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 จากผลการวิจยัพบว่า การตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ี
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง โดยระดบัความ
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นอตัราค่าบริการ รองลงมา คือ ดา้นพนกังานท่ีให้บริการ และระดบัความ
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบุรี และ พฤติกรรมของลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั 
เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
 
 
 
 

  





 ข 

 For the results revealed that the overall level of satisfaction of the customer decision used 
BBGun the Shoot One at Amphur Bang Bua Thong Nonthaburi Province was average level. The 
most satisfacation level was the fee rate. The second was the service staff and the least satisfaction 
level was advertising and public relations. The hypothesis testing revealed that the personal factors 
correlated with the servicing decision at BBGun the Shoot One at Amphur Bang Bua Thong 
Nonthaburi Province and customer behavior correlated with the servicing decision at BBGun the 
Shoot One at Amphur Bang Bua Thong Nonthaburi Province at significant level of 0.05. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 
 ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าการออกกาํลงักายนั้นเป็นส่ิงสาํคญัในชีวิตประจาํวนัของคนทุกเพศ
ทุกวยั แต่ละคนเลือกท่ีจะออกกาํลงักายในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั บางคนเลือกท่ีจะวิ่งหรือป่ันจกัรยาน
ตามสวนสาธารณะแถวบา้น ศูนยกี์ฬาเยาวชนหรือสถานท่ีออกกาํลงักายท่ีมีการจดัสรรไวใ้ห ้และอีก
หลายคนเลือกท่ีจะเขา้ฟิตเนส เล่นโยคะ หรือเตน้ซุมบา้ เพื่อเรียกเหง่ือ แต่กีฬาก็มีหลากหลายชนิดให้
ไดเ้ลือก ไม่ว่าจะเป็นว่ายนํ้ า ฟุตบอล แบตมินตนั หรือชกมวย แต่ก็มีกีฬาท่ีทา้ทายอีกหลายชนิด ท่ี
พอจะเรียกเหง่ือและเพิ่มความแขง็แรงใหก้บัร่างกาย และทาํใหไ้ดค้วามรู้สึกทา้ทายมากกว่าการออก
กาํลงักายธรรมดา เช่น กีฬาโตค้ล่ืน ปีนเขา และหน่ึงในนั้นเองก็คือ "กีฬาบีบีกนั"  กีฬาชนิดน้ีเป็น
กีฬาท่ีตอ้งมีอุปกรณ์ในการเล่น เช่น ปืน กระสุน รวมไปถึงเคร่ืองป้องกนั ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการ
เล่นค่อนขา้งสูง แต่สําหรับบุคคลท่ีมีรายไดน้้อยก็ยงัสามารถเล่นได ้เน่ืองจากมีอุปกรณ์ให้เช่า แต่
อุปกรณ์ก็มีจาํนวนจาํกดั  ซ่ึงอาจจะไม่เพียงพอต่อลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในสนาม  เหตุน้ีเอง หาก
ลูกคา้เป็น กลุ่มนักศึกษา หรือ ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเป็นกลุ่มใหญ่  ซ่ึงตอ้งการเช่าอุปกรณ์ ก็อาจจะ
ประสบปัญหาน้ีได ้
 “กีฬาบีบีกนั” เป็นท่ีสนใจมากในกลุ่มคนท่ีชอบความทา้ทาย และความกดดนั เพราะขอ้ดี
ของกีฬาชนิดน้ีจาํลองมาจากการสูร้บดว้ยอาวธุปืน ปืนบีบีกนัจะมีรูปทรงเหมือนกบัปืนท่ีใชสู้้รบจริง 
ๆ แต่จะเป็นระบบไฟฟ้า ซ่ึงต่างกบัปืนเพนทบ์อลท่ียิงดว้ยลูกสีจะใชร้ะบบแก๊ส ซ่ึงจะแพงกว่าและ
เปลืองกระสุนกว่า และในการเล่นบีบีกนัผูเ้ล่นจะไดใ้ชทุ้กส่วนของร่างกาย และประสาทสัมผสั 
พร้อมไหวพริบ ท่ีตอ้งกดดนัคู่ต่อสูจ้ากทีมฝ่ายตรงขา้ม อาจจะเป็นภาระกิจยดึพื้นท่ีหรือชิงธงแทนตวั
ประกนั    สาํหรับวยัทาํงานท่ีเล่นกีฬาชนิดน้ีกอ็าจจะหาอุปกรณ์มาจบัตอ้งไดบ้า้ง ส่วนคนท่ีมีงบนอ้ย 
หรือแค่เล่นฉาบฉวย กับกีฬาชนิดน้ี ก็สามารถเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสนามท่ีเขา้ใช้บริการได ้ 
ในขณะเล่นปืนบีบีกนันั้น ปืนสามารถชาํรุดหรือเสียหายได ้แต่ละสนามจึงตอ้งมีช่างซ่อมประจาํ 
เน่ืองจากเป็นกีฬาท่ีตอ้งเล่นพร้อมกนัหลาย ๆ คน อุปกรณ์อาจไม่เพียงพอในบางคร้ัง และเจา้หนา้ท่ี 
หรือนายสนาม อาจดูแลลูกคา้ไม่ทัว่ถึง จึงตอ้งมีการแบ่งโซน เพื่อความปลอดภยั และง่ายต่อการดูแล
ลูกคา้ ในส่วนของสนาม การจดัวางบงัเกอร์ของแต่ละสนามก็จะไม่เหมือนกนั โดยรูปแบบของ
สนามจะมีแบบสนามในร่ม(Indoor) ซ่ึงอาจจะเป็นโกดงัหรือสร้างอาคารจาํลองข้ึนมา และแบบ
สนามกลางแจง้ (Outdoor) เป็นสนามหญา้ สนามป่า บางสนามจะใชไ้มซุ้งสามารถผไุดง่้ายหากเป็น
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สนามกลางแจง้กต็อ้งมีการบาํรุงรักษามากกวา่เดิม ส่วนสนามท่ีมีบงัเกอร์เป็นปูน หรือภายในโกดงัท่ี
ไม่ค่อยจะโดนแดดโดนฝนเท่าไหร่นกั อาจจะใชง้บประมาณในการซ่อมบาํรุงค่อนขา้งนอ้ย จุดน้ีทาํ
ให้สนามมีตน้ทุนในการบาํรุงรักษาสูงข้ึนอีก เม่ือเทียบกบักีฬาชนิดอ่ืน และท่ีสาํคญักีฬาชนิดน้ี ข้ึน
ช่ือว่าปืน ก็ตอ้งมีการเจ็บตวักนัแน่นอน แต่ก็มีกฎและกติกา เขา้มารองรับในจุดน้ี และแต่ละสนาม 
ยงัมีกรรมการ หรือ นายสนาม เขา้มาควบคุมดูแลความปลอดภยัในขณะเล่นเพื่อไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ 
กีฬาชนิดน้ีจึงสามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยัท่ีมีความสนใจในกีฬาบีบีกนัอีกดว้ย 
 เน่ืองจากกีฬาบีบีกนัเป็นกีฬาท่ีใชผู้เ้ล่นจาํนวนมาก และตอ้งมีอุปกรณ์ในการเล่น ซ่ึงอุปกรณ์
ท่ีรองรับอาจไม่เพียงพอสาํหรับลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ทาํใหผู้ว้ิจยั ตอ้งการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการ
เขา้ใชบ้ริการของลูกคา้ในสนาม พร้อมทั้งดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ และทาํใหลู้กคา้เพลิดเพลิน
ไปกบัการเล่นกีฬา และ ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ใชบ้ริการ พร้อมทั้งความปลอดภยัในการเขา้
ใชบ้ริการ  รวมไปจนถึงความประทบัใจหลงัจากใชบ้ริการ และกลบัมาใชบ้ริการสนามบีบีกนัเดอะ
ชูสวนัอีกในโอกาสหนา้ 
 จากการศึกษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงใหค้วามสนใจและตอ้งการศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการท่ีสนามบีบีกัน เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เพื่อใช้
ประกอบแนวทางและพฒันากิจการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ในอนาคตท่ีสนใจ
ในกีฬาบีบีกนั 
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คาํถามการวจัิย 
 
 1.ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง 
จงัหวดันนทบุรี เป็นอยา่งไร 
 2. ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนาม มีพฤติกรรมอยา่งไรต่อสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอ
บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 3. ปัจจยัใดเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตดัสินใจเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอ
บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรี 
 3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบาง
บวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
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กรอบแนวคดิของการวจัิย 
 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั 
ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี มีกรอบแนวคิดในการทาํวิจยัไดมี้กาํหนดตวัแปรตน้ ตวัแปร
ร่วม และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบ 
 
กรอบแนวคดิของการวจัิย 
 

ตัวแปรต้น                                                                     ตัวแปรตาม 
(Independent Variable)                                                 (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคดิของการวจัิย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ

ผูใ้ชบ้ริการในสนาม 

การตัดสินใจใช้บริการสนาม 
1. ดา้นสถานท่ีตั้ง 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
3. ดา้นอตัราค่าบริการ 
4. ดา้นอุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ 
5. ดา้นการโฆษณประชาสมัพนัธ์ 
6. ดา้นความปลอดภยัในสนาม 
7. ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการใน

สนาม

พฤติกรรมของลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้ 
บริการสนาม 

1. เวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ 
2. วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการ 
3. ความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการ 
4. ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ใช้

บริการ 
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สมมติฐานการวจัิย 
 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ี
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 2. พฤติกรรมของลูกคา้มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั 
ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 
ขอบเขตในการวจัิย 
 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการสนามบีบีกัน เดอะชูสวนั ท่ี
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีจาํนวน 400 คน 

2. ขอบเขตด้านสถานที ่
 สถานท่ีท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดั
นนทบุรี ท่ีอยู ่26/9 หมู่.1 ตาํบลบางบวัทอง อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11110 

3. ขอบเขตด้านเวลา 
 เวลาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 – เดือนเมษายน พ.ศ.2560 
 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable)คือปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 อาชีพ 
1.4 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูใ้ชบ้ริการในสนาม 
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2.  ตัวแปรร่วม คือพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอ
บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

 2.1 เวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ 
 2.2 วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการ 
 2.3 ความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการ 
 2.4 ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ 
 
3.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบี

บีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 3.1 ดา้นสถานท่ีตั้ง 
 3.2 ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 3.3 ดา้นอตัราค่าบริการ 
 3.4 ดา้นอุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ 
 3.5 ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
 3.6 ดา้นความปลอดภยัในสนาม 
 3.7 ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม 
 

นิยามคาํศัพท์ 
 
 ผูว้ิจยัไดน้าํตวัแปรมากาํหนดคาํนิยามคาํศพัทเ์พื่อนาํไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัใหไ้ดค้าํตอบตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 
 กีฬาบีบีกัน หมายถึง กีฬาท่ีจาํลองการสู้รบดว้ยอาวุธปืน โดยมีปืนบีบีกนัในการเล่น หรือ
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “แอร์ซอฟกนั”คือ ปืนลมเบา เป็นอุปกรณ์ในการเล่นและตอ้งเล่นในสถานท่ีๆ
ไดจ้ดัเตรียมไวใ้หเ้ท่านั้น 
 สนามบีบีกัน หมายถึง สนามท่ีใชเ้ล่นบีบีกนั โดยมีการจดัวางบงัเกอร์ของสนามท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงมีรูปแบบของสนามแบ่งเป็น 2 รูปแบบดงัน้ี 
1.) รูปแบบของสนามในร่ม (Indoor)คือ จะมีลกัษณะสนามเป็นแบบโกดงั หรือ เป็นการสร้างอาคาร
จาํลองข้ึนมาเป็นตน้ 
2.) รูปแบบของสนามกลางแจง้ (Outdoor)คือ จะมีลกัษณะสนามเป็นแบบสนามหญา้ หรือ สนามป่า 
เป็นตน้ 
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 ปืนบีบีกนั หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใชเ้ล่นบีบีกนั มีรูปทรงเหมือนกบัปืนท่ีใชสู้้รบจริงๆ แต่จะใช้
เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมด 
 ผู้ใช้บริการ หมายถึง เพศชาย หรือ เพศหญิงท่ีมีอายไุม่ตํ่ากว่า 18ปี ซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง การศึกษาลกัษณะของประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูใ้ชบ้ริการในสนาม เป็นตน้ 
 พฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ หมายถึง การกระทาํ หรือ การปฏิบติัของลูกคา้ท่ี
ส่งผลต่อสถานท่ีนั้น ๆ ทั้งในทางบวก และในทางลบ  และสามารถนาํไปปรับปรุงการบริการของ
สถานท่ีนั้นได ้เช่น วนัท่ีลูกคา้เขา้ใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีลูกคา้เขา้ใชบ้ริการ ความถ่ีของการเขา้ใช้
บริการหรือค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ังในการเขา้ใชบ้ริการ เป็นตน้ 
 การตัดสินใจใช้บริการ หมายถึง การตัดสินใจของลูกค้าท่ีมีปัจจัยหรือส่ิงต่างๆท่ีเป็น
ตัวกระตุ้นลูกค้า  ให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการ  อาจจะเป็น  อัตราค่าบริการ  สถานท่ีตั้ ง 
สภาพแวดลอ้ม อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ความปลอดภยัในการเขา้ใชบ้ริการ การให้บริการของพนกังาน 
และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้ 
 ด้านสถานที่ตั้ง หมายถึง สถานท่ีท่ีลูกคา้เลือกเขา้มาใชบ้ริการในการเล่นบีบีกนั ซ่ึงสถานท่ี
อยูใ่กลก้บัรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)สายสีม่วง ทาํใหส้ะดวก ง่าย ต่อการเดินทางในการเขา้ใชบ้ริการ 
 ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึง สนามมีการแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสม บรรยากาศภายใน
พร้อมต่อการใหบ้ริการ มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีการตกแต่งร้านคา้ใหส้วยงาม ทาํใหลู้กคา้อยากเขา้มาใช้
บริการ  
 ด้านอัตราค่าบริการ หมายถึง การกาํหนดราคาในการเล่นบีบีกัน ซ่ึงผูป้ระกอบการได้
กาํหนดข้ึน เพื่อสาํหรับการใหบ้ริการกบัลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการในสนาม  
 ด้านอุปกรณ์ที่ให้บริการ หมายถึง อุปกรณ์ท่ีให้บริการลูกคา้ไวส้ําหรับเช่าเล่น ไดแ้ก่ ปืน
ชนิดต่างๆ กระสุน และเคร่ืองป้องกนั เป็นตน้ 
 ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หมายถึง การโฆษณาตามส่ือและส่ิงพิมพต่์าง ๆ เพื่อให้
บุคคลท่ีสนใจ ไดรั้บทราบข่าวสาร หรือกิจกรรม ของสถานท่ีนั้นๆ โดยมีการจดัโปรโมชัน่เสริม เพื่อ
ดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
 ด้านความปลอดภัยในสนาม หมายถึง ความปลอดภยัของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ใหมี้ความ
ปลอดภยัมากท่ีสุด โดยจะมีกรรมการคอยควบคุมความปลอดภยัขณะลงเล่นในสนาม มีการสวม
หนา้กาก และอุปกรณ์เซฟต้ีขณะใชบ้ริการ เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุในการเล่น หรือเกิดนอ้ยท่ีสุด 
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 ด้านพนักงานที่ให้บริการในสนาม หมายถึง พนักงานท่ีคอยดูแลลูกคา้ในส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสนาม ไม่ว่าจะเป็นการบริการให้เช่าอุปกรณ์ ซ่อมอุปกรณ์ บริการดา้นอาหาร
และเคร่ืองด่ืม หรือแนะนาํอุปกรณ์ในการเล่นรวมไปถึงอธิบายกฏกติการในการเล่น เพื่อใหลู้กคา้ได้
รู้สึกถึงความใส่ใจของพนกังานท่ีใหบ้ริการ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 

1.ไดท้ราบปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
การบริการต่อไป 

2. ไดท้ราบพฤติกรรมการใช้บริการของลูกคา้ ให้ผูป้ระกอบการได้กาํหนดกลยุทธ์ของ
กิจการ ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

3. ไดท้ราบถึงการตดัสินใจท่ีลูกคา้มีต่อการบริการ เพื่อท่ีจะไดน้าํไปเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินธุรกิจต่อไป 



9 
 

 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏี เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 งานวิจยัเร่ืองพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอ
บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อนาํมาประกอบการนาํเสนอผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 5 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมเก่ียวกบัสนามบีบีกนั 
ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Customer Behavior) 
ส่วนท่ี 3แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
ส่วนท่ี 4 ประวติัสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
ส่วนท่ี 5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ส่วนที ่1 ภาพรวมเกีย่วกบัสนามบีบีกนั 
  
