึงใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนสูงกวาผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, 
พนักงานบริษัทเอกชน และขาราชการ/ เจาของกิจการและอ่ืนๆ เทากับ 0.3534 0.4625 และ 0.4545 
ตามลําดับ 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความพึงใจโดยรวมของผูบริโภคที่มีตอการใช

บริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานการมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายามจําแนกตามอาชีพ 
โดยใชวธิีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 

อาชีพ X  

นักเรียน/
นักศึกษา 

 
3.6786 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

 
3.6508 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

 
4.1818 

ขาราชการ/ 
เจาของกิจการ
และอ่ืนๆ 
3.6000 

นักเรียน/
นักศึกษา 
 

3.6786  0.0278  
(1.000) 

-0.5032** 
(0.001) 

0.0786 
(0.993) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
 

3.6508   -0.5310** 
(0.000) 

0.0508 
(0.999) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 

4.1818    0.5818** 
(0.001) 

ขาราชการ/ 
เจาของกิจการ
และอ่ืนๆ 

3.6000     

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 



 58

 จากตาราง 19 จะเห็นไดวา คา Sig. ของการทดสอบความแตกตางของความพึงใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานการมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม
จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษากับพนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงาน
บริษัทเอกชนกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานรัฐวิสาหกิจกับขาราชการ/ เจาของกิจการและ
อ่ืนๆ มีคา Sig. เทากับ 0.001 0.000 และ 0.001 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 จึงสรุปไดวา ผูบริโภค
ที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานการมี
คุณคาตอการใชเวลาและความพยายามแตกตางจากผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, พนักงาน
บริษัทเอกชน และขาราชการ/ เจาของกิจการและอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนสูง
กวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, พนักงานบริษัทเอกชน และขาราชการ/ เจาของกิจการและ
อ่ืนๆ เทากับ 0.5032 0.5310 และ 0.5818 ตามลําดับ 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความพึงใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช

บริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการจําแนกตามอาชีพ โดย
ใชวธิีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 

อาชีพ X  

นักเรียน/
นักศึกษา 
 
3.8214 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
 
3.7619 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 
4.0000 

ขาราชการ/ 
เจาของกิจการ
และอ่ืนๆ 
3.5556 

นักเรียน/นักศกึษา 
 

3.8214 
 

 0.0595 
(0.992) 

-0.1786 
(0.733) 

0.2659 
(0.220) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
 

3.7619   -0.2381 
(0.244) 
 

0.2063 
(0.268) 

พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
 

4.0000    0.4444* 
(0.015) 

ขาราชการ/ เจาของ
กิจการและอ่ืนๆ 

3.5556     

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 20 จะเห็นไดวา คา Sig. ของการทดสอบความแตกตางของความพึงใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ
จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจกับขาราชการ/ เจาของกิจการและ
อ่ืนๆ มีคา Sig. เทากับ 0.015 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวา ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีความพึงใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใช
บริการแตกตางจากผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, พนักงานบริษัทเอกชน และขาราชการ/ 
เจาของกิจการและอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีความพึงใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนสูงกวาผูบริโภคที่มีอาชีพ
ขาราชการ/ เจาของกิจการและอ่ืนๆ เทากับ 0.4444 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความพึงใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช

บริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ
จําแนกตามอาชีพ โดยใชวธิีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 

อาชีพ X  

นักเรียน/
นักศึกษา 
 
4.1786 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
 
4.2302 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 
4.5455 

ขาราชการ/ 
เจาของกิจการ
และอ่ืนๆ 
3.5778 

นักเรียน/
นักศึกษา 
 

4.1786  -0.0516 
(0.998) 

-0.3669 
(0.074) 

0.6008** 
(0.003) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 
 

4.2302   -0.3153 
(0.081) 

0.6524** 
(0.000) 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
 

4.5455    0.9677** 
(0.000) 

ขาราชการ/ 
เจาของกิจการ
และอ่ืนๆ 

3.5778     

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 21 จะเห็นไดวา คา Sig. ของการทดสอบความแตกตางของความพึงใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับ
สนามสาธารณะจําแนกตามอาชีพ พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษากับขาราชการ/ 
เจาของกิจการและอ่ืนๆ, พนักงานบริษัทเอกชนกับขาราชการ/ เจาของกิจการและอ่ืนๆ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจกับขาราชการ/ เจาของกิจการและอ่ืนๆ มีคา Sig. เทากับ 0.003 0.000 และ 0.000 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01 จึงสรุปไดวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพขาราชการ/ เจาของกิจการและอ่ืนๆ มี
ความพึงใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชน
กับสนามสาธารณะแตกตางจากผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, พนักงานบริษัทเอกชน และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ/ 
เจาของกิจการและอ่ืนๆ มีความพึงใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนต่ํากวาผูบริโภคที่
มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, พนักงานบริษัทเอกชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เทากับ 0.6008 0.6524
และ 0.9677 ตามลําดับ 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 สมมุติฐานขอที่ 1.5 ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลีย่ตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลีย่ตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบ ดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
เชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนแตละกลุม
เทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ให
ทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่ง จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 
Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s 
T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.05 โดยจะทําการ
ตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่งตั้งสมมตฐิานดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของความพึงพอใจโดยรวมของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของความพึงพอใจโดยรวมของแตละกลุมไมเทากัน 
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 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติ ฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ คา Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 
 
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความเทากันของความแปรปรวนของแตละกลุมความพึงพอใจ

โดยรวมของผูบริโภค 
 

ความพึงพอใจโดยรวม 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. การรับรูเปรียบเทยีบกับส่ิงที่คาดหวัง 2.542 3 256 0.057 
2.การมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม 3.161* 3 256 0.025 
3. ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ 3.081* 3 256 0.028 
4. การเปรียบเทียบสนามฟตุซอลเอกชนกับสนาม
สาธารณะ 

2.149 3 256 0.095 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 22 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภค พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันมีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชนในดาน การมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม และความพึงพอใจ
โดยรวมตอการใชบริการ มีคา Sig. เทากับ 0.025 และ 0.028 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 ดังน้ันจึง
ใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของดานการมีคุณคาตอการใชเวลา
และความพยายาม และความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ สวนผลการทดสอบความเทากันของ
ความแปรปรวนของดานการรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง และการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอก
ชนกับสนามสาธารณะ มีคา Sig. เทากับ 0.057 และ 0.095 ซึ่งมากกวา 0.05 ดังน้ันจึงใชสถิติ F-test 
ในการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของดานการรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงที่คาดหวัง และการ
เปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ  ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังตาราง 23 
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ตาราง 23 แสดงความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคและความพึง
พอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 

 
Brown –Forsythe 

ความพึงพอใจโดยรวม 
 

Statistic 
 

df1 df2 Sig. 

การมีคุณคาตอการใชเวลา
และความพยายาม 

 
1.111 

 
3 236.199 0.345 

ความพึงพอใจโดยรวมตอ
การใชบริการ 

 
3.526* 

 
3 214.723 0.016 

F-test 
ความพึงพอใจโดยรวม 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df 
Mean 

Square 
F Sig. 

การรับรูเปรียบเทียบกับส่ิง
ที่คาดหวัง 

ระหวางกลุม 1.377 3 0.459 1.300 0.275 
ภายในกลุม 90.358 256 0.353   
รวม 91.735 259    

การเปรียบเทยีบสนามฟุต
ซอลเอกชนกับสนาม
สาธารณะ 

ระหวางกลุม 3.165 3 1.055 1.717 0.164 
ภายในกลุม 157.281 256 0.614   
รวม 160.446 259    

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคตอ
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนโดยใชสถิติ Robust Tests of Equality of Means (Brown-
Forsythe) และ F-test การทดสอบพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคกับความพึงพอใจ
โดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ในดานการรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง,  การมี
คุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม, และการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ 
มีคา Sig. เทากับ 0.345, 0.275 และ 0.164  ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมี
ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอล เอกชนในดานการรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่
คาดหวัง,  การมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม, และการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับ
สนามสาธารณะไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
สวนดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการมีคา Sig. เทากับ 0.016 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการตางกัน อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ดังน้ันผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะห
ไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรายคูดังตาราง 24 
 
ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของความพึงใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช

บริการสนามฟุตซอล ดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 

รายได X  

ต่ํากวาหรือเทากับ 
10,000 บาท 

3.8723 

10,001-20,000 
บาท 

3.5844 

20,001-30,000 
บาท 

3.8289 

30,001 บาท
ขึ้นไป 

3.8500 

ต่ํากวาหรือเทากับ 
10,000 บาท 
 

3.8723  0.2879 
(0.085) 

0.0434 
(0.999) 

0.0223 
(1.000) 

10,001-20,000 บาท 
 

3.5844   -0.2445* 
(0.038) 

-0.2656 
(0.078) 

20,001-30,000 บาท 
 

3.8289    -0.0211 
(1.000) 

30,001 บาท ขึ้นไป 3.8500     
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 24 จะเห็นไดวา คา Sig. ของการทดสอบความแตกตางของความพึงใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาทกับ
ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท มีคา Sig. เทากับ 0.038 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึง
สรุปไดวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีความพึงใจโดยรวมตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชน ดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการแตกตางจากผูบริโภคท่ีมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีความพึงใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชนต่ํากวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท เทากับ 0.2445 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 



 64

 สมมติฐานขอที่ 2 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 

 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้
 H0 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 H1 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม  
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 
 การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานในขอน้ี กระทําโดยใชการวิเคราะหทางสถิติคาสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ที่ระดับความเชื่อมัน 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) มีคาต่ํากวา 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติดังกลาวเปนดัง
ตาราง 25 
 
ตาราง 25 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติตอสวนประสมการตลาดทั้ง 6 ดานกับ

ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 

ทัศนคติตอสวนประสมการตลาด 
ความพึงพอใจโดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

1. สนามฟุตซอลและอุปกรณในการเลนมี
มาตรฐาน 

0.115 0.063 ไมสัมพันธกัน 

2. เปนสนามท่ีมีชื่อเสียงและมีความนาเชื่อถือ       0.295** 0.000  นอย เดียวกัน 
3.ล็อบบ้ีมีส่ิงอํานวยความสะดวก กวางขวาง 0.069 0.267 ไมสัมพันธกัน 
4. หองน้ํา หองอาบน้ํา หองแตงตัวมีจํานวน
เพียงพอและสะอาด 

0.256** 0.000 นอย เดียวกัน 

ทัศนคติตอลักษณะทางกายภาพโดยรวม       0.227** 0.000 นอย เดียวกัน 

5. มีการลดราคาใหอยางคุมคากรณีจัดการ
แขงขันเปนกลุมใหญ 

0.062 0.318 ไมสัมพันธกัน 

6. มีการสงขาวประชาสัมพันธถึงสมาชิกและ
นักกีฬาฟุตซอลท่ัวไปในเรื่องตางๆอยาง
สม่ําเสมอ 

      -0.037 0.550 ไมสัมพันธกัน 

7. มีการเก็บขอมูลผูใชบริการสนามไวเปนอยางดี 0.007 0.906 ไมสัมพันธกัน 

ทัศนคติตอการสงเสริมการตลาดโดยรวม       0.010 0.874 ไมสัมพันธกัน 
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ตาราง 25 (ตอ) 
 

ทัศนคติตอสวนประสมการตลาด 
ความพึงพอใจโดยรวม 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

8. มีจํานวนเจาหนาท่ีและพนักงานสนามมาก
เพียงพอ 

0.335** 0.000 นอย เดียวกัน 

9. พนักงานสามารถใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง
แมนยํา 

      0.342** 0.000 นอย  เดียวกัน 

10. พนักงานสามารถเขาใจในส่ิงท่ีลูกคาตองการ
ไดงาย 

0.312** 0.000 นอย เดียวกัน 

11. พนักงานยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาดี 0.335** 0.000 นอย เดียวกัน 
ทัศนคติตอบุคลากรของสนามโดยรวม       0.382** 0.000 นอย เดียวกัน 
12. อยูใกลตัวเมือง/ยานชุมชน 0.260** 0.000 นอย เดียวกัน 
13. อยูใกลท่ีพัก 0.172** 0.005 แทบจะไมมี  เดียวกัน 
14. อยูใกลท่ีทํางาน 0.155* 0.012 แทบจะไมมี เดียวกัน 
15. มีท่ีจอดรถกวางขวางสะดวกสบาย ปลอดภัย 0.323** 0.000 นอย เดียวกัน 
ทัศนคติตอทําเลท่ีต้ังโดยรวม       0.309** 0.000 นอย เดียวกัน 
16. การคิดคาบริการเปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว 0.254** 0.000 นอย เดียวกัน 
17. มีการจัดพนักงานประจําสนามทุกสนามเพ่ือ
ดูแลการเลนฟุตซอลของแตละกลุมใหสะดวก 

0.353** 0.000 นอย เดียวกัน 

18. มีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 0.347** 0.000 นอย เดียวกัน 
ทัศนคติตอกระบวนการโดยรวม 0.389** 0.000 นอย เดียวกัน 
19. ราคาคาสมาชิกสนามมีความคุมคา 0.248** 0.000 นอย เดียวกัน 
20. ราคาคาใชบริการสนามมีความคุมคา 0.325** 0.000 นอย เดียวกัน 
21. ราคาคาอาหาร เครื่องด่ืมมีความคุมคา 0.283** 0.000 นอย เดียวกัน 
22. ราคาคาเชาล็อกเกอรท่ีเก็บของมีความคุมคา -0.036 0.567 ไมสัมพันธกัน 

ทัศนคติตอราคาและความคุมคาโดยรวม 0.234** 0.000 นอย เดียวกัน 
ทัศนคติตอสวนประสมการตลาด 0.336** 0.000 นอย  เดียวกัน 
 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 25 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติตอสวนประสม
การตลาดกับความพึงพอใจโดยรวมจะเห็นไดวาคา Sig. จากการทดสอบของทัศนคติตอสวนประสม
การตลาดมีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
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ฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวา ทัศนคติตอสวนประสมการตลาดทั้ง 6 ดานมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธ
เทากับ 0.336 หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจโดยรวมในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอย กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีทัศนคติตอสวนประสม
การตลาดมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย ซึ่งสามารถอธิบายเปนรายดานได
ดังนี้ 
 ทัศนคติตอลักษณะทางกายภาพโดยรวม มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวา ทัศนคติตอสวนประสม
การตลาดดานลักษณะทางกายภาพโดยรวม มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค
ตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ 0.227 หมายความวา 
ทัศนคติของผูบริโภคตอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับนอย กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีทัศนคติตอลักษณะทางกายภาพมากขึ้น ก็จะมีความ
พึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย  
 ทัศนคติตอการสงเสริมการตลาดกับความพึงพอใจโดยรวมจะเห็นไดวาคา Sig. จากการ
ทดสอบของทัศนคติตอการสงเสริมการตลาดโดยรวม มีคาเทากับ 0.874 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ทัศนคติตอสวนประสม
การตลาดดานทัศนคติตอการสงเสริมการตลาดโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน  
 ทัศนคติตอบุคลากรของสนามกับความพึงพอใจโดยรวมจะเห็นไดวาคา Sig. จากการ
ทดสอบของทัศนคติตอบุคลากรของสนามโดยรวม มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวา ทัศนคติตอสวนประสม
การตลาดดานบุคลากรของสนามมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมโดยมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธเทากับ 0.382 หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคตอบุคลากรของสนาม มีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจโดยรวมในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอย กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีทัศนคติตอ
บุคลากรของสนามมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย  
 ทัศนคติตอทําเลที่ตั้งกับความพึงพอใจโดยรวมจะเห็นไดวาคา Sig. จากการทดสอบของ
ทัศนคติตอทําเลที่ตั้งโดยรวม มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวา ทัศนคติตอสวนประสมการตลาดดานทําเลที่ตั้งมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม โดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ 0.309 หมายความวา 
ทัศนคติของผูบริโภคตอทําเลที่ตั้ง มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับนอย กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีทัศนคติตอทําเลที่ตั้งมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึ้น
เล็กนอย  
 ทัศนคติตอกระบวนการกับความพึงพอใจโดยรวมจะเห็นไดวาคา Sig. จากการทดสอบของ
ทัศนคติตอกระบวนการโดยรวม มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
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(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวา ทัศนคติตอสวนประสมการตลาดดานกระบวนการ
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมโดยมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเทากับ 0.389 หมายความ
วา ทัศนคติของผูบริโภคตอกระบวนการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในทิศทางเดียวกัน 
ในระดับนอย กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีทัศนคติตอกระบวนการมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจโดยรวม
เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 ทัศนคติตอราคาและความคุมคากับความพึงพอใจโดยรวมจะเห็นไดวาคา Sig. จากการ
ทดสอบของทัศนคติตอราคาและความคุมคาโดยรวม มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวา ทัศนคติตอสวนประสม
การตลาดดานราคาและความคุมคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมโดยมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธเทากับ 0.234 หมายความวา ทัศนคติของผูบริโภคตอราคาและความคุมคา มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอย กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมี
ทัศนคติตอราคาและความคุมคามากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย  
 