 กีฬาเป็นส่ิงสาํคญัในปัจจุบนั  ไม่ว่าจะเป็นวยัใด ต่างก็ออกกาํลงักายกนัทั้งนั้น  และบีบีกนั
เป็นกีฬาชนิดหน่ึงท่ีมีความนิยมเป็นอยา่งมากในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยยงัมีสนามใหเ้ขา้มา
เล่นไม่มาก แต่กีฬาชนิดน้ีเป็นกีฬาท่ีเพิ่มทกัษะให้กบัผูเ้ล่นไดเ้ป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการรับแรง
กดดนั ความสามคัคีในการเล่นเป็นทีมเหมือนกีฬาชนิดอ่ืน ๆ ยงัฝึกสมาธิและพละกาํลงัไดอี้ก กีฬาบี
บีกนัเป็นกีฬาท่ีมีอาวุธปืนเป็นอุปกรณ์หลกัในการเล่น ฉะนั้น คนท่ีเล่นจะตอ้งชอบอาวุธปืนอย่าง
แน่นอน และในปัจจุบนั ไดมี้การจดัแข่งขนัในรายการต่าง ๆ ตั้งแต่ระดบัจงัหวดั ชิงถว้ยรางวลัจาก
ผูว้่าราชการจงัหวดัและยงัมีสิทธ์ิไดไ้ปแข่งระดบัประเทศอีกดว้ย นอกจากจะเล่นเพื่อออกกาํลงักาย 
บางคนก็ยงัมีปืนบีบีกนัแบบต่าง ๆ เก็บไวเ้ป็นของสะสม และปืนบีบีกนัก็มิไดห้ยุดพฒันา แต่ได้
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองในต่างประเทศ ทาํใหส้นามบีบีกนัมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ทนทาน สามารถรองรับ
ลูกคา้ไดห้ลายรูปแบบ ทาํใหส้นามกีฬาบีบีกนั เป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจในการลงทุนอีกทางหน่ึง 
 สาํหรับกีฬาบีบีกนัในไทยนั้นยงัไดรั้บความนิยมนอ้ยอยู่มาก เม่ือเทียบกบักีฬาชนิดอ่ืนใน
ปัจจุบนั  สาเหตุน้ีเป็นเพราะกีฬาชนิดน้ีตอ้งมีอุปกรณ์ในการเล่น ต่างไปจากฟุตบอล ฟุตซอล หรือ
กีฬาชนิดอ่ืน ท่ีใชอุ้ปกรณ์ในการเล่นเพียงนอ้ยนิดในแต่ละคร้ัง ยกตวัอยา่งฟุตบอล แค่มีลูกฟุตบอล ก็
เล่นไดแ้ลว้เพียงแค่มีจาํนวนผูเ้ล่นขา้งละเท่า ๆ กนั หากวา่เล่นกนัเองแลว้ ยิง่ไม่ตอ้งใชก้ฎกติกาสากล 
ก็ยงัเล่นได ้ซ่ึงต่างจากกีฬาบีบีกนั ผูเ้ล่นทุกคนตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีสาํคญัในการเล่นนัน่คือปืนบีบีกนั ซ่ึง



แต่ละแบบ แต่ละรุ่น และความสามารถ ก็จะแตกต่างกนัออกไปตามราคา และ ราคาปืนบีบีกนัขั้นตํ่า 
ก็ยงัสูงถึงหลกัพนัเลยทีเดียว  แต่อย่างไรก็ตาม สนามบีบีกนัแต่ละท่ีก็ยงัมีปืนบีบีกันสําหรับเช่า 
เพียงแต่ว่า อาจจะไม่ถูกใจผูเ้ล่นหรือลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ยิ่งการท่ีมีลูกคา้ท่ีเขา้มาเป็นหมู่คณะ 
อาจจะมีปัญหาเร่ืองปืนเช่า เพราะปืนสาํหรับเช่านั้น แน่นอนว่ามีจาํกดัและ อาจไม่เพียงพอต่อลูกคา้
หลาย ๆ คนท่ีเขา้มาพร้อมกนั เพราะปืนแต่ละกระบอกกมี็ราคาสูงเช่นกนั  
 สนามกีฬาบีบีกนัไดรั้บความนิยมจากผูท่ี้ช่ืนขอบปืนบีบีกนัทัว่ประเทศ แต่สนามยงัมีนอ้ย 
ส่วนใหญ่จะมีแต่กรุงเทพฯและปริมณฑล ในต่างจงัหวดัยงัมีไม่มาก และมีแค่บางจงัหวดัเท่านั้น  
กีฬาบีบีกนัจะมีทั้งสนามแบบในร่ม และแบบกลางแจง้ สนามในร่มนั้นจะเป็นโกดงัขนาดใหญ่มีหอ้ง
จาํลองอยู่ในโกดงั  หรืออาจจะเป็นอาคารท่ีจาํลองข้ึน  ส่วนสนามกลางแจง้ก็จะมีตั้งแต่สนามหญา้ 
ไปจนถึงสนามป่า  แต่จะมีขอ้เสียกบัสนามแบบเปิดโดยเฉพาะช่วงหนา้ฝน ทาํให้ใชบ้ริการลาํบาก
ในช่วงท่ีฝนตก หรืออาจจะไม่มีลูกคา้เลยก็เป็นได ้หากสนามไหนท่ีเป็นสนามแบบในร่ม หรือมี
ลกัษณะเป็นโกดงั ก็จะสามารถใชบ้ริการไดทุ้กสภาพอากาศ แต่ก็จะมีส่วนนอ้ยเท่านั้น ส่วนมากจะ
เป็นสนามแบบเปิด เพราะจะใช้งบประมาณน้อยกว่า แต่ในการบาํรุงรักษาก็อาจจะมีผลกระทบ
เช่นกนั อยา่งเช่น พายเุขา้ หรือลมแรง อาจทาํใหส้นามบางส่วนเสียหายไดจุ้ดน้ีจะทาํใหค่้าใชจ่้ายใน
การบาํรุงรักษาเพิ่มข้ึน ส่วนการบริการนั้น แน่นอนวา่ทุก ๆ แห่งท่ีเป็นสนามกีฬาจะตอ้งมีร้านอาหาร 
บาร์บริการเคร่ืองด่ืม หรือหากมีสถานท่ีพอ อาจจะเปิดใหบ้ริการลา้งสีดูดฝุ่ นสาํหรับรถของผูท่ี้เขา้มา
ใชบ้ริการไดอี้กดว้ย 
 จากการวิจยัธุรกิจสนามบีบีกนั สนามบีบีกนัยงัมีนอ้ยเม่ือเทียบกบัสนามกีฬาชนิดอ่ืน ไม่ว่า
จะเป็น คอร์สแบทมินตั้น หรือสนามฟุตซอลหรือแมแ้ต่ฟิตเนตท่ีเปิดบริการข้ึนมากมาย เพื่อท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการออกกาํลงักายตามกีฬาท่ีตนเองชอบ แต่ผูค้นส่วนใหญ่ท่ียงั
ไม่เคยเล่นกีฬาบีบีกนั มกัจะเขา้ใจวา่ เป็นกีฬาไฮโซ เหมือนเพน้ทบ์อล แต่ท่ีจริงแลว้ ค่าใชจ่้ายในการ
เล่นนอ้ยกว่าหลายเท่าตวั แลว้ถา้ใครพอจะมีงบซ้ืออุปกรณ์การเล่นเป็นของตวัเอง ท่ีเรียกว่าปืนบีบี
กนัแลว้ ค่าใชจ่้ายในการเล่นแต่ละคร้ังยิง่ลดลงไปเยอะเลยทีเดียว เรียกวา่ พอ ๆ กบัการเช่าสนามกีฬา
ชนิดอ่ืนเล่นก็ว่าได ้ เหตุน้ีเอง ทาํให้กีฬาบีบีกนัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมนักในประเทศไทย แต่ดว้ยความ
หลากหลายของอุปกรณ์บีบีกนั ทาํให้ผูค้นเร่ิมหันมาสนใจบา้ง เพราะคนธรรมดาทัว่ไป ไม่สามารถ
จะจบัปืนมายิง่เล่นไดอ้ยา่งท่ีเคยใฝ่ฝันไวต้อนเดก็ เพราะปืนบีบีกนัมีมากมายหลายรุ่นใหจ้บัตอ้งไม่วา่
จะเป็นปืนโบราณอยา่ง M14 หรือปืน Topmsonซ่ึงเป็นปืนกลท่ีทหารโบราณ  ๆ แถมยงัตกแต่งไดอี้ก
หลายอย่าง ไม่ว่าจะติดกลอ้งช่วยเล็ง หรือตกแต่งปืนดว้ยอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่นเลเซอร์ ไฟฉาย 
เรียกว่าแทบจะแต่งไดทุ้กช้ิน แต่ปืนของสนามท่ีใหเ้ช่าเกือบทั้งหมดนั้น จะเป็นปืนทรง M4a1 ซ่ึงจะ
สั้นกว่า M16 อยูส่ักหน่อยเพราะง่ายแก่การดูแล จุดน้ีเองจึงทาํให้ผูท่ี้ชอบอาวุธปืนหันมาเล่นปืนบีบี



กนับา้งบางส่วนเพราะสามารถยงิไดจ้ริง ๆ ซ่ึงบางกระบอกสมจริงมากถึงขนาดตอ้งบรรจุกระสุนบีบี
กนัใส่ปลอกก่อนถึงจะนาํมาใส่ซองกระสุน แถมยงัคดัปลอกกระสุนเหมือนจริงอีกดว้ย แลว้ยงัเลือก
หาซ้ือเคร่ืองแต่งกายตามหน่วยรบท่ีช่ืนชอบมาใส่ในการเล่นเพื่อเพิ่มความสมจริงไดอี้ก จุดน้ีเอง ทาํ
ใหกี้ฬาบีบีกนัมีความหลากหลายกวา่กีฬาชนิดอ่ืน  ๆ และกาํลงัทาํใหธุ้รกิจสนามบีบีกนั กาํลงัค่อย ๆ 
เติบโตข้ึน  
 
ส่วนที ่2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) 
 
ความหมายเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 Belch & Belch, 1993: 103กล่าวพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง “กระบวนการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช ้การ
ประเมินผล และการกาํจัดผลิตภณัฑ์และบริการหลงัการใช้ เพื่อสนองความตอ้งการและความ
ปรารถนาอยากไดใ้หไ้ดรั้บความพอใจ” 
 Engel, Blackwell, &Miniard, 1993: 4กล่าวพฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง “กิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งโดยตรงในการไดรั้บการบริโภคและการกาํจดัผลิตภณัฑ ์และบริการ
หลงัการใช ้รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลงัการกระทาํกิจกรรมเหล่าน้ี” 
 ปริญลักษิตานนท์, 2536: 27กล่าวพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ “การกระทาํของบุคคลใดบุคคล
หน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใช ้ผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจ
ซ่ึงเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนกาํหนดใหเ้กิดการกระทาํ” 
 ธงชัย สันติวงษ์, 2540: 29กล่าวพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง “การกระทาํของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดย ตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมาย
รวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการกาํหนดให้มีการกระทาํ
ดงักล่าว” 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2536: 5กล่าวพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง “เป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและ การใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ 
ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน และเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่าน้ี” 
 Engel และผู้ร่วมงาน (1968) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า “เป็นการกระทาํของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจ
ท่ีมีอยูก่่อนและมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํดงักล่าว” 



 ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคไวว้า่ “เป็นพฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช ้ประเมินผล หรือ
การบริโภคผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา 
และกาํลงัเพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบด้วย ซ้ืออะไร ทาํไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร 
อยา่งไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน” 
 แองเจิลคอลแลต และแบลคเวลล์ (Engel Kollat and Blackwell, 1968) ไดใ้หค้วามหมาย
ของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง “การกระทาํของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัหาให้ไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยู่
ก่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํดงักล่าว” 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) อ้างอิงจาก Kotler, Philip. (1999). Marketing 
Management ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง “การกระทาํ
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ี
หมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระทาํของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้” 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ความรู้สึก และความตอ้งการ 
หรือความปรารถนาของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงตอ้งการอยากจะไดส่ิ้งนั้น ๆ จึงตอ้งสรร
หาส่ิงท่ีถูกใจให้กบัผูบ้ริโภคมากท่ีสุด โดยมีปัจจยัต่าง ๆ เขา้มาเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจ ไม่ว่าจะ
เป็นในดา้นราคา ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ดา้นความสวยงาม ดา้นความทนทาน และดา้นการใช้
งาน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี เรียกโดยรวมว่า ความคุม้ค่า ทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือ เลือกหา หรือใช้
บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองถึงแมสิ้นคา้บางอยา่งผูบ้ริโภคจะมีอยูบ่า้งแลว้กต็าม 
 
โมเดลรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) 
  
 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดข้ึนโดยเร่ิมจากส่ิงเร้า หรือส่ิงกระตุน้ 
(Stimulus) ท่ีทาํให้เกิดความตอ้งการ(Need) ในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยส่ิงกระตุน้นั้นจะผา่นไปยงั
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box)ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํทาํใหผู้ข้ายไม่สามารถรับรู้
ได้ จึงตอ้งคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีได้รับอิทธิพลจึงทาํให้เกิดการตอบสนอง (Buyer’s  
response) หรือ การตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s   purchase decision)หรือของผูบ้ริโภคในการเลือก
ซ้ือสินคา้ ดงัแสดงภาพท่ี 2.1 
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1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) 
 Kotler (1997) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัส่ิงกระตุน้ไวว้า่ “ส่ิงกระตุน้เป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดการ
ซ้ือสินคา้ อาจเป็นเหตุจูงใจดา้นเหตุผลหรือดา้นจิตวิทยากไ็ด”้ ส่ิงกระตุน้ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
 1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) คือ ส่ิงท่ีกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดความ
ตอ้งการซ้ือ โดยมีการจดัการกบัส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาดหรือโปรโมชัน่ 
  1.1.1 ส่ิงกระตุน้ด้านผลิตภณัฑ์ (Product stimulus)คือ ส่ิงของหรือบริการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ประทบัใจในตวัสินคา้ สินคา้อาจจะจบัตอ้งไดเ้พราะเป็น
ส่ิงของ หรืออาจจะจบัตอ้งไม่ไดเ้พราะเป็นการบริการ ในผลิตภณัฑ์ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีสุดนั้นจะ
ประกอบไปดว้ย ตวัสินคา้ การบริการหลงัการขาย ศูนยบ์ริการ ประโยชน์ของสินคา้ และ มูลค่าของ
ตวัสินคา้ 
  1.1.2 ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price stimulus) คือ การท่ีจะผลิตสินคา้ช้ินหน่ึงนั้นยอ่ม
มีตน้ทุน วตัถุดิบ การแข่งขนั และราคาในตลาด คุณค่าของสินคา้มาจากส่ิงน้ี และหากว่าราคา
สมเหตุสมผล ไม่มากกว่าประโยชน์และคุณค่าจนเกินไป ค่าใชจ่้ายหลงัการซ้ือท่ีขอ้งเก่ียวมีความ
สมเหตุสมผล เป็นราคาท่ีลูกคา้สามารถยอมรับไดเ้ป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกซ้ือ  
  1.1.3 ส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution stimulus) คือ 
เสน้ทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ ซ่ึงมีโครงสร้างต่าง ๆ ประกอบดว้ยส่วนกระจายสินคา้ กิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกทีหน่ึง โดยมีการจดัส่ง การจดัเกบ็ การคลงั 
  1.1.4 ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion stimulus)คือ การติดต่อกนั
ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้าย เพื่อให้ลูกคา้ปรับทศันคติและส่งเสริมให้ลูกคา้เลือกซ้ือสินคา้ โดยมีพนกังาน
ขายเป็นคนกลางในการส่ือสารกบัลูกคา้ 
 1.2 ส่ิงกระตุ้นอื่น ๆ (Other stimulus) คือ ส่ิงท่ีนอกเหนือจากการควบคุม เช่น การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ขอ้กาํหนดของกฏหมาย รวมไปถึง
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทาํใหส่ิ้งกระตุน้การซ้ือของลูกคา้ อาจจะมากข้ึนหรือนอ้ยลงกเ็ป็นได ้
  1.2.1 ส่ิงกระตุน้ดา้นเศรษฐกิจ (Economic stimulus)คือ เช่น การปรับรายไดข้ั้นตํ่า
ของลูกจา้ง ทาํใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค มีกาํลงัซ้ือสูงข้ึน หรือ ภาวะทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซ่ึงมีผลต่อ
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
  1.2.2 ส่ิงกระตุน้ดา้นเทคโนโลยี (Technological stimulus)คือ การพฒันาธุรกิจ
ควบคู่ไปกบัเทคโนโลยใีหเ้กิดความแปลกใหม่ไม่เหมือนคู่แข่ง ทาํใหธุ้รกิจมีความน่าสนใจ ดึงดูดให้
ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ 



  1.2.3 ส่ิงกระตุน้ดา้นกฎหมาย และ ดา้นการเมือง (Law & Political stimulus) เช่น 
การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือการเปล่ียนแปลงทางการเมืองอาจทาํให้มีการเปล่ียนแปลงกฏหมาย
บางประการ หรือเพิ่มภาษีต่าง ๆ ทาํใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้ง อาจจะตอ้งปรับตวั 
  1.2.4 ส่ิงกระตุน้ดา้นวฒันธรรม (Culture stimulus)คือ ประเพณีหรือธรรมเนียมต่าง 
ๆ ท่ีสืบทอดกนัมา หรือธุรกิจท่ีสืบต่อกนัมารุ่นต่อรุ่น 
 
2. ความรู้สึกนึกคดิของผู้ซ้ือหรือกล่องดํา (Buyer’s black box)  
 ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ หรือเปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black box) โดยผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้
หรือผูผ้ลิตไม่สามารถรับรู้ไดจึ้งพยายามคน้หา และทาํใหไ้ดรั้บอิทธิพลจากคุณลกัษณะของผูซ้ื้อและ
ของกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
 2.1 คุณลกัษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s characteristics) คือ ความรู้สึก หรือบุคลิก ซ่ึงมีผลมา
จากปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นความรู้สึก
ส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา เป็นตน้ 
 2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ (Buyer’s decision process) คือ การเสาะหาขอ้มูลของ
สินคา้ เพื่อเปรียบเทียบซ้ือและใชใ้นประกอบการซ้ือของลูกคา้ ประกอบดว้ย การรับรู้ความตอ้งการ 
การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ เป็นตน้ 
 
3. การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Response) 
 การตอบสนองของผูซ้ื้อ คือ การตอบสนองของผูซ้ื้อเป็นอย่างไรข้ึนอยู่กบัส่ิงกระตุน้และ
อิทธิพลของปัจจยั ต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ในการตดัสินใจซ้ือผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจประเด็น
ต่าง ๆไวม้ากมาย ดงัน้ี 
  3.1 การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product choice) คือ การเลือกผลิตภณัฑสิ์นคา้ชนิดใดชนิด
หน่ึงตามประเภทท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการเลือกใช ้
  3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand choice) คือ การท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้นั้น
จาํเป็นตอ้งเลือกตราสินคา้ ซ่ึงแต่ละตราสินคา้นั้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีแตกต่างกนัไป 
  3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer choice) คือ สถานท่ี ๆ ผูบ้ริโภคเลือกนั้นจะเป็นสถานท่ี 
ๆ ผูบ้ริโภคพึงพอใจและไวว้างใจเก่ียวกบัตวัสินคา้และตวัผูข้าย 
  3.4 การเลือกช่วงเวลาในการซ้ือ (Purchase choice) คือ ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคสะดวก
ในการเลือกซ้ือ เลือกหา หรือช่วงเวลานอกเหนือจากน้ี อาจจะเป็นช่วงเวลาท่ีดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้ขา้ไป
ใชบ้ริการ 



  3.5 ปริมาณสินคา้ท่ีจะซ้ือ (Purchase amount) คือ ปริมาณท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
อย่างเช่น การซ้ือซอสปรุงรส หากเป็นครอบครัวธรรมดา อาจจะซ้ือเป็นขวดหรือสองขวด แต่หาก
เป็นผูบ้ริโภคท่ีเปิดร้านคา้อาหารตามสัง่ อาจจะเลือกซ้ือเป็นแพค็ หรือเลือกซ้ือเป็นลงั เป็นตน้ 
 
ปัจจัยทีมี่ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
  
 1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factor)คือ วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีสืบทอดกนัมาจาก
โบราณและเป็นท่ียอมรับใน ปัจจุบนั ทาํให้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวับ่งบอกพฤติกรรมของแต่ละสังคมจน
เกิดค่านิยมข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อการคา้ การตลาด ธุรกิจต่าง ๆ ในสังคม อยา่งการแต่งกายบ่งบอก
ถึงฐานะ การใชข้องแบรนดต่์าง ๆ แต่ละสังคมยอ่มมีค่านิยมเป็นของ ตวัเอง สังคมใหญ่ยอ่มเห็นส่ิง
เหล่าน้ีไดช้ดัข้ึน ทาํใหว้ฒันธรรมและค่านิยมน้ีมีบทบาททางการคา้มากข้ึน ธุรกิจต่าง ๆ จึงตอ้งใชก้ล
ยทุธ์เขา้มาช่วยทางการคา้ใหเ้ขา้กบัค่านิยมของสงัคมนั้น ๆ เพื่อใหธุ้รกิจดาํเนินต่อไปได ้เป็นตน้ 
ด้านวฒันธรรมสามารถแบ่งได้ดังนี ้
  1.1 วฒันธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานของสังคมนั้น ๆ ทาํใหเ้ห็น
พฤติกรรมท่ีมีความคลา้ยกนัในสงัคมนั้น ๆ เช่น พฤติกรรมการทกัทายของคนไทย ซ่ึงใชก้ารไหว ้ทาํ
ใหจ้ะเห็นไดว้า่ ทุกภาคของประเทศไทย ลว้นแต่ใชก้ารไหวท้กัทาย แทนการจบัมือ เป็นตน้ 
  1.2วฒันธรรมกลุ่มย่อย คือวฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีแบ่งออกไปตามสภาพความเป็นอยู ่
หรือ ภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ ซ่ึงจะอยูใ่นสงัคมขนาดใหญ่และซบัซอ้น โดยลกัษณะของวฒันธรรมยอ่ย
จะประกอบไปดว้ย 
  - กลุ่มเช้ือชาติ (Nationality group) เช้ือชาติต่าง ๆ ไดแ้ก่ ไทย จีน ญ่ีปุ่น องักฤษ 
ฝร่ังเศษ แต่ละเช้ือชาติมีการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนั เช่น คนญ่ีปุ่นชอบกินขา้วป้ันเป็นส่วนใหญ่ แต่คน
ไทยชอบกินขา้วสวยร้อน ๆ เป็นตน้ 
  - กลุ่มศาสนา (Religious group) กลุ่มศาสนาต่าง ๆ ไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ คริสต ์
อิสลาม โดยแต่ละกลุ่มศาสนานั้น จะมีขอ้หา้มหรือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกต่างกนั อยา่งเช่น
ศาสนาพทุธไม่ไดห้า้มใหเ้ล้ียงสุนขั แต่ ศาสนาอิสลามหา้มเล้ียงสุนขั หา้มถูกสุนขั หรือสัตวบ์างชนิด 
เป็นตน้ 
  - กลุ่มสีผวิ(Rectal group) กลุ่มสีผวิต่าง ๆ เช่น คนผวิสีขาว คนผวิสีดาํ คนผวิสองสี 
แต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมและการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนั ทาํใหมี้ความคิดและทนัคติท่ีแตกต่างกนั เป็น
ตน้ 



  - พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ หรือ ทอ้งถ่ิน (Geographical areas or Region) ท่ีอยูอ่าศยัหรือ
พื้นท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยู่ ทาํให้เกิดการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนั และมีอิทธิพลต่อบริโภคขา้ว
ของเคร่ืองใชอี้กดว้ย อยา่งเช่น กลุ่มคนท่ีอยูติ่ดทะเล จะเนน้ทาํประมง หรือจบัสัตวน์ํ้ าเป็นหลกั ส่วน
กลุ่มท่ีอยูท่ี่สูงอาจจะเนน้ไปทางปลูกพืชหรือผลไมเ้มืองหนาว ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะอากาศเป็นตน้ 
  - กลุ่มอาชีพ (Occupational) เช่น พนักงานออฟฟิส ผูใ้ชแ้รงงาน หรือกลุ่มผู ้
ประกอบธุรกิจส่วนตวั อาจมีการบริโภคท่ีแตกต่างกนัไป อย่างเช่นพนักงานออฟฟิส อาจจะชอบ
ทานกาแฟสด ส่วนผูใ้ชแ้รงงานจะเนน้ไปทางเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั เป็นตน้ 
  - กลุ่มดา้นอาย ุ(Age) เช่นทารก เด็ก วยัรุ่น วยักลางคน ผูสู้งอาย ุในแต่ละวยัอาจมี
การบริโภคท่ีแตกต่างกนัไปอยา่งเช่น วยัเด็กอาจจะอยากไดร้ถของเล่น ส่วนวยักลางคนหรือผูใ้หญ่
วยัทาํงานอาจจะอยากไดร้ถยนตไ์วใ้ชง้าน เป็นตน้ 
  - กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ (Sex) ไดแ้ก่ เพศชายและเพศหญิง ในส่วนของเพศนั้น มีความ
แตกต่างกนัหลายดา้น และผลิตภณัฑบ์างชนิดใชส้าํหรับเพศใดเพศหน่ึงเท่านั้น อยา่งเช่น ชุดชั้นใน
สตรี 
  1.3 ชนชั้นทางสังคม (Social class) หมายถึง การแบ่งชนชั้นทางสังคมออกเป็น
ระดบัต่าง ๆ โดยสมาชิกของแต่ละชนชั้นจะมีสถานะเท่ากนั โดยการแบ่งชนชั้น หรือ ชั้นทางสังคม
นั้น จะมีหลกัเกณ์เป็นรายได้ หรือ อาชีพ เพราะเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภควา่จะซ้ือหรือไม่ ใชบ้ริการหรือไม่ ในส่วนน้ีจะมีประโยชน์ในดา้นการตลาด เพราะชนชั้นท่ี
แตกต่างกนัจะมีการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือการบริโภคท่ีแตกต่างกนัตามไปดว้ย 
 
 2. ปัจจัยด้านสังคม (Social factor)คือ ปัจจยัทางสังคมเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหแ้ต่ละบุคคลมี
พฤติกรรมแตกต่างกนัไปตาม สังคมนั้น ๆ ปัจจยัทางสังคมนั้นคือสังคมท่ีเราตอ้งเจอทุก ๆ วนั เช่นท่ี
ทาํงาน บนรถไฟฟ้า หรือท่ี ๆ ตอ้งประสบพบเจอบ่อย ๆ ทาํให้มีสังคมนั้นเป็นตวัอย่าง มีผลต่อ
ค่านิยมและมีอิทธิพลต่อความคิด ทาํให้บุคคลนั้น ๆ เปล่ียนแปลงไปตามสังคม นกัร้องนกัแสดงท่ี
ช่ืนชอบซ่ึงเป็นบุคคลตวัอยา่ง  
  2.1 กลุ่มอา้งอิง คือ กลุ่มท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างบุคคลในกลุ่มมีอยู ่2 กลุ่ม
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
  -กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัว มิตรสหาย แต่มกัมีขอ้จาํกดัในส่วนของ
อาชีพการงาน ชนชั้นในสงัคม และอาย ุ
  - กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนชั้นเดียวกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทางสังคม ใน
ส่วนของมิตรภาพจะมีความสนิทสนมกนันอ้ยกวา่กลุ่ม ปฐมภูมิ 



  2.2 ครอบครัว เป็นสถาบนัท่ีสาํคญัท่ีสุดในการบริโภค นกัวิจยัส่วนใหญ่จะใหค้วาม
สนใจและความสาํคญักบัครอบครัวมากกวา่ผูบ้ริโภครายบุคคล 
  2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลท่ีจะมีความเช่ือมโยงกบัหลายกลุ่ม อย่างเช่น 
ครอบครัว จะมีบทบาทและหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละกลุ่มหรือสงัคมของแต่ละคน 
 
 3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factor)คือ ปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ของตวับุคคลซ่ึงมีผลเก่ียวกบั
การตดัสินใจซ้ือ เช่น อาย ุอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู ่การศึกษา และวิจารณญาณส่วนบุคคล 
  3.1 อาย ุ(Age) คือ อายหุรือช่วงวยัมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ซ่ึงจะแบ่งตามช่วงไว 
อยา่วยัเด็กซ่ึงเป็นช่วงเสริมสร้างความรู้ อาจจะตอ้งการของเล่นฝึกทกัษะ หรือโตข้ึนมาอีกช่วงหน่ึง
อาจจะมีความตอ้งการมากกว่าของเล่น ซ่ึงไม่จาํเป็นสําหรับช่วงวยัน้ี อาจจะตอ้งการเส้ือผา้หรือ
เคร่ืองแต่งกาย 
  3.2วฏัจกัรชีวิต (Family Life Cycle) คือ การดาํเนินชีวิตประจาํวนัของแต่ละ
ครอบครัว ซ่ึงแต่ละครอบครัวนั้น มีการใชจ่้ายต่างกนั มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั สถานะ
ของครอบครัวต่างกนั มีภาระและหน้ีสินต่างกนั ย่อมทาํให้การดาํเนินชีวิตแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ครอบครัว 
  3.3 อาชีพ (Occupation) คือ เป็นส่วนสําคญัในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 
ยกตวัอยา่งชาวไร่ชาวสวนอาจจะหาซ้ือรถกระบะมาใชง้านเพ่ือบรรทุกของไปขาย ต่างกบัพนกังาน
ออฟฟิสท่ีตอ้งการรถคนัเลก็ ๆ ประหยดันํ้ามนัอยา่งอีโค่คาร์เพื่อใชไ้ปทาํงาน 
  3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) คือ เป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการใช้
จ่ายของผูบ้ริโภค อยา่งเงินเก็บของผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงท่ีแบ่งเก็บไว ้สามารถเก็บไวใ้ชย้ามฉุกเฉิน กบั
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนั้น ๆ หรือ โอกาสทางการเงินของธนาคารท่ีผูบ้ริโภคไดท้าํไวเ้พื่อใชย้ามท่ี
เศรษฐกิจผนัเปล่ียน เป็นตน้ 
  3.5 การศึกษา (Education) คือ การศึกษาท่ีต่างกนั ยอ่มมีความรู้หรือความตอ้งการ
ทางผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั ความรู้ในการเลือกซ้ือสินคา้กแ็ตกต่างกนั 
  3.6 รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Life Style) คือ นกัวิชาการเช่ือว่า การเลือกซ้ือสินคา้
หรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละบุคคลนั้ น ช้ึนอยู่กับการดําเนินชีวิตในแต่ละวนัของแต่ละบุคคล ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกับความสนใจและความคิดเห็นส่วนบุคคล และลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของตวั
บุคคลนั้น ๆ 
  3.7 แนวคิดส่วนบุคคล (Personality) คือ แนวคิดส่วนบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการซ้ือ 
เพระแนวคิดของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกนั ผูบ้ริโภคแต่ละบุคคลจะมีความคิดและวิธีคิดท่ีแตกต่าง



กนัไป ทาํให้ นักวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดทาํการวิจยัแนวคิดของแต่ละบุคคลเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้โดยการยกความคิดและบุคลิกลกัษณะ มาอยู่ในโฆษณา ให้เขา้ถึงความคิดของ
ผูบ้ริโภคดว้ย 
 
 4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological factor)คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู้ ความเช่ือและทศันคติ 
  4.1 แรงจูงใจ (Motivation) คือ ส่ิงท่ีกระตุน้ผูบ้ริโภคใหเ้กิดความสนใจในส่ิงนั้น ๆ 
ใหผู้บ้ริโภครู้สึกอยากลอง อยากเขา้ไปใชบ้ริการ หรือเลือกซ้ือมาลองใช ้
  4.2 การรับรู้ (Perception) คือ การรับรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกนัเหมือนรสนิยม
ของแต่ละคนซ่ึงของชนิดเดียวกนั ความชอบอาจจะแตกต่างกนั เพราะมีรสนิยมและสังคมท่ีแตกต่าง
กนัไป 
  4.3 การเรียนรู้ (Learning) คือ ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความคิดเป็นของตวัเอง ท่ีได้
ประสบพบเจอมา แต่หากพบเจอส่ิงใหม่ ๆ มีการโฆษณาชวนเช่ือ ทาํใหเ้ปล่ียนความคิดทศันคติ ไดรู้้
ไดล้องส่ิงใหม่ ๆ ทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการซ้ือ 
  4.4 ความเช่ือและทศันคติ (Belief and Attitude) คือ ความรู้สึกของแต่ละบุคคล
แตกต่างกนัไปความเช่ืออาจถูกปลูกฝังมาหรือพบเจอดว้ยตนเอง ทาํให้มีผลต่อการตดัสินใจต่าง ๆ 
ของแต่ละบุคคล 
 

 
 

ภาพที ่2.2แสดงรายละเอียดของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค 
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กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 
 
 กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ คือ การเสาะหาขอ้มูลของสินคา้ เพื่อเปรียบเทียบการซ้ือและ
ใชใ้นประกอบการซ้ือของลูกคา้ ประกอบดว้ย  
  1. การรับรู้ความตอ้งการ (Problem Recognition) คือ การรับรู้ของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกนัและส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัก็จะทาํใหก้ารแปลความหมายของการรับรู้ของแต่ละ
คนแตกต่างกนัไป  
  2. การคน้หาขอ้มูล (Information search) คือ การท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้หรือ
อยากไดสิ้นคา้ชนิดไหน ยอ่มมีการเปรียบเทียบซ้ือหรือหาขอ้มูล ก่อนการตดัสินใจซ้ือจากแหล่งต่าง 
ๆ หรือจากเพื่อน ๆ คนรอบขา้งว่าใชแ้ลว้เป็นอยา่งไร มีขอ้ดีขอ้เสียอยา่งไร คุม้ค่าหรือไม่สาํหรับการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้  
  3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) คือ การท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ
สินคา้หรือบริการ แต่สินคา้หรือบริการนั้นมีหลากหลายยี่หอ้ ตอ้งการนาํมาเปรียบเทียบกนัว่าสินคา้
ของยี่ห้อไหน หรือบริการของท่ีใดมีขอ้ดีมากกว่ากนั หรือบริการดีมากกว่ากนั และคุม้ค่ากบัเงินท่ี
จ่ายมากกวา่กนั 
  4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase decision) คือ ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือสินคา้หลงัจาก
ประเมินทางเลือกแลว้ ผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจซ้ือซ่ึงมาจากการประเมินทางเลือกหรือการเปรียบเทียบ
การซ้ือ ทาํใหไ้ดเ้ลือกซ้ือยีห่อ้ท่ีคิดวา่คุม้ค่าท่ีสุดสาํหรับผูบ้ริโภค 
  5. พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase behavior) คือ หลงัจากท่ีผูบ้ริโภค
ไดรั้บสินคา้และนาํไปใชแ้ลว้ มีความพึงพอใจมากนอ้ยเพียงใด ผลท่ีเกิดข้ึนมากกว่าหรือนอ้ยกว่าท่ี
คาดหวงัเอาไวก่้อนซ้ือสินคา้หรือไม่ หากลูกคา้ไม่พอใจอาจจะมีการเปล่ียนไปใชย้ีห่อ้ 
 
 



 
 

ภาพที ่2.3แสดงกระบวนการในการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอน 
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ส่วนที ่3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจ 
  
ความหมายเกีย่วกบัการตัดสินใจ 
 
 กริฟฟิทส์  (Griffiths, 1959)ให้ความหมายว่า  “การตดัสินใจ เป็นการศึกษาทางเลือก
ทางการปฏิบติัโดยการคิดการเลือกทางเลือกท่ีแตกต่างกนั”  
 ไซมอน  (Simon, 1960)ให้ความหมายว่า  “การตดัสินใจ คือ การกาํหนดขอบเขตของ
นโยบายทั้งหมด และเป็นภารกิจท่ีแผ่กระจายไปทัว่การบริหารองคก์ารเช่นเดียวกบัการปฏิบติังาน  
แทจ้ริงแลว้การตดัสินใจมีความสําคญัเก่ียวขอ้งกนักบัทฤษฎีการบริหารโดยทัว่ไป  จะตอ้งรวม
หลกัการขององคก์ารเพ่ือประกนัความถูกตอ้งของการตดัสินใจ  เป็นหลกัการท่ีเท่ียงตรงประกนั
ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน” 
 สุเมธ  เดียวอศิเรศ(2525)กล่าววา่ “การตดัสินใจ  เป็นการเลือกทางปฏิบติั  ซ่ึงมีอยูห่ลายทาง
เพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว”้ 
 ประชุม  รอดประเสริฐ  (2533)กล่าวว่า  การตดัสินใจ  หมายถึง  “กระบวนการในการสร้าง
ทางเลือกการดาํเนินงานไวห้ลาย ๆ  ทาง  แลว้พิจารณาตรวจสอบประเมินทางเลือกเหล่านั้นเพื่อเลือก
ทางท่ีดีท่ีสุดเพื่อไปดาํเนินงาน” 
 พรีพงศ์  ดาราไทย (2542)กล่าวว่า  การตดัสินใจ  หมายถึง  “ความคิดและการกระทาํต่าง ๆ 
ท่ีนาํไปสู่การตกลงใจเลือกทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทางเพื่อใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน” 
 บุษกร   คําคง (2542)กล่าวว่า “การตดัสินใจตอ้งใชข้อ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ีกาํลงัพิจารณา 
โดยใชค้วามรู้พื้นฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ นาํมาผสมผสานกบัการสรุปอา้งอิง เพื่อนาํไปสู่
เป้าหมาย แสดงทิศทางนาํไปสู่การตดัสินใจ” 
 บาร์นาร์ด (Barnard, 1938)ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจไวว้า่ คือ "เทคนิคในการท่ีจะ
พิจารณาทางเลือกต่างๆ ใหเ้หลือทางเลือกเดียว"  
 ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540)กล่าวว่า “การตดัสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ หมายถึง การ
เลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึง จาก
ทางเลือกหลายๆ ทาง เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการหรือการวินิจฉยัสั่งการ คือ การชัง่ใจ 
ไตร่ตรองและตดัสินใจเลือกทางดาเนินงานท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึงจากหลายๆ ทางเพื่อให ้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ” 
 บรรยงค์ โตจินดา (2548)กล่าวว่า “การวินิจฉัยสั่งการหรือการตดัสินใจ หมายถึง การท่ี
ผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาตดัสินใจและสัง่การในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การวินิจฉยัสัง่การ หรือ



การตดัสินใจเป็นเร่ืองท่ีมีความสาคญัมาก เพราะการวินิจฉยัสั่งการจะเป็นการเลือกทางเลือก ดาเนิน
การท่ีดีท่ีสุดในบรรดาทางเลือกหลายๆ ทาง” 
 สมคิด บางโม (2548)กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง “การตดัสินใจเลือก ทางปฏิบติัซ่ึงมี
หลายทางเป็นแนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้การตดัสินใจน้ีอาจเป็นการตดัสินใจ ท่ีจะกระทาการ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงหลายอย่าง เพื่อความสาเร็จตรงตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ในทางปฏิบติัการ
ตดัสินใจมกัเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ียุง่ยากสลบัซบัซอ้น และมีวิธีการแกปั้ญหาใหว้ินิจฉยั มากกว่าหน่ึง
ทางเสมอ ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีของผูว้ินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบติั โดยวิธีใด จึงจะบรรลุ
เป้าหมายอยา่งดีท่ีสุดและบงัเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ารนั้น” 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การตดัสินใจ หมายถึงการพิจราณาเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดย
อาจมีหลายทางเลือกใหพ้ิจารณาและมีปัจจยัต่างๆเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจ โดยปัจจยัต่างๆท่ีกล่าว
มานั้น มาจากความรู้สึกส่วนตวั สภาพทางสังคมและขอ้มูลต่างๆ ท่ีนาํมาอา้งอิงในการตดัสินใจและ
ปัจจยัอ่ืน ทาํใหเ้กิดเป็นแนวทางในการตดัสินใจและตดัสินใจเลือกในท่ีสุด 
 
ความสําคญัของการตัดสินใจ(Decision) 
 
 ในยุคหน่ึงนั้น ไดใ้ห้ความสําคญักบัการบริหารองค์การและกระบวนการต่าง ๆ ในการ
บริหาร คือ ทฤษฎีการบริหารองคก์าร (Management Process) คือ แผนงาน การจดัการ การบริหาร
บุคคล การอาํนวยการและควบคุม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร หลงัจากนั้นไดเ้ปล่ียนแนวคิดว่า ไม่ว่าจะ
ทาํหน้าท่ีของตวัเองดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถา้หากไม่มีการตดัสินใจท่ีดี ก็ยากท่ีจะนาํพาองคก์ารของ
ตวัเองไปพบกบัความสาํเร็จได ้การตดัสินใจ มีเน้ือหาสาํคญั 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
 1.การตดัสินใจเป็นอุปกรณ์สาํหรับวดัความแตกต่างกนัของ ระดบัผูบ้ริหารกบัผูท่ี้ปฏิบติังาน 
ผูท่ี้เป็นถึงระดบัผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการตดัสินใจท่ีดีกว่าผูอ่ื้น ระดบัผูบ้ริหาร
นั้น ตอ้งมีหลกัการและเหตุผล มีวิจารณญาณ ดีกวา่ผูป้ฏิบติังาน มีความสามารถในการตดัสิน นัน่คือ
ส่ิงท่ีแตกต่างระหวา่งผูบ้ริหาร กบั ผูป้ฏิบติังาน 
 2.การตดัสินใจเป็นทางหน่ึงท่ีนาํพาไปหาจุดเป้าหมายขององคก์าร ผูบ้ริหารควรตระหนัก
เสมอว่า การตัดสินใจเป็นเคร่ืองมือท่ีจะนําพาไปหาแนวทางท่ีประสบผลสําเร็จ หรือบรรลุ
จุดประสงคไ์ว ้ดงันั้น ควรมีการกาํหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายไว ้ในการหาวิธีอ่ืน ๆ เพื่อเป็น
แนวทางก็เป็นอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีทาํร่วมกนัมา และทั้งหมดน้ีคือการตดัสินใจ การวางแนวทางแบบ
แผนหรือวิธีการท่ีหลากหลาย จะเป็นเคร่ืองมือท่ีนาํพาใหอ้งคก์ารสู่ความสาํเร็จได ้



 3.การตดัสินใจเปรียบเสมือนสมองขององคก์าร สมองตอ้งทาํงานร่วมกบัประสาทสัมผสั
และส่วนอ่ืน ๆ ในการตดัสินใจท่ีดี ตอ้งมีเคร่ืองช่วยในการตดัสินใจ จึงจะทาํให้ประสบผลสาํเร็จได้
ในดา้นต่าง และเช่นเดียวกนั หากองคก์าร มีสมองและประสาทสัมผสัท่ีดี ก็จะเป็นตวัช่วยใหป้ระสบ
ผลสําเร็จและบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ผูบ้ริหารท่ีดีจะตอ้งคอยหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยู่ตลอด เพื่อ
ควบคุมสถานการณ์ กาํหนดแนวทางใหม่ๆ และคอยหาแนวทางการป้องกนัปัญหาท่ีมีผลต่อแผนการ
ดาํเนินงานไวใ้หไ้ด ้
 4.การตดัสินปัญหาเป็นแนวทางในการหาทางแกปั้ญหา วิธีการตดัสินปัญหานั้นส่วนใหญ่จะ
เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีเคยผ่านมาแลว้ และก็จะผ่านเขา้มาอีก ซ่ึงไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาท่ีตรงจุด และ
ปัญหาก็ยงัเพิ่มข้ึนในอนาคต ดงันั้นการปรับเปล่ียนวิธีคิดหรือกรอบแนวคิด (paradigm) ทาํให้เห็น
ปัญหาในอนาคตและไดป้้องกนัไวไ้ด ้เพราะรู้ล่วงหนา้ว่าจะตอ้งเกิดข้ึน ปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีทาํให้
เกิดการพฒันา และเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารตอ้งใส่ใจและให้ความสําคญั  เป็นการมองแนวคิดหรือ
มุมมองของผูบ้ริหารท่ีจะคาดการณ์เหตุท่ีจะเกิดข้ึนในภายภาคหน้า (scenario) พร้อมทั้งสร้าง
ทางเลือกไวเ้พ่ือรองรับและแกไ้ขปัญหา อยา่งเช่น 4P ไดแ้ก่ ตวัผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) 
สถานท่ี (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) สาํหรับเตรียมการณ์แข่งขนัไวใ้นอนาคต เพื่อ
รองรับลูกคา้ หรือคู่แข่งขนัในการครองตลาดและทาํให้องคก์ารเติบโต เป็นตน้ ฉะนั้นผูบ้ริหารควร
เตรียมการสําหรับการวางแผนงานเพื่อสร้างกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นการบริการหลงัการขาย หรือการ
วางแผนดา้นการตลาด และพาองคก์ารสูค้วามเป็นเลิศในตลาด 
 
ขั้นตอนการตัดสินใจ 
 
 ในกระบวนการตดัสินใจมีอยูห่ลายรูปแบบ อยูท่ี่ความคิดเห็นของนกัวิชาการแต่ละคน พลนั
เกต และแอต็เนอร์ (Plunkett and Attner, 1994) ไดเ้สนอลาํดบัขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจ
เป็น 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 อา้งจาก กลุชลี ไชยนนัตา (2539)  
 ขั้นที่ 1 การระบุปัญหา (Define the problem)ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรกของการตดัสินใจ 
หากว่าการระบุปัญหาไม่ไดพ้บปัญหาท่ีแทจ้ริง ก็จะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ จึงตอ้งระบุปัญหา
ขององค์การด้วยความระมัดระวงั ไม่ให้มีความผิดพลาดในการระบุปัญหา ผูบ้ริหารควรแยก
องค์ประกอบของปัญหาท่ีเกิดข้ึนก่อนหลงัจากนั้นจึงแยกแยะและเก็บขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อประเมิน
ปัญหาท่ีแทจ้ริงจะเป็นการนาํไปสู่ปัญหาท่ีแทจ้ริงอยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ  



 ขั้นที่ 2 การระบุข้อจํากัดของปัจจัย (Indentify limiting factors)หลงัจากท่ีระบุปัญหาท่ี
แทจ้ริงไดแ้ลว้ มาถึงการระบุขีดจาํกดัต่าง ๆ ภายในองคก์ร ไม่วา่จะเป็นทุนทรัพย ์ทรัพยากร อุปกรณ์ 
แรงงาน กระบวนการผลิต รวมถึงเวลา เป็นเง่ือนไขท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้โดยอะไรท่ีไม่
สามารถทาํไดห้รือไม่เป็นท่ีตอ้งการ เป็นปัญหาควรตดัท้ิงไป 
 ขั้นที่ 3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives)ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริหารตอ้ง
ตวัเลือกข้ึนมา ในกรณีท่ีเกิดปัญหา จะมีความสามารถในการแกปั้ญหาไดท้นัทีอาจจะแกปั้ญหาให้
นอ้ยลงซ่ึงทางเลือกเหล่านั้นมาจากทรัพยากรและความเป็นไปไดข้ององคก์ร โดยอาจจะเพิ่มระเวลา
ทาํงานจากปรกติ หรือรับพนกังานเพิ่ม หรืออาจะขอรับคาํปรึกษาจากนกับริหารหรือนกัวิชาการท่าน
อ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทางและเพิ่มความรู้ให้กับผูบ้ริหารนําไปพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives)หลงัจากท่ีผูบ้ริหารไดพ้ฒันา
ทางเลือก โดยนาํมาวิเคราะห์เปรียบเทียบในดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะขอ้ดีและขอ้เสีย และแต่ละทางเลือก
นั้น และนาํมาประเมินทางเลือกวา่สามารถใชไ้ดหรือไม่ มีขีดจาํกดัของทางเลือกอะไรบา้ง แต่ถา้หาก
ไม่สามารถทาํไดภ้ายใตข้อ้จาํกดัท่ีสร้างข้ึน ควรตดัทางเลือกน้ีท้ิงไป เพราะไม่สามารถนาํมาใชไ้ด ้
 ขั้นที่ 5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative)หลงัจากท่ีผูบ้ริหารได้
วิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ แลว้ ควรเปรียบเทียบผลท่ีตามมาทั้งขอ้ดีและขอ้เสียโดยอาจจะเลือกทางทีมี
ผลเสียนอ้ยท่ีสุดและเกิดผลมากท่ีสุด แต่ในบางคร้ังผูบ้ริหารอาจจะเลือกทางเลือกท่ีผสมกนัโดยนาํ
ส่วนท่ีดีท่ีสุดของแต่ละทางเลือกมารวมกนั 
 ขั้นที ่6 การนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision)หลงัจากท่ีไดท้างเลือกท่ี
ดีท่ีสุดแลว้ผูบ้ริหารควรนําทางเลือกนั้นไปปฏิบติัใช้เพื่อให้เพื่อให้การดาํเนินงานเกิดประโยชน์
สูงสุด ผูบ้ริหารควรระบุเวลาในการดาํเนินงาน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติั และมีการ
มอบหมายหน้าท่ีโดยแบ่งหน้าท่ีอย่างชดัเจน และควรกาํหนดกฎระเบียบวิธี และนโยบาย เพื่อให้
ดาํเนินการไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  
 ขั้นที่ 7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation 
system)ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดท้ายการตัดสินใจ คือการสร้างกระบวนการควบคุมออกการ
ตดัสินใจออกเป็นระบบรวมถึงการประเมินผล ทาํให้สามารถยอ้นกลบัไปสาํรวจผลการปฏิบติังาน
ว่าเป็นไปตามแบบแผนหรือไม่ และขอ้มูลเหล่าน้ียงัเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจโดยการศึกษาจาก
ผลลพัธ์ของผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมาทาํใหไ้ดผ้ลลพัธ์ของการปฏิบติังานออกมาดีท่ีสุด 
 
 



ลกัษณะของการตัดสินใจ 
 
 กุลชลี ไชยนนัตา (2539) ไดส้รุปลกัษณะของการตดัสินใจจาก ลูมบา (Loomba, 1978) ไว้
ดงัน้ี 
 1. การตดัสินใจนั้นเป็นการเปรียบเทียบหรือประเมินผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีจะไดรั้บ จาก
หลาย ๆ ทางเลือก โดยจะเลือกทางท่ีใหผ้ลประโยชน์มากท่ีสุด 
 2. มีความจาํเป็นในการตดัสินใจ เพราะมีทรัพยากรจาํกดั แต่ความตอ้งการของมนุษยมี์ไม่
จาํกดั จึงตอ้งมีการตดัสินใจเพื่อใหเ้กิดประโยชน์และใชท้รัพยากรอยา่งจาํกดัเพื่อประโยชน์สูงสุด  
 3. ภายในองคก์ารมีฝ่ายต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงอาจมีการขดัแยง้กนัทางเป้าหมาย ผูบ้ริหารจึงตอ้ง
เป็นผูต้ดัสินใจเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์ององคก์ารและส่วนรวม 
 4. ในกระบวนการตดัสินใจจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน นั่นก็คือ ส่วนแรกเก่ียวขอ้งกับ
วตัถุประสงค ์ขีดจาํกดั และทางเลือก ส่วนท่ีสอง เป็นการประเมินทางเลือก หรือเลือกทางท่ีดีท่ีสุด
ตามสถานการณ์ 
 5. ในการตดัสินใจนั้นมีหลายแบบดว้ยกนั จะแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของปัญหา 
อาจจะแบ่งการตดัสินใจออกเป็นขั้นตอนตามลาํดบั อาจจะเป็นส่วนหน่ึงในการทาํงานเช่น ตาราง
การผลิต ตารางการจดัหาอุปกรณ์ เป็นตน้ เหล่าน้ีไม่ใช่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํ 
 
ทฤษฎกีารตัดสินใจ 
  
 วฒิุชยั จาํนงค(์2523)กล่าวว่า“การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละใน
การจดัการนั้น การตดัสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบติังานทุกๆ เร่ืองทุกๆ กรณีเพื่อดาํเนินการไปสู่
วตัถุประสงค ์อาจมีเคร่ืองมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตวัอารมณ์ ความรักใคร่ ชอบ
พอ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ และมีลกัษณะเป็นกระบวนการอนัประกอบดว้ยขั้นตอน
ต่าง ๆ ต่อเน่ืองกนัไป” ดงัน้ี 
 1) การแยกแยะตัวปัญหา (problem identification)การตดัสินใจในขั้นตอนแรกนั้น เป็น
การสร้างความมัน่ใจและทาํความเขา้ใจกบัปัญหา เพราะการตดัสินใจนั้นจะเร่ิมตน้ก็ต่อเม่ือมีส่ิงท่ีไม่
คาดคิดเกิดข้ึน 
 2) การหาข่าวสารที่เกี่ยวกับตัวปัญหาน้ัน (information search)การแสวงหาข่าวสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน จริง ๆ แลว้ อาจจะไม่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรงกไ็ด ้ 