 สมมติฐานขอที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี ้
 H0: พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 H1: พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 การวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐานในขอน้ี กระทําโดยใชการวิเคราะหทางสถิติคาสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ที่ระดับความเชื่อมัน 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็
ตอเม่ือคา Sig. (2-tailed) มีคาต่ํากวา 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติดังกลาวเปนดัง
ตาราง 26 
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ตาราง 26 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนกับ
ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 

 

พฤติกรรมการใชบริการสนาม          
ฟุตซอลเอกชน 

ความพึงพอใจโดยรวม 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. จํานวนครั้งท่ีใชบริการตอเดือน 0.272** 0.000 นอย เดียวกัน 
2. แนวโนมการใชบริการในอนาคต 0.558** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
 จากตาราง 26 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชนกับความพึงพอใจโดยรวมจะเห็นไดวาคา Sig. จากการทดสอบของพฤติกรรม
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนโดยรวมในดานจํานวนครั้งที่ใชบริการตอเดือน และดานแนวโนม
การใชบริการในอนาคต มีคาเทากับ 0.000 ทั้ง 2 ดาน ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดวา พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนใน
ดานจํานวนคร้ังที่ใชบริการตอเดือน และดานแนวโนมการใชบริการในอนาคตมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน โดยมีคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธเทากับ 0.272 และ 0.558 ตามลําดับ หมายความวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชนในดานจํานวนครั้งที่ใชบริการตอเดือน และดานแนวโนมการใชบริการในอนาคต 
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอย และในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ กลาวคือ เม่ือผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในดานจํานวนครั้งที่
ใชบริการตอเดือนมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนผูบริโภคมีพฤติกรรมการ
ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในดานแนวโนมการใชบริการในอนาคตมากขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจ
โดยรวมเพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 27 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน ดังนี้ 
 
 สมมติฐาน  สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
1.ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีตางกัน มีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน 

  

1.1.ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน One-Way 
ANOVA 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

1.2. ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน t-Test  
- ดานการรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีคาดหวัง  สอดคลองกับสมมติฐาน 
- ดานการมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม  ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 
- ดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ   ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 
- ดานการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ  ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 
1.3.ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจโดยรวม
ตางกัน 

One-Way 
ANOVA 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

1.4.ผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน One-Way 
ANOVA 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.5.ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจโดยรวม
ตางกัน 

One-Way 
ANOVA 

 

- ดานการรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีคาดหวัง  ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

- ดานการมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม  ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

- ดานความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ   สอดคลองกับสมมติฐาน 
- ดานการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ  ไมสอดคลองกับ

สมมติฐาน 
2.ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชน 

  

2.1.ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดดานลักษณะทาง
กายภาพมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอ
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 

Pearson’s 
Correlation 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
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ตาราง 27  (ตอ) 
 
 สมมติฐาน  สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
2.2.ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอ
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 

Pearson’s 
Correlation 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

2.3.ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดดานบุคลากรมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชน 

Pearson’s 
Correlation 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.4.ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดดานทําเลที่ตั้งมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชน 

Pearson’s 
Correlation 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.5.ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดดานกระบวนการมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชน 

Pearson’s 
Correlation 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.6.ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดดานราคาและความ
คุมคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชน 

Pearson’s 
Correlation 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

3.พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชน 

  

3.1.พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในดานจํานวนครั้งท่ี
ทานใชบริการตอเดือน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 

Pearson’s 
Correlation 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

3.2.พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในดานแนวโนมการ
ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนของทานในอนาคตมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชน 

Pearson’s 
Correlation 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 ปจจุบันธุรกิจใหบริการสนามฟุตซอลเปนที่แพรหลาย ทั้งยังมีการจัดการแขงขันในระดับ
ตางๆ มากขึ้น ดังน้ันการศึกษาเรื่องทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผูบริโภคตอ
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จึงมีความสําคัญในการนํามาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการในแตละดานใหมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และตรงกับ
ความตองการของผูบริโภคมากที่สุด 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาปจจัยทางลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีผลตอความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอ
ลเอกชน 
 2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน โดยใชสวน
ประสมทางการตลาดบริการ 6 ดาน คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
บุคลากรของสนาม ดานทําเลที่ตั้ง ดานกระบวนการ และดานราคาและความคุมคา 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 4.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและการมีสวนรวมของผูบริโภคในการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชน 
 5.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติตอสวนประสมการตลาดกับความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 6.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของผูบริโภคกับความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1.  ผูบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคลในดาน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน 
 2.  ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 3.  พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวม
ของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
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วิธีดําเนินการศึกษา 
 แหลงขอมูล 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน จึงไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพ่ือประมาณคา
สัดสวนประชากร โดยการคํานวณประชากรใชระดับความเชื่อม่ัน 95% คาความผิดพลาดสูงสุดที่จะ
เกิดขึ้น 0.05 คาสัดสวนประชากร 0.2 จึงไดขนาดตัวอยางจํานวน 246 คน และเพิ่มจํานวนตัวอยาง 
14 คน จะไดเทากับจํานวน 260 คน โดยมีวิธีการสุมตัวอยาง 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเขตการ
ปกครองกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต โดยวิธีการเลือกเพียง 5 เขตเนื่องจากบางเขตการ
ปกครองไมปรากฏวามีสนามฟุตซอลดวยมีพ้ืนที่จํากัด ผูวิจัยจึงเลือกเขตดังตอไปน้ี คือ เขตบางนา 
เขตพระโขนง เขตลาดพราว เขตยานนาวา และเขตหนองแขม และแจกแบบสอบถามใหแกกลุม
ตัวอยางเพศชายที่เคยใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตดังกลาว 
 ข้ันที่ 2 ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในเขตที่กลาว
ไวในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือใหไดจํานวนผูตอบแบบสอบถามตามที่กําหนดไวจํานวน 260 ตัวอยาง 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยคร้ังน้ี มีการออกแบบโครงสรางของ
แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ประกอบดวยคําถามทั้งหมด 36 ขอ ดังนี้ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน   
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 โดยในแตละสวนประกอบดวยคําถามและมีการวัดขอมูลในแตละขอคําถาม ดังรายละเอียด
ในตาราง 28 
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ตาราง 28 แสดงจํานวนขอของแบบสอบถาม และประเภทการวัดขอมูล 
 
คําถาม ลักษณะคําถาม ประเภทการวัดขอมูล 
สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล 
   ขอที่ 1 อายุ 

 
แบบสอบถามปลายปด 

 
Ordinal Scale 

   ขอที่ 2 สถานถาพ แบบสอบถามปลายปด Nominal Scale 
   ขอที่ 3 ระดับการศึกษา แบบสอบถามปลายปด Ordinal Scale 
   ขอที่ 4 อาชีพ แบบสอบถามปลายปด Nominal Scale 
   ขอที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน แบบสอบถามปลายปด Ordinal Scale 
สวนที่ 2 ทัศนคติตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
   จํานวน 22 ขอ  แบบสอบถามปลายปด แบบ 

Likert Scale 
Interval Scale 
มี 5 ระดับ 

สวนที่ 3 ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
   จํานวน 4 ขอ  แบบสอบถามปลายปด แบบ 

Semantic Differential Scale 
Interval Scale 
มี 5 ระดับ 

สวนที่ 4 พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
   ขอที่ 1 ความถี่ในการใชบริการตอเดือน แบบสอบถามปลายเปด Ratio Scale 
   ขอที่ 2 ชวงเวลาที่ใชบริการ แบบสอบถามปลายปด Ordinal Scale 
   ขอที่ 3 ราคาเฉลี่ยตอชั่วโมงที่ใชบริการ แบบสอบถามปลายเปด Ratio Scale 
   ขอที่ 4 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการ แบบสอบถามปลายเปด Ratio Scale 
   ขอที่ 5 แนวโนมการใชบริการ แบบสอบถามปลายปด 