 3) การประเมินค่าข่าวสาร (evaluation of information)มีความจาํเป็นท่ีตอ้งตรวจสอบท่ีมา
ของข่าวสาร และวิเคราะห์ข่าวสารนั้น ๆ วา่จะสามารถนาํไปประยกุตใ์ชแ้กไ้ขปัญหาไดห้รือไม่  
 4) การกําหนดทางเลือก (listing alternative)ขั้นตอนน้ีเป็นส่วนของการตดัสินใจ คือ การ
สร้างทางเลือกให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อจะไดน้าํไปใช้แกปั้ญหาไดใ้นหลาย ๆ วิธี หากว่ามีขอ้มูลหรือ
ข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้งสาํหรับปัญหาในแต่ละดา้น ก็จะกาํหนดแนวทางในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 5) การเลอืกทางเลือก (selection of alternative)หลงัจากท่ีไดก้าํหนดทางเลือกและลาํดบั
ความสาํคญัของการแกปั้ญหาแลว้ ต่อจากน้ีคือการเลือกทางเลือกท่ีจะใชแ้กปั้ญหาต่อไป จุดน้ีเองจึง
จะเรียกวา่การตดัสินใจท่ีแทจ้ริง 
 6) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (implement of decision)หลงัจากท่ีเลือกทางเลือกแลว้เป็น
การดาํเนินการตามทางเลือกท่ีถูกเลือก 
 
"ทฤษฎหีมวก 6 ใบ" ของ ดร.เอดเวร์ิด เดอ โบโน 
 
 ทฤษฎีหมวก 6 ใบ ซ่ึงเป็นกลยุทธ์เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ ดงันั้น จึงเรียกไดว้่าเป็นขั้นตอน
สุดทา้ยของกระบวนการคิด และเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดและขาดไม่ไดข้องการเป็นผูน้าํ ท่ีไม่สามารถจะ
ปฏิเสธได ้ คือ "การตดัสินใจ" การตดัสินใจนั้นตอ้งมีความรอบคอบ เพราะการตดัสินใจนั้นจะมี
ผลกระทบต่อผูอ่ื้นหรือในด้านอ่ืนด้วยทั้ งใน ด้านดีและด้านไม่ดีได้ เพื่อให้การตัดสินใจนั้ นมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดน้าํ เร่ือง "ทฤษฎีหมวก 6 ใบ" ของ ดร.เอดเวิร์ด เดอ โบโน มาประยกุตใ์ช้
โดยมีการไตร่ตรองเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่าง ๆ ตามหมวก 6 ใบ ทีมีเฉดสีบ่งบอกอารมณ์ของ
ช่วงเวลานั้นหรือในขณะนั้น 
 Six thinking hats คือ วิธีคิดอยา่งเป็นขั้นตอนโดยแบ่งการคิดออกเป็นดา้นต่าง ๆ ทั้งอารมณ์
และความรู้สึก ช่วยทาํให้เห็น หรือส่ือความคิดออกชดัเจนยิ่งข้ึน โดยมีแนวความคิดหลกัเป็น “การ
คิด” ในการดึงเอาประสบการณ์ท่ีประสบมาหรือความรู้ท่ีมีมาใชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณ์ เหตุน้ีเอง
ทกัษะความคิด จึงไดมี้ความสาํคญัมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 



Six Thinking Hats สูตรบริหารความคดิของ "เดอ โบโน" จะประกอบด้วยหมวก 6 ใบ 6 สี คอื 
 
 1. White Hat หมวกสีขาว สีน้ีเป็นสีท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกลาง มีความเก่ียวขอ้งกบั
ข้อเท็จจริง ตัวเลข เม่ือสวมใส่หมวกสีน้ี หมายความว่าในการประชุมหรืออภิปราย ต้องการ
ขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลเบ้ืองตน้ มิใช่ความน่าจะเป็น หรือความคิดเห็น 
 2. Red Hat หมวกสีแดง สีน้ีเป็นสีท่ีบ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึก เม่ือสวมหมวกสีน้ี ผูท่ี้
สวมหมวกใบน้ีอาจจะบ่งบอกถึงความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี ซ่ึงอารมณ์เป็นเหตุผลส่วน
บุคคล อาจจะไม่มีเหตุผลเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 3. Black Hat หมวกสีดํา สีน้ีเป็นสีท่ีบ่งบอกถึงความความผดิพลาด อุปสรรค หรือจุดดอ้ย 
โดยมีเหตุผลเขา้มาประกอบดว้ย โดยการคิดคาํนึงถึงเหตุผลต่าง ๆ วา่ควรหรือไม่ ผดิหรือถูก เพื่อเพิ่ม
ความรอบคอบใหม้ากข้ึน  
 4. Yellow Hat หมวกสีเหลอืง เป็นสีของความสว่างไสว ทนัทีท่ีสวมหมวกสีน้ี จะหมายถึง
ความโดดเด่น ทาํใหนึ้กถึงประโยชน์ ขอ้มูลเชิงบวก ช่องทาง โอกาส หรือความสร้างสรรค ์
 5. Green Hat หมวกสีเขียว สีเขียวเป็นสีท่ีแสดงถึงความ งอกงามและการเจริญเติบโต เม่ือ
สวมหมวกสีน้ี จะทาํใหนึ้กถึงการเปล่ียนแปลง การพฒันา การคิดอยา่งสร้างสรรค ์
 6. Blue Hat หมวกสีนํ้าเงิน สีน้ีเป็นสีท่ีบ่งบอกถึงความรู้สึกเงียบขรึมและสงบ จะเป็น
เหมือนทอ้งทะเล หรือทอ้งฟ้า ทนัทีท่ีสวมหมวกใบน้ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร ควบคุม การครุ่นคิด 
หรือการท่ีตอ้งสัง่การ 
 
 
 



 
 

ภาพที ่2.4 การคดิแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) 
 
 

ความหมายของสีหมวกความคดิหกใบ 
 
 มีคนพูดอยู่เสมอว่าในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนั้น บางคนต้องสวมหมวกหลายใบซ่ึง
หมายถึงมีหลากหลายการตดัสินใจ หรือหลายเหตุการณ์ในวนันั้น หมวกนั้นหมายถึง บทบาทหนา้ท่ี
ของคน ๆ นั้นในแต่ละวนัแต่ไม่ว่าอย่างไรการสวมหมวกก็สามารถสวมได้เพียงคร้ังละใบเดียว
เท่านั้น และหมวกแต่ละสีกบ่็งบอกการตดัสินใจหรืออารมณ์ในขณะนั้นแตกต่างกนัไป ดงัน้ี 
 1. หมวกสีขาว (White Hat)หมายถึง ขอ้มูลพื้นฐาน ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และความชดัเจน ไม่
ตอ้งการความน่าจะเป็นหรือคความคิดเห็น สีขาวเป็นสีท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกลาง มีความเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้เทจ็จริง ตวัเลข เม่ือสวมหมวกสีน้ี จะหมายความว่า การประชุมนั้นตอ้งการความจริงเท่านั้น 
ไม่ใช่ความคิดเห็น ความน่าจะเป็น หรือขอ้เสนอะแนะ โดยส่วนใหญ่จะใชห้มวกสีขาวในการเร่ิม



กระบวนการคิด เพื่อใขเ้ป็นแนวทางของความคิดท่ีเกิดข้ึนต่อจากน้ี และหมวกสีขาวก็ใชใ้นตอน
สุดทา้ยเพื่อประเมินหาขอเทจ็จริง วา่ส่ิงท่ีคิดนั้นมีความเหมาะสมกบัขอ้มูลของเราหรือไม่ 
 2. หมวกสีแดง (Red Hat)หมายถึง ความรู้สึกหรือลางสงัหรณ์ ในขณะท่ีสวมหมวกใบน้ี เรา
สามารถบ่งบอกความรู้สึกส่วนตวัว่าชอบหรือไม่ ดีหรือไม่ มีการคิดโดยใชอ้ารมณ์ตดัสิน และมกัจะ
ตดัสินโดยไม่มีเหตุผล แต่ตดัสินโดยประสบการณ์ หรือ ส่ิงท่ีเคยพบเจอมาโดยฉับพลนั หรือการ
เปล่ียนความคิดไปในอีกแง่มุมหน่ึง ซ่ึงการคิดเหล่าน้ีทาํใหเ้กิดการคน้พบ หรืองานสร้างสรรคใ์หม่ ๆ 
เกิดวิธีคิดใหม่ ๆ อนัเป็นความคิดท่ีมาจากการตดัสินใจเฉพาะหน้า เกิดความเขา้ใจในสถานการณ์
และคิดโดยทนัที ความคิดเหล่าน้ีไม่อาจะหารายละเอียดหรืออธิบายออกมาได ้อยา่งเช่นคุณรู้วา่เพื่อน 
ๆ ของคุณแต่ละคนช่ืออะไรกนับา้ง หมวกสีแดงจึงแทนความรู้สึกท่ีไม่ตอ้งมีเหตุผลมาหาคาํอธิบาย  
 3. หมวกสีดํา (Black Hat) หมายถึง ส่ิงท่ีทาํใหเ้รานึกถึงความผดิพลาด ไม่ควรทาํ ทาํใหเ้กิด
การคิดท่ีระมดัระวงั หมวกสีดาํส่ิงไดผ้ิดปรกติส่ิงใดผิดแปลกไปจากเดิมและส่ิงใดไม่สามารถใชไ้ด ้
ช่วยป้องกนัการสูญเสีย และคิดอย่างผิดพลาดผิดกฎหมาย หมวกสีดาํ จะเป็นหมวกความคิดท่ีมี
เหตุผล เพราะการท่ีจะวิจารณ์ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ตอ้งมีเหตและผลมารองรับ ไม่มีการใชอ้ารมณ์เขา้มาร่วม
ตดัสิน   หมวกสีดาํจึงเป็นตวัแทนของการไตร่รองและความระมดัระวงั ตอ้งใชเ้หตุผลเท่านั้น ไม่ใช่
อารมณ์ร่วม  
 4. หมวกสีเหลือง (Yellow Hat) หมายถึง ความคิดในแง่บวก ความคิดท่ีเป็นประโยชน์ 
มุมมองมองใหม่ ๆ ทาํใหส่ิ้งต่าง ๆ อาจเกิดข้ึนได ้เปิดโอกาสใหเ้กิดการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ ผลงาน
ใหม่ ๆ และผสมผสานกบัความอยากรู้อยากเห็น ความอยากทาํส่ิงท่ีตอ้งการ หมวกสีเหลือง จึงเป็น
ตวัแทนของการแสวงหาทางเลือก พร้อมทั้งมีความหวงัแฝงอยู่ เพื่อใช้สําหรับการประกอบการ
ตดัสินใจ 
 5. หมวกสีเขียว (Green Hat) หมายถึง ความคิดท่ีเป็นจุดประกายสามารถนาํมาต่อยอด 
เก่ียวขอ้งกบัการเกิดมุมมองใหม่ ๆ แนวคิดใหม่ ๆ พนัธ์กบัความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบั การเปล่ียนแปลงแนวคิด และมุมมอง ซ่ึงมกัจะมาจากประสบการณ์โดยตรง และทาํให้
เกิดความคิดใหม่ความคิดนอกกรอบ หมวกสีน้ี จะบ่งบอกถึงความคิดใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่าง
สร้างสรรค์ เม่ือใช้หมวกสีน้ีหมายถึงมีความคิดใหม่ ๆ ท่ีคิดต่างไปจากเดิม เป็นช่องทางในการ
สร้างสรรคผ์ลงานและพฒันา 
 6. หมวกสีนํ้าเงิน (Blue Hat)หรือเรียกว่า "หมวกสีฟ้า" หมายถึง การบริหารควบคุม
กระบวนการคิดเพื่อให้มีความชดัเจน ในเร่ืองการสรุปความคิด การดาํเนินการอย่างเป็นระบบ มี
บทบาทในการควบคุมส่ิงต่าง ๆ ได ้นัน่หมายถึงมีความสามารถในการควบคุมสมาชิก ควบคุมการ
ดาํเนินการต่าง ๆ ควบคุมบทบาทการทาํงานกระบวนการ หมวกสีน้ียงับ่งบอกว่า ตอ้งการทาํบงัคบั 



หรือ มีจุดประสงค ์ในการควบคุมสั่งการ หมวกสีน้ีมีความสามารถในการควบคุม กวา้งขวางเหมือน
ทอ้งฟ้าแผไ่พศาล สามารถควบคุมทุกส่ิงได ้ 
 
ประโยชน์ของการคดิแบบหมวก 6 ใบ 
 
พวงผกา โกมุติกานนท ์(2544) ไดส้รุปประโยชน์ของการคิดแบบหมวก 6 ใบ ดงัน้ี 
1.ใชง้านง่ายและเป็นท่ีกระตุน้ความสนใจของคนรอบ ๆ ขา้ง ไม่ว่าจะใชห้มวกจริง ๆ หรือรูปหมวก
จาํลองเป็นสีต่าง ๆ 
2.ทาํใหมี้เวลาเหลือมากพอในการคิดสร้างสรรคผ์ลงานท่ีกาํลงัคิดโดยแสดงความรู้สึกผา่นหมวก 
3.สามารถแสดงออกในท่ีประชุมไดโ้ดยตรงดว้ยความรู้สึก ให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้ความรู้สึกของผูส้วมใน
ขณะนั้นโดยไม่ตอ้งกลวัวา่จะไม่เหมาะสมแต่อยา่งใด 
4.ทาํให้สามารถแสดงความคิดเห็นในด้านใดดา้นหน่ึงออกมาได้อย่างเต็มท่ี โดยไม่สับสนกับสี
หมวก 
5.ทาํใหแ้สดงออกถึงความคิดเห็นและโตแ้ยง้อยา่งสุภาพดว้ยการ เปล่ียนสีของหมวกท่ีสวมใส่อยู ่
6. ทาํใหร้ะดมความคิดของแต่ละคนดว้ยสีหมวกแต่ละใบ แทนท่ีจะใชห้มวกสีเดียว 
7.ตัดทิฐิออก แล้วเปิดอิสรภาพทางความคิด ทาํให้สามารถแสดงความคิดได้อย่างเต็มท่ีและมี
ประสิทธิภาพ 
8.ทาํใหส้ามารถจดัลาํดบัความคิดท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับการประชุมคร้ังนั้นได ้
9.ลดความขดัแยง้กันทางความคิดเห็นโดยการสวมหมวก และแสดงความคิดเห็นกันได้อย่าง
สร้างสรรค ์
10.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทาํใหมี้ผลงานออกมาดีมากข้ึนกวา่เดิม 
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ภาพที ่2.10 บรรยากาศของสนามบีบีกนั เดะชูสวนั 
ทีม่า : https://www.facebook.com/theshootone (2560) 

 
 

 
 

ภาพที ่2.11อตัราค่าบริการของสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั 
ทีม่า : https://www.facebook.com/theshootone (2560) 

 



 
 

ภาพที ่2.12แผนทีก่ารเดินทางไปสนามบีบกีนั เดอะชูสวนั 
ทีม่า : https://www.facebook.com/theshootone (2560) 

 
 
ส่วนที ่5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ือง พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการท่ี
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี พบว่างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ
ไทยมีดงัต่อไปน้ี 
 ชนัญชิดา นาคใจเสือ (2559)ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการ
สนามบีบีกนัของผูเ้ล่นบีบีกนัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยการสาํรวจผูท่ี้เขา้ใช้
บริการสนามบีบีกนัใหเ้ช่า จาํนวน 400 คน เพื่อตอ้งการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเขา้ใชบ้ริการ
ตามท่ีต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล  โดยการศึกษาวิจัยและประเมินจาก
แบบสอบถามสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ มีการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ 
ไคสแควร์ จากผลการวิจยัพบว่า ช่วงอายท่ีุเขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่ มีช่วงอาย ุ25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 
68.5 ส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 65.8 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 62.8 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 84.5 และมีรายไดต่้อเฉล่ียเดือนอยูท่ี่  20,001 – 30,000บาท  



คิดเป็นร้อยละ 50.8 ซ่ึงสถิติเหล่าน้ีเป็นสถิติสูงสุดของทั้งหมด ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
แบบสอบถามดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ความสนใจในสนามบีบีกนั
แบบ CQB คิดเป็นร้อยละ 44.3 ดา้นราคา ลูกคา้จะคาํนึงถึงราคาค่าเช่าของสนามเม่ือเทียบกบัคุณภาพ
ของสนาม คิดเป็นร้อยละ75.3  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูเ้ขา้ใชบ้ริการตามสนามต่าง ๆ จะรับรู้
ข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 99.0ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่จะให้ความสนใจกบัการจดักิจกรรมนอกสถานท่ีหรือต่างจงัหวดัมาก คิดเป็นร้อยละ 60.5ดา้น
บุคคล ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานท่ีใชถ้อ้ยคาํสุภาพไพเราะ คิดเป็นร้อยละ 47.3 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองของการตกแต่งตวัสนามบี
บีกนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.8 ดา้นกระบวนการ  ผูเ้ขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัดา้น
การติดตามผลเพ่ือแสดงถึงความเอาใจใส่ลูกคา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.8 และสุดทา้ยความถ่ีใน
การเช่าใชส้นามบีบีกนัต่อเดือนพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการเช่าใชบ้ริการสนามบีบีกนั 
2 คร้ังต่อเดือนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 45.5 
 
 ธราภณ ไชยแจ่มจันทร์(2556)ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์”  เพื่อตอ้งการทราบถึง
พฤติกรรมของลูกคา้แต่ละบุคคลท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามยิงปืนของ สมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนําไปปรับปรุง การให้บริการ ทั้ งในด้าน ผลิตภัณท์  ราคา  และ
โปรโมชัน่ต่าง ๆ  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางสําหรับการพฒันาคุณภาพในดา้นต่าง ๆ ของสมาคมยิงปืน 
แห่งประเทศไทย โดยรวบรวมขอ้มูลและประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย จาก
ผลการวิจัยทั้ งหมด  100 คน ส่วนใหญ่ ผู ้ท ําแบบสอบถามนั้ นเป็นเพศหญิงอายุต ํ่ ากว่า 20 ปี 
สถานภาพโสด การศึกษาตํ่ากว่า ปริญญาตรี เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายไดต้ ํ่ากว่า 10,000 บาท  
ในผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 100 คนนั้น ส่วนใหญ่จะยิงปืนประเภทปืนสั้น เพื่อฝึกซ้อมสําหรับการ
แข่งขนั และท่ีเลือกใชส้นามยิงปืนน้ีเน่ืองจากมีผูฝึ้กสอนท่ีดี ส่วนใหญ่จะเขา้ใชบ้ริการตั้งแต่เวลา 9
โมงเชา้ จนถึง 4 โมงเยน็ ในการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้พบว่า ในดา้นผลิตภณัฑ์ผูเ้ขา้ใช้
บริการเห็นว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ไดม้าตรฐานและเพียงพอ ในดา้นราคาผูเ้ขา้ใชบ้ริการเห็นว่าราคาเขา้ใช้
บริการค่าอุปกรณ์และค่ากระสุนมีราคาเหมาะสม ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและโปรโมชัน่สาํหรับ
ลูกคา้พิเศษจะไดสิ้ทธ์ิเม่ือใชค้รบ 10 คร้ัง ฟรี 1 คร้ัง และสมคัรสมาชิกฟรี แต่ยงัไม่ค่อยเป็นท่ีพอใจ
เท่าไหร่นัก ส่วนการโฆษณานั้นยงัค่อนขา้งน้อย ดา้นบุคลากรเจา้หนา้ท่ีบริการเพียงพอ อธัยาศยัดี 
พร้อมให้บริการตลอดเวลาและลูกคา้มีความพึงพอใจ ด้านกระบวนการอยู่ในระดัยปานกลาง
เจา้หนา้ท่ีประสานงานรวดเร็วและใหค้าํปรึกษาไดถู้กตอ้ง  ดา้นทางกายภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง มี



หอ้งสุขาแยกชดัเจน แสงสวา่งเพียงพอ แพทยแ์ละหอ้งพยาบาลพร้อม และบรรยากาศดีอากาศถ่ายเท
สะดวก 
 
 นธายุ วันทยะกุล และ วรรณชลี โนริยา (2557)ไดท้าํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในสนามยงิปืนสามโคก”  เพื่อตอ้งการทราบถึงพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มา
ใช้บริการในสนามยิงปืนสามโคก   อีกทั้ งเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  และ 
สภาพแวดลอ้มภายนอกกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อนาํไปใช้เป็นแนวทางสําหรับพฒันาการ
บริการของสนามยิงปืนสามโคก โดยการสุ่งผูเ้ขา้ใชบ้ริการจาํนวน 400 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติบรรยาย การวิเคราะไคสแควร์ และ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  จากผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในสนามยิงปืน ในสถานบริการนั้น มีเพศชายเขา้ใชบ้ริการสูงกว่าเพศหญิง  
อายุของผูท่ี้เขา้มาใช้บริการนั้นไม่สามารถทาํการวิจยัได ้เน่ืองจากกีฬายิงปืน สามารถเร่ิมเล่นได้
สาํหรับผูท่ี้มีอายุ 20 ปีข้ึนไปตามกฎหมาย  ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
แต่เน่ืองจาก ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อผูบ้ริโภค เพราะผูป้ระกอบอาชีพหรือธุรกิจ ตอ้งการหาอาวุธ
มาปกป้องชีวิตและทรัพยสิ์น ให้มีความปลอดภยั  สถานภาพของผูเ้ขา้ใชบ้ริการในสนามยิงปืนนั้น 
บุคคลท่ีเขา้มาใชบ้ริการลว้นแลว้แต่โสด เน่ืองจากกีฬาชนิดน้ี ตอ้งใชท้ั้งสมาธิ และเวลา ทาํให้ไม่มี
เวลาสนใจคนรอบขา้ง บุคคลท่ีเขา้มาใชบ้ริการจึงใชชี้วิตแบบโสด   รายไดเ้ฉล่ียของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 
มีรายไดเ้ฉล่ีย 25,001 – 40,000 บาท ต่อเดือน เน่ืองจากกีฬาชนิดน้ี มีค่าใชจ่้ายสูงเม่ือเทียบกบักีฬา
ชนิดอ่ืน เพราะมีค่าอาวธุปืน และ ค่ากระสุนปืนจาํนวนมาก ผูเ้ล่นจึงตอ้งมีรายไดค่้อนขา้งมาก  อาชีพ
ของบุคคลท่ีเขา้มาใชบ้ริการในสนามยงิปืนสามโคก ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพส่วนตวั / อิสระ จาก
สมมุติฐานพบว่า ผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการจะตอ้งมีตน้ทุนสูง ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือปืน หรือกระสุนปืน ทาํ
ใหผู้ท่ี้เขา้ใชบ้ริการจาํเป็นตอ้งมีอาชีพหรือประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 
 จากการศึกษางานวิจยัขา้งตน้นั้น เน้ือหาในงานวิจยัมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจโดยมี
ความสมัพนัธ์กบัการวิจยัของผูว้ิจยั ซ่ึงมีผลเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ ผูว้ิจยัจึงไดน้าํขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการประยุกตใ์ชก้บัการวิจยั ในตวัอยา่งของงานวิจยัจากขั้นตน้นั้น ได้
บอกถึงวิธีการตดัสินใจของแต่ละบุคคล แต่ละระดบั สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการตดัสินใจของ
บุคคลทัว่ไปไดเ้หตุน้ี ผูว้ิจยัจึงไดน้าํผลการวิจยัขา้งตน้มาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัน้ีดว้ย 
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 บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ี
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีโดยแบ่งการวิจยั ดา้นสถานท่ีตั้ง ดา้น
สภาพแวดลอ้ม ดา้นอตัราค่าบริการ ดา้นอุปกรณ์ท่ีให้บริการ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ดา้น
ความปลอดภัยในสนาม และด้านพนักงานท่ีให้บริการในสนาม ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการตามลาํดับ
ขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.  วิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4.  วิธีการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
5.  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  
 ประชากร ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนของผูท่ี้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะ
ชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีท่ีแน่นอนดงันั้น ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการกาํหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชสู้ตรคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร โดยใชสู้ตรกาํหนดขนาดตวัอย่างของ 
สูตรW.G.cochran (1953) ดงัน้ี 
 

n =P (1 - P) Z2 
   e2 

 
 nแทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P แทน สดัส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะสุ่ม  
 Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้ิจยักาํหนดไวท่ี้ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 e แทน สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้



40 
 

 ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 50% จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะคาํนวณไดคื้อ P = .50 
(50%)  Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 
 n= (.50) (1-.50) (1.96)2 / (0.05)2 
 n= (.50) (.50) (3.8416) / .0025 
 n= 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  
 แต่เพื่อความแม่นยาํของขอ้มูลในการเก็บตวัอย่าง ผูว้ิจัยจึงเก็บตวัอย่างจาํนวน 400 
ตวัอยา่ง 

 
2. เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
 สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั 
ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีโดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  โดย
มีลกัษณะคาํถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูใ้ชบ้ริการในสนาม
โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาํตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการสนามบีบีกัน 
เดอะชูสวนัท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั 
เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 
3. วธีิสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล, พฤติกรรม และการ
ตัดสินใจแล้วนํามากําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2.  นําผลท่ีได้จากการศึกษาตามขอ้ 1. มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ
พจิารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวิจยั 
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 3.  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน นาํเสนอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอคาํแนะนาํ ปรับปรุง 
แกไ้ข  

4.  นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
5.  นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ทดลองใช ้ (Pretest) กบักลุ่มตวัอย่างไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งในงานวิจยั จาํนวน 40 คน และนาํขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient)  
 6.  นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น
คร้ังสุดทา้ย เพื่อตรวจสอบและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการจดัทาํฉบบัสมบูรณ์ สําหรับนาํไปใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
4. วธีิดําเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยแบ่งการวิจยั ดา้นสถาน
ท่ีตั้ ง  ด้านสภาพแวดล้อม  ด้านอัตราค่าบริการ  ด้านอุปกรณ์ท่ีให้บริการ  ด้านการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นความปลอดภยัในสนาม และดา้นพนกังานท่ีให้บริการในสนามผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีขอ้ง นาํมาสังเคราะห์และนาํมาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และนาํเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถามมีวิธีดาํเนินการดงัน้ี 
 1.  ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 2.  ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อนาํเคร่ืองมือไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
 3.   ผูว้ิจยัดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้คาํถามตามเคร่ืองมือ
แต่ละชุดใหส้มบูรณ์  แลว้นาํผลการตอบไปจดักระทาํและวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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5. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 1.  แบบสอบถามในส่วนที ่1 ส่วนที ่2 
 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลโดยนาํขอ้มูลมาคาํนวณและวิเคราะห์หา
ค่าสถิติโดยใชค้วามถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี  และใชค่้ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่าพิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อาย,ุ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนของผูใ้ชบ้ริการในสนามซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง 
 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะ
ชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีดว้ยวิธีการคาํนวณค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
จากนั้นนาํค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมายของ ประคอง  กรรณสูตร (2542)  
ท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 

 
2.  ใช้สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 

  เม่ือ  X  แทน ค่าเฉล่ีย 
   X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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 2.2ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)(ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  
 

 
 1

22




  

nn
xxn

S  

  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกกาํลงัสอง 
    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาํลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 3. สถิติทีใ่ช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -Coefficient) 
ของครอนบคั(Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:126) 
  เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   N แทน ค่าจาํนวนของแบบคาํถาม 
    2

is  แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
   2

ts  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ ง
ฉบบั  

 
 4. สถิติทีใ่ช้สําหรับทดสอบสมมติฐาน 
 4.1 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยใชส้ถิติความสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson ‘ s Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐาน (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2545) มีสูตรการ
คาํนวณดงัน้ี  
 

n	  	 
n²  ² n²  ²

 

  
     
  เม่ือ          r แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
    แทน ผลรวมคะแนนรายขอ้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
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    แทน ผลรวมคะแนนรวมของทั้งกลุ่ม 
   

2 แทน ผลรวมคะแนนชุด X แต่ละกลุ่มตวัอยา่งยกกาํลงัสอง 
   

2 แทน ผลรวมคะแนนชุด Yแต่ละกลุ่มตวัอยา่งยกกาํลงัสอง 
    แทน ผลรวมของผลคูณระหวา่ง X และ Y 
   n แทน จาํนวนคนหรือกลุ่มตวัอยา่ง 
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 บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลจากการตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั 
เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 400 คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาจาํนวน 400 ชุด มาทาํการ
วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ และจดัเรียงลาํดบัการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 ไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล และแปลความหมายแบ่งเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจก
แจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะ
ชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 4.2 – 4.5 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั 
เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 4.6 – 4.12 
 ตอนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะ
ชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 4.13 – 4.16 
  4.2 พฤติกรรมของลูกคา้มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั 
เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 4.17 – 4.20 
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 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัลกัษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
ตารางที ่4.1 จาํนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะทางประชากร 
       

ลกัษณะทางประชากร จํานวน ร้อยละ 
1.  เพศ        
 ชาย 370 92.5 
 หญิง 30 7.5 
2.  อายุ   
 ตํ่ากวา่ 20 ปี 40 10.0 
 20 - 30 ปี 248 62.0 
 31 - 40 ปี 105 26.3 
 41- 50 ปี 7 1.8 
 50 ปีข้ึนไป 0 0.0 
3.  อาชีพ   
 นกัเรียน/นกัศึกษา 97 24.3 
 รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5 1.3 
 ทาํงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง 200 50.0 
 ธุรกิจส่วนตวั 98 24.5 
4.  ระดับรายได้ต่อเดือน   
 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 94 23.5 
 10,000 - 20,000 บาท 167 41.8 
 20,001 - 30,000 บาท 134 33.5 
 30,000 บาทข้ึนไป 5 1.3 

รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่าลกัษณะทางประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง มี
อายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน/รับจ้าง รองลงมามีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ตามลาํดบั 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสนามบีบีกัน 
เดอะชูสวนั ทีอ่าํเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
 
ตารางที ่4.2 จาํนวนและค่าร้อยละของช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน 
   

ช่วงเวลา จํานวน ร้อยละ 
 ช่วงเชา้ - สาย ก่อนเวลา 12.00 น. 0 0.0 
 ช่วงบ่าย - เยน็ ตั้งแต่เวลา 12.01 - 18.59 น. 233 58.3 
 ช่วงหวัคํ่า ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นตน้ไป 157 39.3 
 หลงั 24.00 น. จนถึง 6.00 น. 10 2.5 

รวม 400 100 
  
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระหว่างช่วงเวลา บ่าย – เยน็ ตั้งแต่เวลา 12.01 – 18.59 น. จาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.3 รองลงมา คือ ช่วงเวลาหัวคํ่า ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นตน้ไป จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.3 และนอ้ยท่ีสุด คือ ช่วงเวลาหลงั 24.00 น. จนถึง 6.00 น. จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.3 จาํนวนและค่าร้อยละของวนัท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน 
 

วนั จํานวน ร้อยละ 
 วนัจนัทร์ -วนัศุกร์ 74 18.5 
 วนัเสาร์ -วนัอาทิตย ์ 315 78.8 
 เฉพาะวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 11 2.8 
 เฉพาะวนัท่ีสนามจดัโปรโมชัน่ 0 0.0 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าวนัท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน ส่วนใหญ่
เป็นวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์จาํนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 รองลงมา คือ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 
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จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และนอ้ยท่ีสุด คือวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์จาํนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.8 ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.4 จาํนวนและค่าร้อยละของความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน 
 

ความถ่ี  จํานวน ร้อยละ 
 นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง 161 40.3 
 3 - 4 คร้ัง 239 59.8 
 5 - 6 คร้ัง 0 0.0 
 มากกวา่ 6 คร้ัง 0 0.0 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่าความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน ส่วน
ใหญ่ใชบ้ริการ 3 – 4 คร้ัง จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมา คือใชบ้ริการ นอ้ยกว่า 2 
คร้ัง จาํนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.5 จาํนวนและค่าร้อยละของค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะ
 ชูสวนั ต่อเดือน 
 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้แต่ละคร้ัง  จํานวน ร้อยละ 
 นอ้ยกวา่ 150 บาท 0 0.0 
 151 - 300 บาท 277 69.3 
 301 - 500 บาท 113 28.3 
 มากกวา่ 500 บาท 10 2.5 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่าค่าใชจ่้ายในการเชา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน 
ในแต่ละคร้ังประมาณ 151 – 300 บาท จาํนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมา คือ 
ประมาณ 301 – 500 บาท จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง
ประมาณมากกวา่ 500 บาท จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลาํดบั 
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสินใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสนามบีบีกัน 
เดอะชูสวนั ทีอ่าํเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
 
ตารางที ่4.6 การตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดา้นสถานท่ีตั้ง 
 

ด้านสถานทีต่ั้ง 
ระดับความสําคญั 

 S.D. ความพงึพอใจ 
 1. สะดวกสาํหรับการเดินทาง 3.3800  0.48599 ปานกลาง 
 2. มีทาํเลเหมาะในการเขา้ใช ้ 3.0425  0.36883 ปานกลาง 
 3. มีบริเวณกวา้งขวางสามารถรองรับลูกคา้ไดม้าก 3.2125  0.41566 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม 3.2117  0.42349 ปานกลาง 
 
 จากตารางที ่4.6 พบวา่ดา้นสถานท่ีตั้ง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง ( 
X = 3.21 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ดา้นสถานท่ีตั้ง ในระดบัปานกลางทั้งหมด 3 ขอ้ โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ สะดวกสาํหรับการเดินทาง (X = 3.38 ) รองลงมา คือ มีบริเวณ
กวา้งขวางสามารถรองรับลูกคา้ไดม้าก (X = 3.21 ) ส่วนดา้นสถานท่ีตั้ง ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ มีทาํเลเหมาะในการเขา้ใช ้(X = 3.04 ) ตามลาํดบั  
 
ตารางที ่4.7 การตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ระดับความสําคญั 

 S.D. ความพงึพอใจ 
 1. บรรยากาศภายในสนามเหมาะแก่การเขา้ใชบ้ริการ 2.9725 0.26819  ปานกลาง 
 2. การจดัวางตาํแหน่งการใหบ้ริการต่างๆเหมาะสม 3.2850  0.47890 ปานกลาง 
 3. มีการตกแต่งภายในสนามทาํใหน่้าเขา้มาใชบ้ริการ 3.1050  0.68568 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม 3.1208  0.47759 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 4.7 พบว่าดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปาน
กลาง (X = 3.12 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้ม ในระดบัปานกลางทั้งหมด 3 
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ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การจดัวางตาํแหน่งการใหบ้ริการต่างๆเหมาะสม (X = 
3.28 ) รองลงมา คือ มีการตกแต่งภายในสนามทาํใหน่้าเขา้มาใชบ้ริการ (X = 3.10 ) ส่วนดา้น
สภาพแวดลอ้ม ในระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ บรรยากาศในสนามเหมาะแก่การเขา้ใชบ้ริการ ( X = 
2.97 ) ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.8 การตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดา้นอตัราค่าบริการ 
 

ด้านอตัราค่าบริการ 
ระดับความสําคญั 

 S.D. ความพงึพอใจ 
 1. ค่าเช่าอุปกรณ์มีความเหมาะสม 3.9900 0.12222 มาก 
 2. ค่าเช่าสนามมีความเหมาะสมมาก 4.0000 0.10013 มาก 
 3. ค่าบริการต่างๆอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม 3.3800 0.50123 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม 3.7900 0.24119 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.8 พบว่าดา้นอตัราค่าบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก ( 
X = 3.79 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ดา้นอตัราค่าบริการ ในระดบัมากทั้งหมด 2 ขอ้ และระดบั
ปานกลาง 1 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ ค่าเช่าสนามมีความเหมาะสมมาก (X  = 
4.00 ) รองลงมา คือ ค่าเช่าอุปกรณ์มีความเหมาะสม (X = 3.99 ) ส่วนดา้นอตัราค่าบริการ ใน
ระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ค่าบริการต่างๆอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม (X = 3.38 ) 
ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.9 การตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดา้นอุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ 
 