แบบ Semantic  
Differential Scale 

Interval Scale 
มี 5 ระดับ 

  
 วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ มีการวิเคราะหขอมูล 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะหเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะหขอมูลทางดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน และขอมูลสวนอ่ืนๆ ไดแก ทัศนคติตอ
การใชบริการ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน และการ
วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมติฐานแตละขอ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
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ตาราง 29 แสดงสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนาของแตละตัวแปร 
 

แบบสอบถาม สถิติที่ใช 
สวนที่ 1 การวิเคราะหลักษณะสวนบคุคล คารอยละ (Percentage) 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลทัศนคตติอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชน 

คาเฉลี่ย (Mean) และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ
โดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 

คาเฉลี่ย (Mean) และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สวนที ่4 การวิเคราะหพฤตกิรรมการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชน 

คารอยละ (Percentage)  
คาเฉลี่ย (Mean) และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
 
ตาราง 30 แสดงสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐานแตละขอ 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช 
สมมติฐานขอที่ 1  
1.1.ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน One-Way ANOVA 
1.2.ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน t-test 
1.3.ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน One-Way ANOVA 
1.4.ผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตางกัน One-Way ANOVA 
1.5.ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลีย่ตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจโดยรวม
ตางกัน 

One-Way ANOVA 

สมมติฐานขอที่ 2 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชน 

Pearson’s 
Correlation 

สมมติฐานขอที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชน 

Pearson’s 
Correlation 

 
 
 



 75

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 สรุปผลการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ไดแก อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีอายุ 
ระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 47.7 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 72.7 มีการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62.7 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 48.5 และมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนระหวาง 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.6 

 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทัศนคติตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนโดยรวม พบวา 
ผูใชบริการมีทัศนคติโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.449 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ผูบริโภคมีทัศนคติในดานกระบวนการโดยรวม ดาน
บุคลากรโดยรวม ดานทําเลที่ตั้งโดยรวม ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวม ดานราคา
และความคุมคาโดยรวม และดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.10, 4.08, 4.02, 4.01, 4.01 และ 3.83 ตามลําดับ 
 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุต
ซอลเอกชน พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพอใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.520 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจใน
ดานการเปรียบเทียบสนามฟุตซอลเอกชนกับสนามสาธารณะ, ความพึงพอใจโดยรวมตอการใช
บริการ, การรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวัง และการมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม อยู
ในระดับพอใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15, 3.77, 3.74 และ 3.72 ตามลําดับ 
 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน พบวา ผูใชบริการ
มีพฤติกรรมในดานจํานวนคร้ังที่ใชบริการเฉลี่ยเทากับ 4 คร้ังตอเดือน โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3.123 ดานชวงเวลาที่ใชบริการเฉลี่ย คือเวลา 17.00 น. – 00.59 น. คิดเปนรอยละ 88.5 
ดานราคาท่ีใชบริการโดยเฉลี่ยเทากับ 1,132.15 บาทตอคร้ัง โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
224.089 ดานระยะเวลาท่ีใชบริการโดยเฉลี่ยเทากับ 2.15 ชั่วโมงตอคร้ัง โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.807 และมีแนวโนมในการใชบริการสนามฟุตซอล เอกชนในอนาคต โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.96 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.682 
  
 สรุปผลการวิเคราะหเชิงอนุมาน  
 สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคท่ีมีลักษณะสวนบุคคลในดาน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนาม
ฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน ซึ่งนํามาแยกยอยและเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้ 
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 สมมุติฐานขอ 1.1 ผูบริโภคที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 สมมุติฐานขอ 1.2 ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ
สนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครดานการรับรูเปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดหวังตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม, ดานความ
พึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการ และดานการเปรียบเทียบสนามฟุตซอล เอกชนกับสนามสาธารณะ
มีความพึงพอใจโดยรวมไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 สมมุติฐานขอ 1.3 ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค
ตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
 สมมุติฐานขอ 1.4 ผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมุติฐานขอ 1.5 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครดานความพึงพอใจโดยรวมตอ
การใชบริการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการรับรูเปรียบเทียบกับส่ิงที่
คาดหวัง, ดานการมีคุณคาตอการใชเวลาและความพยายาม, และดานการเปรียบเทียบสนามฟุตซอ
ลเอกชนกับสนามสาธารณะไมตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 สมมติฐานขอที่ 2 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ซึ่งนํามาแยกยอยและเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 สมมติฐานขอ 2.1 ทัศนคติของผูบริโภคตอลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  
 สมมติฐานขอ 2.2 ทัศนคติของผูบริโภคตอการสงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน  
 สมมติฐานขอ 2.3 ทัศนคติของผูบริโภคตอบุคลากรของสนามมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  
 สมมติฐานขอ 2.4 ทัศนคติของผูบริโภคตอทําเลที่ตั้งมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สมมติฐานขอ 2.5 ทัศนคติของผูบริโภคตอกระบวนการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
โดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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 สมมติฐานขอ 2.6 ทัศนคติของผูบริโภคตอราคาและความคุมคามีความสัมพันธกับความพึง
พอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  
  
 สมมติฐานขอที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ซึ่งนํามาแยกยอยและเขียนเปน
สมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 สมมติฐานขอ 3.1 พฤติกรรมการใชบริการในดานจํานวนครั้งที่ใชบริการตอเดือนมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 สมมติฐานขอ 3.2 พฤติกรรมการใชบริการในดานแนวโนมการใชบริการสนามฟุตซอลเอก
ชนในอนาคตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอ
ลเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาคนควาเรื่อง ทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผูบริโภคตอ
การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นที่สําคัญมาอภิปราย
ผลไดดังนี้ 
 การศึกษาลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค 
 ผูใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ย 
10,001 – 20,000 บาทตอเดือน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พรรณทิพย บุญเหลือ (2548: 120) 
ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถานบริหารออกกําลัง
กายของผูใชบริการในเขตบางนา พบวา ผูใชบริการสถานบริหารออกกําลังกายในปยรมณสปอรต
คลับ, ฟตเนส เฟรสท สาขาบางนา และเดอะพารคแลนด สวนใหญมีสถานภาพโสด อายุระหวาง 20 
– 29 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได 10,001 – 20,000 
บาทตอเดือน 
 เน่ืองจากฟุตซอลเปนกีฬาที่ใชแรงในการวิ่งและตองเลนเปนทีม อีกทั้งสนามฟุตซอล 
เอกชนมีการเก็บคาบริการในราคาไมแพงนักเม่ือคิดคาใชจายเฉลี่ยตอคน ผูที่มาใชบริการสวนใหญจึง
เปนคนหนุมโสด และอยูในวัยทํางานซึ่งมีรายไดเปนของตัวเอง สามารถใชบริการรานอาหารท่ีตั้งอยู
ในบริเวณสนามฟุตซอลเอกชนเพื่อพบปะสังสรรคทําความรูจักกันขณะรอหรือหลังจากเลนฟุตซอล
เสร็จแลวได  
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 การศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดตอการใชบริการสนาม    
ฟุตซอลเอกชน 
 ทัศนคติของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนโดยใชสวนประสมทางการตลาด  
6 ดาน พบวา ผูบริโภคมีทัศนคติตอดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานบุคลากรของสนาม ดานทําเลท่ีตั้ง ดานกระบวนการ และดานราคาและความคุมคา อยูในระดับดี 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุกัญญา ดอกพุฒ (2546: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูที่
นิยมออกกําลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอการใชบริการสถานบริหารรางกาย (Fitness 
Center) พบวา ผูที่นิยมออกกําลังกายมีทัศนคติอยูในระดับดีตอการใชบริการสถานบริหารรางกายใน
ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ และดานสงเสริมการตลาด   
 ปจจุบันผูประกอบการสนามฟุตซอลเอกชนพยายามจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
เพ่ือดึงดูดใจลูกคาใหมาใชบริการสนามของตนเองแทนสนามคูแขงหรือสนามสาธารณะ เชน การมี
อินเตอรเน็ตWi-Fi และมินิบารหรือตูเคร่ืองด่ืมหยอดเหรียญไวคอยบริการลูกคาที่ล็อบบี้ การออกแบบ
หองน้ํา และหองอาบนํ้าใหทันสมัย สวยงาม และอากาศถายเทสะดวก ทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ เตรียมไวใหลูกคา เชน สบูเหลว แชมพู กระดาษชําระ เพราะหองน้ํา และหองอาบนํ้า เปนสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่สนามฟุตซอลเอกชนจําเปนตองมี นอกจากน้ันยังมีการจําหนายชุดกีฬาฟุต
ซอล การจัดใหมีรานอาหารและเครื่องด่ืมประเภทตางๆ ภายในบริเวณสนาม การลดราคาคาบริการ
กรณีเปนสมาชิก การลงโฆษณาประชาสัมพันธสนามในเว็บไซดที่เก่ียวกับกีฬาเพ่ือใหเปนที่รูจักมาก
ขึ้น และความมีอัธยาศัยที่ดีของพนักงานที่คอยใหบริการลูกคาอยางสุภาพและเปนกันเอง เปนตน สิ่ง
เหลาน้ีทําใหผูใชบริการเกิดความรูสึกและทัศนคติที่ดีกับสนามฟุตซอลเอกชน 
  

 การศึกษาความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 ผูบริโภคมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนอยูในระดับพอใจ 
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 90 – 93) ซึ่งไดกลาววา 
ความพึงพอใจของลูกคา เปนความรูสึกของลูกคาวาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ ซึ่งเปนผลลัพทจากการ
เปรียบเทียบระหวางผลที่ไดจากการทํางานของสินคาหรือบริการกับความคาดหวังของลูกคา ถาผล
การทํางานของสินคาหรือบริการเทากับความคาดหวังของลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจ และถาผลการ
ทํางานของสินคาหรือบริการสูงกวาความคาดหวังมาก ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจอยางมาก ซึ่ง
แนวคิดน้ีแสดงใหเห็นวา ผลลัพทจากกระบวนการใหบริการของสนามฟุตซอลเอกชนเทากับความ
คาดหวังของผูบริโภคท่ีมาใชบริการ ผูบริโภคจึงเกิดความพึงพอใจ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ
สนามสาธารณะ 
  

 พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผูบริโภคมีพฤติกรรมในการใชบริการเฉลี่ย 4 คร้ังตอเดือน ชวงเวลาที่ใชบริการมากที่สุด 
คือ 17.00 น. – 00.59 น. โดยมีคาใชบริการเฉลี่ย 1,132.15 บาทตอคร้ัง และระยะเวลาที่ใชบริการ
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เฉลี่ย 2.15 ชั่วโมงตอคร้ัง สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐวดี เกษสมบูรณ (2547: บทคัดยอ) ที่ศึกษา
เร่ือง การตัดสินใจเลือกใชสถานบริการฟตเนสของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการดานความถี่ในการใชบริการ 2-3 คร้ังตอสัปดาห ดานระยะเวลาใน
การใชบริการ  1-2 ชั่วโมงตอครั้ง ดานชวงเวลาที่ใชบริการคือ 19.01 น. – ปดบริการ  
 สวนแนวโนมของการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในอนาคตนั้น ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะ
ใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุษา อัศวรักษ (2550: 206) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
แนวโนมพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการสถานออกกําลังกาย จีเอ็มเอ็ม ฟตเนส พบวา ผูบริโภคที่
เคยออกกําลังกายที่จีเอ็มเอ็ม ฟตเนส สวนใหญมีแนวโนมตัดสินใจใชบริการในอนาคตโดยการสมัคร
สมาชิกตอ 
 เนื่องจากผูใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน โดยมักจะ
เลือกสนามที่เลนใหใกลกับที่ทํางานหรือแหลงชุมชน เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง และลูกคาสวน
ใหญจะเปนสมาชิกสนาม ดังน้ันจึงทําใหมีแนวโนมในการกลับมาใชบริการ โดยชวงเวลาที่เขามาใช
บริการจึงเปนชวงเวลาหลังเลิกงาน คือเวลา 17.00 น. – 00.59 น. ซึ่งผูที่จะใชบริการตองจองสนาม
ลวงหนาเพราะแตละแหงมีสนามฟุตซอลไวบริการเพียง 2 – 3 สนามเทาน้ัน และแตละเกมการ
แขงขันจะใชเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง อยางไรก็ตามถาสนามเต็มในเวลาที่ตองการเลน ลูกคาก็จะ
เปลี่ยนวันจองหรือเปลี่ยนไปใชบริการที่อ่ืน ซึ่งเปนโอกาสที่ผูประกอบการจะสูญเสียลูกคาใหคูแขงได 
โดยเฉพาะในเขตที่มีสนามฟุตซอลเอกชนบริการมากกวา 3 แหง เชน เขตบางกะป เขตยานนาวา 
เขตลาดพราว เปนตน 
   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคท่ีมีลักษณะสวนบุคคลในดาน อายุ และระดับการศึกษาที่
ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไม
ตางกัน เน่ืองจากฟุตซอลเปนกีฬาที่ไมมีขอจํากัดทางดานอายุ และระดับการศึกษา ผูบริโภคที่มีอายุ 
และระดับการศึกษาที่ตางกันจึงสามารถเกิดความพึงพอใจไดไมตางกัน  
 สวนผูบริโภคท่ีมีลักษณะสวนบุคคลในดาน อาชีพ ที่ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมตอการ
ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน ซี่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ     
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539: 41-42) กลาววา ลักษณะดานประชากรศาสตร เชน อาชีพ 
รายได เปนเกณฑที่นิยมในการแบงสวนการตลาดเพราะเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของ
ประชากรจะชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ดังน้ัน เม่ือผูใหบริการสนามฟุตซอลเอกชนศึกษาลักษณะ
ดานประชากรศาสตร จะทําใหเขาถึงความตองการของกลุมตลาดเปาหมายไดดีขึ้น เนื่องจากอาชีพ
สามารถทําใหเกิดความพึงพอใจที่ตางกันได ซึ่งผลการวิจัยนี้พบวา แมผูใชบริการสนามฟุตซอลเอก
ชนสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน แตอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจกลับมีความพึงพอใจตอการ
ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมากกวาอาชีพอ่ืนๆ เน่ืองจากมีสวัสดิการทางดานการกีฬาจากภายใน
องคกร และมีการจัดการแขงขัน “ฟุตซอลรัฐวิสาหกิจ” เปนประจําเกือบทุกป ซึ่งสนามที่เปนสวัสดิการ
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สวนใหญอาจจะไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากเทากับสนามเอกชน จึงรูสึกวาสนามของเอกชนดีกวา 
ทําใหเกิดความพึงพอใจมากกวาอาชีพอ่ืนๆ ที่คอนขางมีความคาดหวังกับสนามเอกชนสูง ทําให
อาจจะมีความพึงพอใจไมมากนัก 
 สมมติฐานขอที่ 2 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน โดยแยกผลการวิเคราะหขอมูล
เปนรายดาน ดังนี้ 
 สมมติฐานขอ 2.1 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดดานลักษณะทาง
กายภาพมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชน  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทัศนคติของผูบริโภคดานลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอย ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ทัศนคติของผูบริโภคดานชื่อเสียงและความ
นาเชื่อถือของสนาม และดานการมีหองนํ้า หองอาบน้ํา หองแตงตัวเพียงพอและสะอาด มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดดานสวนประสมการตลาด
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2543: 11) ที่กลาววาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ไดแก คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ และความสะอาด มีความสําคัญตอความตองการซื้อและตัดสินใจซื้อตลอดจนเกิดความ
ตองการซ้ือซ้ํา 
 สมมติฐานขอ 2.2 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชน  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทัศนคติของผูบริโภคดานการสงเสริมการตลาดไมมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา การลดราคาใหอยางคุมคากรณี
จัดการแขงขันเปนกลุมใหญ การสงขาวประชาสัมพันธถึงสมาชิกและนักกีฬาฟุตซอลทั่วไปในเรื่อง
ตางๆ และการเก็บขอมูลผูใชบริการสนาม ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภค 
เน่ืองจากผูบริโภคที่ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีความคิดเห็นวาการสงเสริมการตลาดเปนเพียง
สวนหนึ่งของปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการ เพราะผูประกอบการแตละรายมักใชการสงเสริม
การตลาด เชน การลดราคาคาบริการ ในอัตราที่ใกลเคียงกัน เน่ืองจากเปนการเลียนแบบไดงาย 
นอกจากนั้นผูบริโภคยังไมเห็นความสําคัญของการสงขาวสารประชาสัมพันธสนามหรือการเก็บขอมูล
สวนตัวของผูใชบริการ ผูบริโภคจึงมีความคิดเห็นวาส่ิงเหลาน้ีไมใชปจจัยสําคัญในการทําใหเกิดความ
พึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
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 สมมติฐานขอ 2.3 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดดานบุคลากรของสนามมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอล เอกชน 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทัศนคติของผูบริโภคดานบุคลากรของสนามมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอย ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา พนักงานที่ยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาดี 
สามารถใหคําแนะนําไดอยางถูกตองแมนยํา ทําใหผูมาใชบริการพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีตอ
สนามฟุตซอลเอกชน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนภัทร นอยศิริ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจในการบริการกิจกรรมนันทนาการของสมาชิกศูนยฝกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หรือสนาม
กีฬาบางมด พบวา สมาชิกมีความพึงพอใจในบุคลากรผูใหบริการกิจกรรมนันทนาการของศูนยฝก
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ในระดับมาก กลาวคือ บุคลากรผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี และมีความรู