ด้านอุปกรณ์ทีใ่ห้บริการ 
ระดับความสําคญั 

 S.D. ความพงึพอใจ 
 1. อุปกรณ์มีใหเ้ลือกหลากหลายและใชง้านง่าย 2.9425 0.39317 ปานกลาง 
 2. อุปกรณ์อยูใ่นสภาพดี 3.3550 0.48946 ปานกลาง 
 3. อุปกรณ์เพยีงพอต่อการใหบ้ริการ 2.9200 0.35201 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม 3.0725 0.41155 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.9 พบว่าดา้นอุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจ
ปานกลาง (X = 3.07 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นอุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ ในระดบัปานกลางทั้งหมด 
3 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ อุปกรณ์อยูใ่นสภาพดี (X = 3.35 ) รองลงมา คือ 
อุปกรณ์มีใหเ้ลือกหลากหลายและใชง้านง่าย (X = 2.94 ) ส่วนดา้นอุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ ใน
ระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ อุปกรณ์เพียงพอต่อการใหบ้ริการ (X = 2.92 ) ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.10 การตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
 

ด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
ระดับความสําคญั 

 S.D. ความพงึพอใจ 
 1. ท่านไดรั้บรู้ข่าวสารจากสนามผา่นส่ือ 2.8800 0.40745 ปานกลาง 
 2. ระหวา่งการเดินทางมีป้ายบอกทางชดัเจน 2.2325 0.45713 นอ้ย 
 3. ช่องทางท่ีสามารถติดตามข่าวสารจากสนามรวมถึง
โฆษณาต่างๆ 2.9850 0.26448 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม 2.6992 0.37635 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่าดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความ
พึงพอใจปานกลาง (X = 2.69 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ในระดบั
ปานกลางทั้งหมด 2 ขอ้ และระดบันอ้ยท่ีสุด 1 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ ช่องทาง
ท่ีสามารถติดตามข่าวสารจากสนามรวมถึงโฆษณาต่างๆ (X = 2.98 ) รองลงมา คือ ไดรั้บรู้
ข่าวสารจากสนามผา่นส่ือ (X = 2.88 ) ส่วนดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ในระดบัท่ีนอ้ย
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ระหวา่งการเดินทางมีป้ายบอกทางชดัเจน (X = 2.23 ) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.11 การตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดา้นความปลอดภยัในสนาม 
 

ด้านความปลอดภัยในสนาม 
ระดับความสําคญั 

 S.D. ความพงึพอใจ 
 1. ส่วนของสนามและส่วนของเซฟโซนแยกกนัชดัเจน
และมีความปลอดภยั 3.2200 0.42668 ปานกลาง 
 2. อุปกรณ์ป้องกนัมีความแขง็แรงและปกปิดร่างกาย
เพียงพอ 3.5225 0.50511 มาก 
 3. บงัเกอร์และโครงสร้างสาํหรับใชก้าํบงัในสนาม มี
ความแขง็แรง 3.2000 0.41283 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม 3.3142 0.44820 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่าดา้นความปลอดภยัในสนาม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึง
พอใจปานกลาง (X = 3.31 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นความปลอดภยัในสนาม ในระดบัมาก
ทั้งหมด 1 ขอ้ และระดบัปานกลาง 2 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ป้องกนัมี
ความแขง็แรงและปกปิดร่างกายเพียงพอ (X = 3.52 ) รองลงมา คือ สนามและส่วนของเซฟโซน
แยกกนัชดัเจนและมีความปลอดภยั (X = 3.22 ) ส่วนดา้นความปลอดภยัในสนาม ในระดบันอ้ย
ท่ีสุด ไดแ้ก่ บงัเกอร์และโครงสร้างสาํหรับใชก้าํบงัในสนาม มีความแขง็แรง (X = 3.20 ) 
ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.12 การตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ 
 

ด้านพนักงานทีใ่ห้บริการ 
ระดับความสําคญั 

 S.D. ความพงึพอใจ 
 1. มีพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.1175 0.50926 ปานกลาง 
 2. พนกังานยิม้แยม้ แจ่มใสและมีอธัยาศยัดี เป็นกนัเอง 3.8300 0.38920 มาก 
 3. พนกังานมีความพร้อมในการใหบ้ริการ 3.7200 0.46058 มาก 

เฉลีย่รวม 3.5558 0.45301 มาก 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่าดา้นพนักงานท่ีให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความพึง
พอใจมาก (X = 3.55 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ ในระดบัมากทั้งหมด 2 ขอ้ 
และระดบัปานกลาง 1 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ พนักงานยิ้มแยม้ แจ่มใสและมี
อธัยาศยัดี เป็นกนัเอง (X = 3.83 ) รองลงมา คือ พนกังานมีความพร้อมในการใหบ้ริการ (X = 
3.72 ) ส่วนดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ ในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
(X = 3.11 ) ตามลาํดบั  
 
ตอนที ่4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั 
เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  จากสมมติฐานท่ี 1 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
  H0 :  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
บริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  
  H1 :  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ
ท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  
  ซ่ึงปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และระดบัรายไดต่้อเดือน 
 สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ี
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H0 :  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ี
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H1 :  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ี
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
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ตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

การตดัสินใจใชบ้ริการสนาม Correlation Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 

สถานท่ีตั้ง -.081 .105  ไม่มีความสมัพนัธ์ 

สภาพแวดลอ้ม .010 .838         ไม่มีความสมัพนัธ์ 

อตัราค่าบริการ .028 .583  ไม่มีความสมัพนัธ์   

อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ -.006 .911  ไม่มีความสมัพนัธ์ 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ -.146** .003 ระดบัตํ่า 

ความปลอดภยัในสนาม .067 .178         ไม่มีความสมัพนัธ์ 

พนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม .023 .642  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
**ระดบันยัสาํคญั .05 
 
 จากตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ กบั
การตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้น
สถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม อตัราค่าบริการ อุปกรณ์ท่ีให้บริการ ความปลอดภยัในสนาม และ
พนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม โดยใชส้ถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบพบว่า มีค่าความ
น่าจะเป็นเท่ากบั 0.105, 0.838, 0.583, 0.911, 0.178 และ0.642 ตามลาํดบั ซ่ึงมากกวา่ .05 
 และดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.003 ซ่ึงน้อยกว่า .05 
โดยการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอ
บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
 
 สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ี
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H0 :  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ี
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
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  H1 :  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการท่ี
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 

การตดัสินใจใชบ้ริการสนาม Correlation Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 

สถานท่ีตั้ง .328** .000 ระดบัปานกลาง 

สภาพแวดลอ้ม -.240** .000           ระดบัปานกลาง 
อตัราค่าบริการ .005 .914  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ -.008 .880  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ .027 .587  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
ความปลอดภยัในสนาม .043 .388  ไม่มีความสมัพนัธ์ 

พนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม -.107* .033 ระดบัตํ่า 
**ระดบันยัสาํคญั .05 
 
 จากตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุกบั
การตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้น 
อตัราค่าบริการ อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และความปลอดภยัในสนาม โดย
ใชส้ถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบพบวา่ มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.914, 0.880, 0.587 
และ0.388 ตามลาํดบั ซ่ึงมากกวา่ .05 
 และดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม และพนกังานท่ีให้บริการในสนาม มีค่าความน่าจะ
เป็นเท่ากบั 0.000, 0.000 และ0.033 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 โดยสถานท่ีตั้ง มีความสัมพนัธ์ระดบัปาน
กลาง สภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ระดับปานกลาง และพนักงานท่ีให้บริการในสนาม มี
ความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นอายมีุความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอ
บางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม และพนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม 
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 สมมติฐานที ่1.3 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ี
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H0 :  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ี
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H1 :  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ี
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 
ตารางที ่4.15 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 

การตดัสินใจใชบ้ริการสนาม Correlation Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 

สถานท่ีตั้ง .265** .000 ระดบัตํ่า 

สภาพแวดลอ้ม .195** .000 ระดบัตํ่า 

อตัราค่าบริการ .107* .033 ระดบัตํ่า 
อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ .035 .491  ไม่มีความสมัพนัธ์ 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ .110* .028 ระดบัตํ่า 
ความปลอดภยัในสนาม .070 .163  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
พนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม -.048 .343  ไม่มีความสมัพนัธ์ 

**ระดบันยัสาํคญั .05 
 
 จากตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ 
กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้น 
อุปกรณ์ท่ีให้บริการ ความปลอดภยัในสนาม และพนักงานท่ีให้บริการในสนาม โดยใช้สถิติ 
Pearson Correlation ในการทดสอบพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.491, 0.163 และ0.343 
ตามลาํดบั ซ่ึงมากกวา่ .05 
 และดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม อตัราค่าบริการ และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีค่า
ความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.000, 0.000, 0.033 และ0.028 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 โดยสถานท่ีตั้ง มี
ความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า สภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า อตัราค่าบริการ มีความสัมพนัธ์
ระดบัตํ่า และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
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 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ี
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม อตัราค่าบริการ และการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ 
 
 สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดับรายได้ต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H0 :  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H1 :  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัรายไดต่้อเดือน มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัรายไดต่้อเดือน
กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 

การตดัสินใจใชบ้ริการสนาม Correlation Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 

สถานท่ีตั้ง .274** .000   ระดบัปานกลาง 

สภาพแวดลอ้ม -.035 .483  ไม่มีความสมัพนัธ์ 

อตัราค่าบริการ .246** .000   ระดบัปานกลาง 

อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ -.100* .046 ระดบัตํ่า 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ .168** .001 ระดบัตํ่า 

ความปลอดภยัในสนาม .150** .003 ระดบัตํ่า 

พนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม -.046 .356   ไม่มีความสมัพนัธ์ 
**ระดบันยัสาํคญั .05 
 
 จากตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบั
รายไดต่้อเดือน กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดั
นนทบุรี ในด้านสภาพแวดล้อม และพนักงานท่ีให้บริการในสนาม โดยใช้สถิติ Pearson 
Correlation ในการทดสอบพบวา่ มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.483 และ0.356 ซ่ึงมากกวา่ .05 
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 และดา้นสถานท่ีตั้ง อตัราค่าบริการ อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และ
ความปลอดภยัในสนาม มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.000, 0.000, 0.046, 0.001 และ0.003 ซ่ึงนอ้ย
กว่า .05 โดยสถานท่ีตั้ง มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง อตัราค่าบริการ มีความสัมพนัธ์ระดบั
ปานกลาง  อุปกรณ์ท่ีให้บริการ  มีความสัมพันธ์ระดับตํ่ า  การโฆษณาประชาสัมพันธ์  มี
ความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า และความปลอดภยัในสนาม มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันัยสาํคญั 
.05 
 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นระดบัรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั 
เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง อตัราค่าบริการ อุปกรณ์ท่ี
ใหบ้ริการ การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และความปลอดภยัในสนาม 
 
 สมมติฐานที ่2 พฤติกรรมของลูกคา้มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบี
กนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  จากสมมติฐานท่ี 2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
  H0 :  พฤติกรรมของลูกคา้ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนาม
บีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  
  H1 :  พฤติกรรมของลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบี
กนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  
  ซ่ึงพฤติกรรมของลูกค้า ไดแ้ก่ เวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการ ความถ่ีท่ี
เขา้ใชบ้ริการ และค่าใชจ่้ายท่ีเขา้ใชบ้ริการ 
 สมมติฐานที ่2.1 เวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบี
บีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H0 :  เวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบี
บีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H1 :  เวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบี
กนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
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ตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการกบัการตดัสินใจใช้
บริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 

การตดัสินใจใชบ้ริการสนาม Correlation Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 

สถานท่ีตั้ง .343** .000   ระดบัปานกลาง 
สภาพแวดลอ้ม -.037 .461  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
อตัราค่าบริการ .081 .106  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ .071 .158  ไม่มีความสมัพนัธ์ 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ .111** .027 ระดบัตํ่า 

ความปลอดภยัในสนาม .170** .001 ระดบัตํ่า 

พนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม -.174** .000 ระดบัตํ่า 
**ระดบันยัสาํคญั .05 
 
 จากตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ กบัการ
ตดัสินใจใช้บริการท่ีสนามบีบีกัน เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในด้าน
สภาพแวดลอ้ม อตัราค่าบริการ และอุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ โดยใชส้ถิติ Pearson Correlation ในการ
ทดสอบพบวา่ มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.461, 0.106 และ0.158 ตามลาํดบั ซ่ึงมากกวา่ .05 
 และดา้นสถานท่ีตั้ง การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ความปลอดภยัในสนาม และพนกังานท่ี
ใหบ้ริการในสนาม มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.000, 0.027, 0.001 และ0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 
โดยสถานท่ีตั้ง มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์ระดบั
ตํ่า ความปลอดภัยในสนาม มีความสัมพนัธ์ระดับตํ่า และพนักงานท่ีให้บริการในสนาม มี
ความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เวลาท่ี
เขา้ใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบาง
บวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ความปลอดภยัในสนาม 
และพนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม 
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 สมมติฐานที ่2.2 วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบี
กนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H0 :  วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบี
กนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H1 :  วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการ มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั 
เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างวนัท่ีเขา้ใชบ้ริการกบัการตดัสินใจใช้
บริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 

การตดัสินใจใชบ้ริการสนาม Correlation Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 
สถานท่ีตั้ง .199** .000 ระดบัตํ่า 
สภาพแวดลอ้ม .138** .006 ระดบัตํ่า 
อตัราค่าบริการ .222** .000     ระดบัปานกลาง 
อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ .148** .003 ระดบัตํ่า 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ -.127* .011 ระดบัตํ่า 
ความปลอดภยัในสนาม .285** .000     ระดบัปานกลาง 
พนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม .136** .006 ระดบัตํ่า 

**ระดบันยัสาํคญั .05 
 
 จากตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างวนัท่ีเขา้ใช้บริการ กบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถาน
ท่ีตั้ ง สภาพแวดลอ้ม อตัราค่าบริการ อุปกรณ์ท่ีให้บริการ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ความ
ปลอดภยัในสนาม และพนกังานท่ีให้บริการในสนาม โดยใชส้ถิติ Pearson Correlation ในการ
ทดสอบพบว่า มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.000, 0.006, 0.000, 0.003, 0.011, 0.000 และ0.006 
ตามลาํดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05  
 โดยสถานท่ีตั้ง มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า สภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า อตัรา
ค่าบริการ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง อุปกรณ์ท่ีให้บริการ มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า ความปลอดภยัในสนาม มีความสัมพนัธ์ระดบั
ปานกลาง และพนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม มีความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
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 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า วนัท่ีเขา้
ใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม อตัราค่าบริการ อุปกรณ์ท่ีให้บริการ การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ ความปลอดภยัในสนาม และพนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม 
 
 สมมติฐานที่ 2.3 ความถ่ีท่ีเขา้ใช้บริการ มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการท่ี
สนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H0 :  ความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนาม
บีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H1 :  ความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบี
บีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการกบัการตดัสินใจใช้
บริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 

การตดัสินใจใชบ้ริการสนาม Correlation Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 

สถานท่ีตั้ง .390** .000   ระดบัปานกลาง 

สภาพแวดลอ้ม -.211** .000   ระดบัปานกลาง 
อตัราค่าบริการ .039 .436  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ .040 .422  ไม่มีความสมัพนัธ์ 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ -.083 .097  ไม่มีความสมัพนัธ์ 

ความปลอดภยัในสนาม .171** .001 ระดบัตํ่า 

พนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม -.149** .003 ระดบัตํ่า 
**ระดบันยัสาํคญั .05 
 
 จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการ กบัการ
ตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นอตัรา
ค่าบริการ อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โดยใชส้ถิติ Pearson Correlation 
ในการทดสอบพบวา่ มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.436, 0.422, 0.097 ตามลาํดบั ซ่ึงมากกวา่ .05 
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 และดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัในสนาม และพนกังานท่ีใหบ้ริการใน
สนาม มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.000, 0.000, 0.001 และ0.003 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 โดยสถานท่ีตั้ง 
มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง สภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง ความปลอดภยั
ในสนาม มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า และพนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ี
ระดบันยัสาํคญั .05  
 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0 ) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความถ่ี
ท่ีเขา้ใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบาง
บวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัในสนาม และพนกังาน
ท่ีใหบ้ริการในสนาม 
 
 สมมติฐานที่ 2.4 ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H0 :  ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ ไม่มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
บริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
  H1 :  ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
บริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการกบั
การตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
 

การตดัสินใจใชบ้ริการสนาม Correlation Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ 

สถานท่ีตั้ง .256** .000   ระดบัปานกลาง 
สภาพแวดลอ้ม -.063 .209  ไม่มีความสมัพนัธ์ 

อตัราค่าบริการ .179** .000 ระดบัตํ่า 

อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ -.209** .000    ระดบัปานกลาง 

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ .265** .000    ระดบัปานกลาง 