ความสามารถเก่ียวกับกิจกรรมที่ศูนยฝกกีฬาฯ จัดขึ้นเปนอยางดี 
 สมมติฐานขอ 2.4 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดดานทําเลท่ีตั้งมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทัศนคติของผูบริโภคดานทําเลที่ตั้งมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา สนามฟุตซอลที่อยูใกลตัวเมืองหรือยานชุมชนและมีที่จอดรถ
กวางขวาง สะดวกสบายปลอดภัย มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชน เน่ืองจากมีสวนทําใหการเดินทางสะดวกทั้งผูที่มีรถยนตสวนตัวและผูที่
ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ นอกจากน้ันยังเอ้ือประโยชนตอการนัดพบปะสังสรรคกันอีกดวย ใน
กรณีผูใชบริการมีที่พักหรือที่ทํางานแตกตางกันไป ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ศิราวรรณ เจริญชัย
วาณิชย (2548) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอพฤติกรรมและแนวโนมการใช
บริการสถานออกกําลังกายฟตเนส เฟรสท ประเทศไทย พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสถานออกกําลังกายฟตเนส เฟรสท ซึ่งทางผูประกอบการควรให
ความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานทําเลท่ีตั้งซ่ึงเปนปจจัยที่ทางผูประกอบการสามารถเลือกได เพ่ือ
เปนผลเชื่อมโยงไปถึงแนวโนมการใชบริการในอนาคตดวย เพราะผูบริโภคสวนใหญเลือกใชบริการ
สถานออกกําลังกายฟตเนส เฟรสท ดวยเหตุผลคือทําเลที่ตั้งอยูในเมือง สะดวกในการเดินทาง 
 สมมติฐานขอ 2.5 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดดานกระบวนการมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทัศนคติของผูบริโภคดานกระบวนการมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา การคิดคาบริการที่เปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว การจัดพนักงาน
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ประจําสนามทุกสนามเพ่ือดูแลการเลนฟุตซอลของแตละกลุมใหสะดวก และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ไดอยางรวดเร็ว สามารถสรางทัศนคติที่ดีตอกระบวนการใหบริการของสนามฟุตซอลเอกชน และเม่ือ
ผูใชบริการมีทัศนคติที่ดีตอกระบวนการใหบริการแลวก็จะเกิดความพึงพอใจตอการใชบริการสนาม
ฟุตซอลเอกชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ มูลลินส (Mullins, 1954: 397-400) กลาววา การสราง
ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการไดแก การใหบริการที่เสมอภาค (Equitable Service), การ
ใหบริการที่ตรงเวลา (Timely Service), การใหบริการอยางเพียงพอเหมาะสม (Ample Service), การ
ใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service), การใหบริการอยางกาวหนาทันสมัยตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการอยูเสมอ (Progressive Service) จะทําใหผูรับบริการรูสึกพอใจในสินคาหรือ
บริการน้ัน 
 สมมติฐานขอ 2.6 ทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาดดานราคาและความคุมคา
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอล เอกชน 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ทัศนคติของผูบริโภคดานราคาและความคุมคามี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอย ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา เม่ือผูใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีทัศนคติที่
ดีตอความคุมคาของราคาคาสมาชิก, ราคาคาบริการ, ราคาคาอาหาร เคร่ืองด่ืม และราคาคาเชาล็อก
เกอรที่เก็บของ ก็จะเกิดความพึงพอใจตอการใชบริการดวย  
 สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนภัทร นอยศิริ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจใน
การบริการกิจกรรมนันทนาการของสมาชิกศูนยฝกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หรือสนามกีฬาบางมด 
พบวา สมาชิกมีความพึงพอใจในการใหบริการกิจกรรมนันทนาการของศูนยฝกกีฬาฯ อยูในระดับ
มาก กลาวคือ จํานวนคาบํารุงที่เก็บจากสมาชิกมีความเหมาะสม  
 สมมติฐานขอที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน โดยแยกผลการวิเคราะหขอมูล
เปนรายดาน ดังนี้ 
 สมมติฐานขอ 3.1 พฤติกรรมการใชบริการในดานจํานวนครั้งที่ใชบริการตอเดือนมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา พฤติกรรมการใชบริการในดานจํานวนครั้งที่ใชบริการตอ
เดือนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอย ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา เม่ือผูบริโภคมีความพึงพอใจตอการ
ใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมากเทาใด จํานวนครั้งที่ใชบริการตอเดือนก็จะมีมากข้ึนเทาน้ัน 
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2546: 192) อธิบายวา พฤติกรรม
ผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่เก่ียวของกับการซ้ือและการ
ใชสินคา นักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวยเหตุผลหลายประการ 
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กลาวคือ พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจและมีผลทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได และเพื่อให
สอดคลองกับแนวคิดทางการตลาด (Marketing concept) กลาวคือ การทําใหลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุ
นี้นักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธการตลาดที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได  
 สมมติฐานขอ 3.2 พฤติกรรมการใชบริการในดานแนวโนมการใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชนในอนาคตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใชบริการสนาม      
ฟุตซอลเอกชน  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในดาน
แนวโนมการใชบริการในอนาคตมีความสัมพันธกับความพึงพอใจโดยรวมของผูบริโภคตอการใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา เม่ือ
ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนก็จะสงผลตอแนวโนมของการใช
บริการในอนาคต ในรูปแบบของการกลับมาใชบริการซํ้า งานวิจัยที่สอดคลองกับผลการวิจัยสวนนี้คือ
งานวิจัยของ โฮวัท, แอ็บเชอร, ไครเลย และไมลน (Howat G.; Absher J.; & Crilley G. & Milne I. 
1995) ศึกษาเกี่ยวกับ คุณภาพงานบริการในความคิดเห็นของลูกคาในสถานที่พักผอนและศูนยออก
กําลังกายสาธารณะ15 แหงในประเทศออสเตรเลีย จากการรวบรวมผานแบบสอบถามโดยใชหลัก
ของคุณภาพการบริการลูกคา (CSQ: Customer Service Quality) ในการวัดความคาดหวังของลูกคา
เม่ือเทียบกับการรับรูหลังจากที่ลูกคาไดใชบริการสถานออกกําลังกายเหลาน้ันจริง พบวา ความพึง
พอใจของลูกคาจะออกมาในรูปของการกลับมาใชบริการซํ้าอีก  
 เน่ืองจากฟุตซอลเปนกีฬาที่ตองเลนเปนทีมและมีการจัดการแขงขันอยูเสมอ ผูเลนจึงมัก
เปนกลุมเดิมที่มาใชบริการประจําทุกสัปดาห ผูประกอบการสนามฟุตซอลเอกชนซึ่งสวนใหญเปนผูที่
ชื่นชอบกีฬาประเภทน้ีอยูแลวจึงพยายามสรางความคุนเคยและเปนกันเองใหกับลูกคา เพ่ือใหกลับมา
ใชบริการอีกและสามารถแนะนําบอกตอกับลูกคารายอ่ืนได 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งน้ีสามารถรวบรวมแนวคิดจากขอมูลการวิจัย มาสรุปเปนขอเสนอแนะได
ดังนี้ 
 ดานลักษณะทางประชากรศาสตร 
 1. ผูประกอบการสนามฟุตซอลหรือนักการตลาด ควรศึกษาถึงกลุมเปาหมาย เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบวาผูใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนสวนใหญอายุระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 
10,001 – 20,000 บาท ผูประกอบการสนามฟุตซอลหรือนักการตลาดควรทําแผนการตลาดและ
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ปรับปรุงคุณภาพการใชบริการใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายน้ีใหมากขึ้น เพ่ือใหผูใชบริการมีทัศนคติ
ที่ดี และมีความพึงพอใจสูงสุดตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน ซึ่งจะทําใหเกิดกลับมาใชบริการ
ซ้ําในอนาคต 
 2. ผูประกอบการควรเพิ่มกลุมเปาหมายเพ่ือใหเปนฐานลูกคาเพ่ิมขึ้น โดยการสงเสริมใหมี
การปลูกจิตสํานึกรักการเลนกีฬาฟุตซอลใหแกเด็กและเยาวชน โดยการเปดคอรสฝกอบรมการเลน
กีฬาฟุตซอลในเวลาหลังเลิกเรียน หรือ ชวงปดเทอม เพ่ือเพ่ิมคุณคาทางการใชบริการสนามฟุตซอ
ลเอกชนในดานการใชเวลาวางใหเปนประโยชน นอกจากจะเปนการเปดโอกาสใหผูปกครองนําบุตร
หลานมาสมัครเรียน ซึ่งผูประกอบการจะไดกลุมเปาหมายท่ีเปนเด็กและเยาวชนเพ่ิมแลว ยังเพ่ิม
กลุมเปาหมายที่มีสถานภาพสมรส/หมาย/หยารางมาเปนฐานลูกคาเพ่ิมขึ้นอีกดวย เพราะจาก
ผลการวิจัยพบวาผูใชบริการกลุมน้ียังมีจํานวนนอย 
 
 ทัศนคติตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 นอกจากผูประกอบการจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการสนามฟุตซอลทั้งใน
สวนของตัวสนามและรานคาที่เปดภายในบริเวณสนามฟุตซอลโดยใชสวนประสมการตลาดทั้ง 6 ดาน 
ไดแก การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ การสงเสริมการตลาด บุคลากรของสนาม ทําเลท่ีตั้ง 
กระบวนการ และราคาและความคุมคา เพ่ือใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีขึ้น ทําใหเกิดความพึงพอใจ
มากขึ้นแลวนั้น ผูประกอบการควรเนนการสงเสริมการตลาดใหมากขึ้นดวย เน่ืองจากผลการวิจัย
พบวา ทัศนคติตอการใชบริการโดยรวมของผูบริโภคตอสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยูในระดับที่ดี โดยที่ดานการสงเสริมการตลาดเปนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังน้ันผูประกอบการ
ควรปรับปรุงในดานน้ีใหดีขึ้น ดังนี้ 
 1. การจัดการแขงขันประจําฤดูที่สนาม (Futsal League)  เพ่ือดึงดูดใจใหมีผูมาใชบริการ
มากขึ้น โดยมีการมอบของรางวัลใหแกทีมที่ชนะเลิศเพ่ือใหลูกคาเกิดความรูสึกภาคภูมิใจ และรูสึก
คุมคากับการใชเวลาและความพยายามในการเลนกีฬาประเภทน้ี นอกจากเปนการจําลองบรรยากาศ
เสมือนเปนการแขงขันฟุตซอลระดับชาติแลว ยังสามารถสรางความทรงจําที่ดีใหแกลูกคาที่มาใช
บริการสนามฟุตซอลเอกชนไดดีอีกดวย 
 2. การจัดการประชาสัมพันธสนามฟุตซอลเพิ่มมากขึ้น เชน การแจกแผนพับ การลงโฆณา
ผานทางอินเตอรเน็ต เพ่ือประชาสัมพันธสนามฟุตซอลใหเปนที่รูจักและใหผูบริโภคหันมาทดลองใช
บริการเพ่ือเปนการเพ่ิมฐานลูกคาใหม  
 3. นอกจากนั้นยังสงขาวสารและคูปองบัตรลดพิเศษเนื่องในโอกาสตางๆ เชน วันเกิด
สมาชิก วันครบรอบการกอตั้งสนาม  แจงไปยังสมาชิกผานทางอีเมลท่ีไดลงทะเบียนไวตอนสมัคร
เปนสมาชิก เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอการเปนลูกคาของสนามฟุตซอลเอกชน ทําใหลูกคาทราบวามี
การเก็บขอมูลผูใชบริการสนามไวในระบบเปนอยางดี และผูประกอบการสนามฟุตซอลมีความใสใจ
กับขอมูลสวนบุคคลที่สมาชิกใหไว 
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 สิ่งเหลาน้ีจะทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีและมีความพึงพอใจตอการใชบริการสนามฟุตซอ
ลเอกชน เพ่ือใหผูบริโภคกลับมาใชบริการอีกในอนาคต  
 
 ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1. แมผลการวิจัยจะพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอการใชบริการสนามฟุตซอล เอกชน 
ผูประกอบการยังคงตองพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการใหดียิ่งขึ้น เน่ืองจากปจจุบันมีสนามฟุตซอ
ลเอกชนเปดบริการอยางแพรหลาย ทําใหมีคูแขงเพ่ิมมากขึ้น ผูประกอบการควรสรางความแตกตาง
หรือเอกลักษณใหแกสนามฟุตซอลของตนเอง เชน การจัดใหมีการสังสรรคประจําปเน่ืองในโอกาส
ครบรอบการกอตั้งสนาม การเชิญดารานักแสดงหรือบุคคลชื่อดังมาทําพิธีเปดการแขงขันประจํา
ฤดูกาลในสนาม การมอบถวยรางวัลและเหรียญรางวัลใหแกทีมผูชนะการแขงขัน การจัดพริตตี้มา
ชวยเชียรสรางบรรยากาศในสนามเมื่อมีการแขงขันใหญในสนาม 
 2. ผูประกอบการควรกระตุนใหผูบริโภคเห็นถึงคุณคาของการเลนกีฬาฟุตซอลที่มีการใช
เวลาและความพยายามของผูบริโภค นอกจากการไดออกกําลังกาย เชน การไดรูจักเพ่ือนใหม โดย
การจัดเลี้ยงสังสรรคหลังการจัดการแขงขันประจําฤดูกาลเสร็จส้ินลง การมอบถวยรางวัลและเหรียญ
แกผูชนะการแขงขันประจําปของสนาม การตั้งรางวัล Man of the match ซึ่งอาจจะมาจากการโหวต
คะแนนเสียงจากผูมาใชบริการสนามฟุตซอล สิ่งเหลาน้ีจะทําใหผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจและ
เห็นคุณคาของการใชเวลาและความพยายามในการมาใชบริการสนามฟุตซอลนั่นเอง 
 
 พฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1. ควรปดทําการในชวงเวลาระหวาง 01.00 น. – 08.59 น. เนื่องจากผลการวิจัยพบวา 
ชวงเวลาดังกลาวไมมีผูมาใชบริการ เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจายและเปนการพักสนามเพื่อไมให
หญาในสนามทรุดโทรมเร็วเกินไป  
 2. เพ่ือเปนการลดความสูยเสียลูกคาใหคูแขง กรณีสนามถูกจองจนเต็ม โดยการอบรม
พนักงานรับจองสนามใหมีทักษะการพูดโนมนาวจิตใจใหลูกคาเลื่อนเวลาการจองแทนที่จะเปลี่ยนไป
ใชบริการสนามฟุตซอลที่ อ่ืน เชน การเชิญชวนใหเขามาดูการแขงขันของทีมอ่ืนเพ่ือประเมิน
ศักยภาพของทีมของลูกคาและทีมอ่ืนอันเปนประโยชนตอลูกคาหากตองการรวมแขงขัน Futsal 
League ที่จัดขึ้น เพราะการเลนกีฬาฟุตซอลจะสนุกขึ้นเม่ือมีการแขงขัน ระหวางทีม นอกจากนั้น
พนักงานอาจแนะนํารานอาหารท่ีเปดบริการภายในบริเวณสนามฟุตซอลพรอมแนะนําโปรโมชั่นหรือ
เมนูตางๆ ที่นาสนใจ เพ่ือใหลูกคาเขามาใชบริการขณะรอเวลาในการเลน 
 3. ควรมุงเนนใหผูที่มาใชบริการสนามฟุตซอลเกิดทัศนคติที่ดี โดยการปรับปรุงและพัฒนา
สวนประสมการตลาดทั้ง 6 ดาน ไดแก ลักษณะทางกายภาพของสนาม การสงเสริมการตลาด 
บุคลากรของสนาม ทําเลที่ตั้งของสนาม กระบวนการใหบริการ และราคาและความคุมคาของการใช
บริการสนามฟุตซอล เพ่ือใหมีคุณภาพและทันสมัย สามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนในธุรกิจ
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ประเภทเดียวกันได เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา เม่ือผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอการใชบริการสนามฟุต
ซอลเอกชน แนวโนมดานพฤติกรรมในการใชบริการในอนาคตก็จะดีขึ้นดวย  
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 สําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยเห็นวาควรมีการพิจารณาปจจัยดังตอไปน้ี 
 1. ควรทําการศึกษาวิจัยถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามฟุตซอล 
เอกชน สาเหตุในการสมัครเปนสมาชิก และการแนะนํา/บอกตอผูอ่ืน เพ่ือเปนแนวทางที่เปน
ประโยชนตอผูที่สนใจประกอบธุรกิจสนามฟุตซอลใหเชาในอนาคต 
 2. ควรทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความคาดหวังของผูที่มาใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนใน
ดานตางๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจบริการ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาจัดหาและจัดเตรียมในสิ่งที่ผูบริโภคยังมี
ความตองการอยู เพ่ือใหเกิดการไดเปรียบในเชิงการแขงขัน และเพื่อนําไปตอยอดทางธุรกิจโดยใช
กลุมผูบริโภคกลุมเดิมเปนกลุมเปาหมาย เชน ธุรกิจนวดแผนโบราณ ธุรกิจสปา ธุรกิจรานอาหารกึ่ง
ผับ ธุรกิจรับจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล เปนตน  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามชุดน้ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือการศึกษาวิจัยในเรื่อง “ทัศนคติ ความพึงพอใจ
โดยรวม และพฤติกรรมของผูบริโภคตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร”  คําตอบของทานจะมีคุณคาสําหรับงานวิจัยของเรา ซึ่งในกรณีนี้ไมมีคําตอบที่
ถูกผิด เราเพียงสนใจแตความคิดเห็นของทาน และตองการคําตอบที่ตรงตามความเปนจริงของทาน
เทาน้ัน ทุกคําตอบของทานจะเก็บรวบรวมไวเปนความลับโดยใชขอมูลนําเสนอใหเห็นเปนภาพรวม
เทาน้ัน  
 ขอขอบพระคณุเปนอยางสูงสําหรับความกรุณาของทานในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้    
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวนดังตอไปน้ี 

 
คําชี้แจง   โปรดตอบแบบสอบถามใหครบถวนสมบูรณ โดยการเลือกคําตอบ หรือ เติมคําในชองวาง 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 1. อายุ 
    ต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป      
   21 – 30 ป 
           31 – 40ป        
   41 ปขึ้นไป           
   
 2. สถานภาพ 
    โสด     

 สมรส/อยูดวยกัน    
 หมาย/หยาราง/แยกกันอยู                     

 
 3. ระดับการศึกษา 
    ต่ํากวาปริญญาตรี    

 ปริญญาตรี   
 สูงกวาปริญญาตรี                    
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 4. อาชีพ 
   นักเรียน/นักศกึษา    
   พนักงานบริษทัเอกชน  
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
   ขาราชการ   

 เจาของกิจการ    
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………… 

 
 5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
   ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท    
   10,001 – 20,000 บาท            
           20,001 – 30,000 บาท     
   30,001 บาทขึ้นไป       
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ตอนที่ 2 ทัศนคติตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทัศนคติตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
ดานตางๆ 

เห็นดวย
เปน

อยางยิ่ง 
 

(5) 

เห็น
ดวย 

 
(4) 

ไม
แนใจ 

 
(3) 

ไมเห็น
ดวย 

 
(2) 

ไมเห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 
(1) 

ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพของสนาม
ฟุตซอล 

     

1. สนามฟุตซอลและอุปกรณในการเลนมีมาตรฐาน      
2. เปนสนามที่มีชื่อเสียงและมีความนาเชือ่ถือ      
3. ล็อบบี้มีสิ่งอํานวยความสะดวก กวางขวาง      
4. หองน้ํา หองอาบนํ้า หองแตงตวัมีจํานวนเพียงพอ
และสะอาด 

     

ดานการสงเสริมการตลาดของสนามฟุตซอล      
5. มีการลดราคาใหอยางคุมคากรณีจัดการแขงขันเปน
กลุมใหญ 

     

6. มีการสงขาวประชาสัมพันธถึงสมาชิกและนักกีฬา
ฟุตซอลทัว่ไปในเรื่องตางๆอยางสมํ่าเสมอ 

     

7. มีการเก็บขอมูลผูใชบริการสนามไวเปนอยางดี      
ดานบุคลากรของสนามฟุตซอล      
1. มีจํานวนเจาหนาที่และพนักงานสนามมากเพียงพอ      
2. พนักงานสามารถใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง
แมนยํา 

     

3. พนักงานสามารถเขาใจในสิ่งที่ลูกคาตองการไดงาย      
4. พนักงานยิ้มแยมแจมใส สุภาพ พูดจาดี      
ดานทําเลทีต่ั้งของสนามฟุตซอล      

อยูใกลตวัเมือง/ยานชุมชน      
อยูใกลที่พัก      
อยูใกลที่ทํางาน      
มีที่จอดรถกวางขวาง สะดวกสบาย ปลอดภัย      
ดานกระบวนการของสนามฟุตซอล      
1. การคิดคาบรกิารเปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว      
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2. มีการจัดพนักงานประจําสนามทุกสนามเพ่ือ
ดูแลการเลนฟุตซอลของแตละกลุมใหสะดวก 

     

3. มีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว      

ดานราคาและความคุมคาของสนามฟุตซอล      

4. ราคาคาสมาชกิสนามมีความคุมคา      

5. ราคาคาใชบรกิารสนามมีความคุมคา      

6. ราคาคาอาหาร เคร่ืองด่ืมมีความคุมคา      

7. ราคาคาเชาลอ็กเกอรที่เก็บของมีความคุมคา      
 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามวดัความพึงพอใจโดยรวมตอการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 
1. โปรดประเมินการรับรูสนามฟุตซอลเอกชนโดยเปรียบเทียบกับส่ิงที่ทานคาดหวังเอาไว 
 

สูงกวาที่คาดหวังไวมาก 
     

ต่ํากวาทีค่าดหวังไว 
5 4 3 2 1 

 
2. การใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนมีคุณคากับการใชเวลาและความพยายามของทานหรือไม 
 

มีคุณคามาก 
     

ไมมีคุณคาเลย 
5 4 3 2 1 

 
3. โปรดประเมินความพึงพอใจโดยรวมของทานกับการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชน 
 

พอใจอยางมาก 
     

ไมพอใจอยางมาก 
5 4 3 2 1 

 
4. โปรดประเมินสนามฟุตซอลเอกชนเมื่อเปรียบเทียบกับสนามฟุตซอลสาธารณะ 
 

ดีกวามาก 
     

ดอยกวามาก 
5 4 3 2 1 
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ตอนที่ 4 พฤติกรรมของผูใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
1. ปกติทานใชบริการสนามฟุตซอล............................คร้ัง / เดือน  
2. ชวงเวลาทีท่านใชบริการสนามฟุตซอลคือชวงเวลาใด 
 09.00 น. – 16.59 น.    17.00 น. – 00.59 น.    01.00 น. – 08.59น. 
3. ราคาเฉลี่ยที่ทานใชบริการสนามฟุตซอล……………………………...บาท / ชั่วโมง 
4. ทานใชบริการสนามฟุตซอลโดยเฉลี่ยเปนระยะเวลา……………….…..ชั่วโมง / ครั้ง 
5. แนวโนมการใชบริการสนามฟุตซอลเอกชนของทานในอนาคต 
 

ใชแนนอน 
     

ไมใชแนนอน 
5 4 3 2 1 

  
 

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานทีใ่หความกรุณาในการตอบครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ข 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
 

      รายชื่อ    ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 

 
1. รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
       ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
       ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ  
และหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือการวิจัย 
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