ความปลอดภยัในสนาม .236** .000    ระดบัปานกลาง 

พนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม -.105* .036 ระดบัตํ่า 
**ระดบันยัสาํคญั .05 
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 จากตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ใช้
บริการ กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
ในดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยใชส้ถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบพบว่า มีค่าความน่าจะ
เป็นเท่ากบั 0.209 ซ่ึงมากกวา่ .05 
 และดา้นสถานท่ีตั้ง อตัราค่าบริการ อุปกรณ์ท่ีให้บริการ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
ความปลอดภยัในสนาม และพนักงานท่ีให้บริการในสนาม มีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 0.000, 
0.000, 0.000, 0.000, 0.000 และ0.036 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05 โดยสถานท่ีตั้ง มีความสัมพนัธ์ระดบัปาน
กลาง อตัราค่าบริการ มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า อุปกรณ์ท่ีให้บริการ มีความสัมพนัธ์ระดบัปาน
กลาง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ปานกลาง ความปลอดภัยในสนาม มี
ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง และพนักงานท่ีให้บริการในสนาม มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ี
ระดบันยัสาํคญั .05 
 ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั 
เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง อตัราค่าบริการ อุปกรณ์ท่ี
ให้บริการ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ความปลอดภยัในสนาม และพนักงานท่ีให้บริการใน
สนาม 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ี
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 400 คน และทาํการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเกบ็ขอ้มูลสอบถามจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนาม
บีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เม่ือผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม และทาํการ
แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้นําข้อมูลมา
ประมวลผลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows ช่วยในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ใชว้ิเคราะห์
ลกัษณะดา้นประชากร และพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอ
บางบวัทอง จังหวดันนทบุรี ใช้ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายให้ทราบถึงการ
ตดัสินใจของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
โดยใชส่้วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจะใชค้วบคู่กบัค่าเฉล่ีย เพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มูล ใช้
สถิติความสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั(Pearson ‘ s Correlation) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงผลท่ีไดผู้ว้ิจยั
สรุปไดด้งัน้ี 
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5.1 สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีประเดน็สาํคญั ดงัน้ี 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง อายอุยูใ่นช่วง 20 – 30 ปี มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,000 
– 20,000 บาท 
 
 2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสนามบีบีกัน เดอะชูสวัน 
ทีอ่าํเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
 ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน ส่วนใหญ่อยูใ่นระหว่างช่วงเวลา 
บ่าย – เยน็ ตั้งแต่เวลา 12.01 – 18.59 น. จาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา คือ ช่วงเวลา
หัวคํ่า ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นตน้ไป จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 และน้อยท่ีสุด คือ ช่วงเวลา
หลงั 24.00 น. จนถึง 6.00 น. จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
 วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นวนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์
จาํนวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 รองลงมา คือ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.5 และนอ้ยท่ีสุด คือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  
 ความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน ส่วนใหญ่ใชบ้ริการ 3 – 4 คร้ัง 
จาํนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมา คือใชบ้ริการ นอ้ยกว่า 2 คร้ัง จาํนวน 161 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.3 
 ค่าใชจ่้ายในการเชา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน ในแต่ละคร้ังประมาณ 151 
– 300 บาท จาํนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมา คือ ประมาณ 301 – 500 บาท จาํนวน 113 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังประมาณมากกวา่ 500 บาท จาํนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5 
 
 3. ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัการตัดสินใจของลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้บริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวัน 
ทีอ่าํเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 

 ดา้นสถานท่ีตั้ง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจปานกลาง ( X = 3.21 ) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า ดา้นสถานท่ีตั้ง ในระดบัปานกลางทั้งหมด 3 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก ไดแ้ก่ สะดวกสาํหรับการเดินทาง (X = 3.38 ) รองลงมา คือ มีบริเวณกวา้งขวางสามารถ
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รองรับลูกคา้ไดม้าก (X = 3.21 ) ส่วนดา้นสถานท่ีตั้ง ในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ มีทาํเลเหมาะในการ
เขา้ใช ้(X = 3.04 ) ตามลาํดบั 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง (X = 3.12 ) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้ม ในระดบัปานกลางทั้งหมด 3 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ การจดัวางตาํแหน่งการใหบ้ริการต่างๆเหมาะสม (X = 3.28 ) รองลงมา คือ มีการ
ตกแต่งภายในสนามทาํใหน่้าเขา้มาใชบ้ริการ (X = 3.10 ) ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้ม ในระดบัท่ีนอ้ย
ท่ีสุด ไดแ้ก่ บรรยากาศในสนามเหมาะแก่การเขา้ใชบ้ริการ (X = 2.97 ) ตามลาํดบั 
 ดา้นอตัราค่าบริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก ( X = 3.79 ) เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า ด้านอตัราค่าบริการ ในระดับมากทั้งหมด 2 ขอ้ และระดับปานกลาง 1 ขอ้ โดยมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ ค่าเช่าสนามมีความเหมาะสมมาก (X  = 4.00 ) รองลงมา คือ ค่าเช่า
อุปกรณ์มีความเหมาะสม (X = 3.99 ) ส่วนดา้นอตัราค่าบริการ ในระดบัท่ีน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ค่าบริการต่างๆอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม (X = 3.38 ) ตามลาํดบั 
 ดา้นอุปกรณ์ท่ีให้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง (X = 3.07 ) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นอุปกรณ์ท่ีให้บริการ ในระดบัปานกลางทั้งหมด 3 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ อุปกรณ์อยูใ่นสภาพดี (X = 3.35 ) รองลงมา คือ อุปกรณ์มีให้เลือกหลากหลาย
และใชง้านง่าย (X = 2.94 ) ส่วนดา้นอุปกรณ์ท่ีให้บริการ ในระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ อุปกรณ์
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ (X = 2.92 ) ตามลาํดบั 
 ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง (X = 
2.69 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ในระดบัปานกลางทั้งหมด 2 ขอ้ และ
ระดบันอ้ยท่ีสุด 1 ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ ช่องทางท่ีสามารถติดตามข่าวสารจาก
สนามรวมถึงโฆษณาต่างๆ (X = 2.98 ) รองลงมา คือ ไดรั้บรู้ข่าวสารจากสนามผา่นส่ือ (X = 2.88 
) ส่วนดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ในระดบัท่ีน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ ระหว่างการเดินทางมีป้ายบอก
ทางชดัเจน (X = 2.23 ) ตามลาํดบั 
 ดา้นความปลอดภยัในสนาม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง (X = 3.31 
) เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นความปลอดภยัในสนาม ในระดบัมากทั้งหมด 1 ขอ้ และระดบัปานกลาง 2 
ขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ อุปกรณ์ป้องกนัมีความแขง็แรงและปกปิดร่างกายเพียงพอ 
(X = 3.52 ) รองลงมา คือ สนามและส่วนของเซฟโซนแยกกนัชดัเจนและมีความปลอดภยั (X = 
3.22 ) ส่วนดา้นความปลอดภยัในสนาม ในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ บงัเกอร์และโครงสร้างสาํหรับใช้
กาํบงัในสนาม มีความแขง็แรง (X = 3.20 ) ตามลาํดบั 
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 ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก (X = 3.55 
) เม่ือพิจารณารายขอ้ ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ ในระดบัมากทั้งหมด 2 ขอ้ และระดบัปานกลาง 1 ขอ้ 
โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ พนกังานยิ้มแยม้ แจ่มใสและมีอธัยาศยัดี เป็นกนัเอง (X = 
3.83 ) รองลงมา คือ พนกังานมีความพร้อมในการให้บริการ (X = 3.72 ) ส่วนดา้นพนกังานท่ี
ใหบ้ริการ ในระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ พนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ (X = 3.11 ) ตามลาํดบั  
 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานไว ้2 สมมติฐาน ดงัน้ี 
 สมมติฐานที่ 1ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการที่สนามบีบีกัน 
เดอะชูสวนั ทีอ่าํเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี  
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูส
วนั ท่ีอาํเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายมีุความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูส
วนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม และพนกังานท่ีใหบ้ริการ
ในสนาม โดยสถานท่ีตั้ง มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง สภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ระดบัปาน
กลาง และพนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม มีความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะ
ชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม อตัราค่าบริการ และ
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โดยสถานท่ีตั้ง มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า สภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์
ระดบัตํ่า อตัราค่าบริการ มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์
ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัรายไดต่้อเดือนมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนาม
บีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง อตัราค่าบริการ อุปกรณ์ท่ี
ให้บริการ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และความปลอดภยัในสนาม โดยสถานท่ีตั้ง มีความสัมพนัธ์
ระดบัปานกลาง อตัราค่าบริการ มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ มีความสัมพนัธ์
ระดับตํ่า การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ระดับตํ่า และความปลอดภัยในสนาม มี
ความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
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 สมมติฐานที่ 2พฤติกรรมของลูกค้ามีความสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจใช้บริการที่สนามบีบีกนั 
เดอะชูสวนั ทีอ่าํเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
 เวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ี
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ความปลอดภยัใน
สนาม และพนักงานท่ีให้บริการในสนามโดยสถานท่ีตั้ ง มีความสัมพนัธ์ระดับปานกลาง การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า ความปลอดภยัในสนาม มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า 
และพนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม มีความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ี
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม อตัราค่าบริการ อุปกรณ์ท่ี
ให้บริการ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ความปลอดภยัในสนาม และพนกังานท่ีให้บริการในสนาม
โดยสถานท่ีตั้ง มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า สภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า อตัราค่าบริการ มี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  อุปกรณ์ท่ีให้บริการ  มีความสัมพันธ์ระดับตํ่ า  การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า ความปลอดภยัในสนาม มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
และพนกังานท่ีใหบ้ริการในสนาม มีความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 ความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั 
ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัในสนาม และ
พนักงานท่ีให้บริการในสนาม โดยสถานท่ีตั้ง มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง สภาพแวดลอ้ม มี
ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง ความปลอดภยัในสนาม มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า และพนักงานท่ี
ใหบ้ริการในสนาม มีความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบี
กนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ในดา้นสถานท่ีตั้ง อตัราค่าบริการ อุปกรณ์ท่ี
ให้บริการ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ความปลอดภยัในสนาม และพนกังานท่ีให้บริการในสนาม 
โดยสถานท่ีตั้ง มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง อตัราค่าบริการ มีความสัมพนัธ์ระดบัตํ่า อุปกรณ์ท่ี
ให้บริการ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 
ความปลอดภัยในสนาม มีความสัมพนัธ์ระดับปานกลาง และพนักงานท่ีให้บริการในสนาม มี
ความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
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5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง 20 – 30 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 
– 20,000 บาท สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ ชนญัชิดา นาคใจเสือ (2559) “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การใชบ้ริการสนามบีบีกนัของผูเ้ล่นบีบีกนัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอาย ุ25 – 34 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นพนกังานบริษทัเอกชน สถานภาพโสด 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 20,001 – 30,000 บาท  
 ในส่วนของพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรี พบวา่ ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั ช่วงบ่าย – เยน็ ตั้งแต่ 12.01 – 18.59 
น. มากท่ีสุด ในส่วนของวนัท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั พบว่าส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการ วนัเสาร์ – วนั
อาทิตย ์มากท่ีสุด ความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั พบว่า3 – 4 คร้ัง มากท่ีสุด และค่าใชจ่้ายในแต่
ละคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายแต่ละคร้ัง151 – 300 บาท สอดคลอ้ง
กบัผลวิจยัของ ชนญัชิดา นาคใจเสือ (2559) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเช่า
ใชบ้ริการสนามบีบีกนั 2 คร้ังต่อเดือน 
 จากการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 
ของผูบ้ริโภคพบว่า ปัจจยัดา้นอุปกรณ์อยู่ในระดบัท่ีพอใช ้แต่ดา้นอตัราค่าบริการเป็นท่ีพึงพอใจ 
เน่ืองจากอตัราค่าบริการสมเหตุสมผล ในดา้นของส่ือโฆษณาอยู่ในระดบัปานกลางทาํให้ยงัเขา้ไม่
ทัว่ถึงผูบ้ริโภคมากนกัและในส่วนของพนกังานท่ีคอยดูแลตอ้นรับอาจจะยงัไม่เพียงพอมากนกั แต่ก็
มีความพร้อมสําหรับการให้การบริการและมีอธัยาศยัดี จึงทาํให้ผูบ้ริโภค และการเลือกท่ีจะเขา้ใช้
บริการสนามบีบีกนัแห่งน้ี สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ ธราภณ ไชยแจ่มจนัทร์ (2556) “แนวทางการ
พฒันาคุณภาพการให้บริการของสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์” ในการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกคา้พบว่า ในด้านราคาผูเ้ขา้ใช้บริการเห็นว่าราคาเขา้ใช้บริการค่า
อุปกรณ์และค่ากระสุนมีราคาเหมาะสม แต่การโฆษณายงัค่อนขา้งน้อย และดา้นบุคลากรเพียงพอ 
อธัยาศยัดีพร้อมใหบ้ริการทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ
ท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ภาพรวมโดยส่วนมากจะเป็นผูเ้ขา้ใช้
บริการเพศชาย เพราะเป็นกีฬาของผูช้าย และการตดัสินใจใชบ้ริการส่งผลมาจาก ดา้นอตัราค่าบริการ 
เพราะ ปัจจุบนัสนามบีบีกนั เร่ิมมีจาํนวนมาก และมีการแข่งขนักนัแยง่ลูกคา้ ดา้นอตัราค่าบริการ จึง
เป็นตวัแปรสําคญัท่ีทาํให้ลูกคา้ เขา้มาใช้บริการท่ีสนามบีบีกัน เดอะชูสวนั จากการตดัสินใจใช้
บริการทั้ง 7 ดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการ จะคาํนึงถึงอตัราค่าบริการเป็นอนัดบัแรก เม่ือเทียบกบั
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คุณภาพภายในสนาม สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ ชนัญชิดา นาคใจเสือ (2559) “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการสนามบีบีกนัของผูเ้ล่นบีบีกันในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  
พบว่า ลูกคา้จะคาํนึงถึงราคาค่าเช่าของสนามก่อนเสมอเม่ือเทียบกับคุณภาพของสนามท่ีเขา้ใช้
บริการ 
 พฤติกรรมของลูกคา้มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ี
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากปัจจยั ดา้นสถาน
ท่ีตั้ ง     ด้านสภาพแวดลอ้ม   ด้านอตัราค่าบริการ   ด้านอุปกรณ์ท่ีให้บริการ   ด้านการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์     ดา้นความปลอดภยัในสนาม  และ  ดา้นพนักงานท่ีให้บริการในสนาม  มีผลต่อ
พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการของลูกคา้ เพราะปัจจยัในดา้นต่าง ๆ มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ
ของแต่ละบุคคล ดงันั้นปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ของสถานท่ีให้บริการท่ีแตกต่างกนั ทาํให้ลูกคา้มีความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ ธราภณ ไชยแจ่มจนัทร์ (2556) “แนวทางการพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการของสมาคมยงิปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ”์  เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาและปรับปรุง การใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการท่ีสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ท่ี
อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี” ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั มีดงัต่อไปน้ี 
 1. จากการวิจัยพบว่า ผูท่ี้ใช้บริการสนามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีอายุ 20 – 30 ปี เป็น
พนักงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง ดงันั้น ควรนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจการใน
การบริการ และควรกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว 
 2. จากการวิจยัพบว่า ช่วงเวลาท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนัมากท่ีสุดคือ ช่วงบ่าย – 
เยน็ ตั้งแต่เวลา 12.01 – 18.59 น. ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆดา้น เช่น 
ดา้นอุปกรณ์ และดา้นพนกังาน เพื่อใหพ้ร้อมต่อการบริการเสมอ 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า ลูกค้ามีระดับความพึงพอใจของอุปกรณ์ในระดับปานกลาง 
เน่ืองจากผูเ้ขา้ใชบ้ริการอาจจะยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจอุปกรณ์มากนกั ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรมีการ
ซ่อม หรือ เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเร่ิมเก่า เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ ๆ ข้ึนมาใหห้ลากหลาย ทาํใหอุ้ปกรณ์ดูน่าสนใจ
จะดึงดูดลูกคา้ไดม้ากข้ึน 
 4. จากผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้มีระดบัความพึงพอใจค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากลูกคา้ไม่ค่อยมี
ช่องทางในการรับข่าวสาร ไม่สามารถทราบกิจกรรมของทางสนามได ้ดงันั้น ควรปรับปรุง เพิ่มการ
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โปรโมทตามเวป็ไซต ์หรือ เพจ เพื่อให้เป็นช่องทางการติดต่อของลูกคา้ ทาํลูกคา้ใหส้ามารถติดตาม
กิจกรรมของทางสนามได ้สะดวกยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเฉพาะลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะ
ชูสวนั ท่ีอาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรจะวิจยัลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการสนามบีบีกันในพื้นท่ีอ่ืนๆ หรือตามจังหวดัอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบว่ามีความแตกต่างกัน
อยา่งไร 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกบัดา้นความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการสนามบีบีกนั รวมถึง
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีอยากให้ทางร้านเพิ่มเติมในเร่ืองของการบริการ หรือ ในเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือจะ
ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงสนามใหมี้การพฒันาต่อไป 
 3. ในการวิจยัคร้ังต่อไป อาจวิจยัในดา้นของผูป้ระกอบการสนามบีบีกนัในพื้นท่ีอ่ืนๆ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
พฤติกรรมทีมี่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการทีส่นามบีบีกนั เดอะชูสวนั  

ทีอ่าํเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
Behaviors Affecting Decision to Use Service at BBGun the Shoot one  

atAmphur Bang Bua Thong Nonthaburi Province 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
ขอ้มูลของจะถูกนาํไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชนท์างดา้นการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 
 

 ส่วนที ่1   สถานภาพส่วนบุคคลของลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้บริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ที่
อาํเภอบางบัวทอง จังหวดันนทบุรี 
คาํช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง   เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ           

□ 1.ชาย     □2.หญิง 
2. อาย ุ          
 □1. ตํ่ากวา่ 20 ปี     □ 2. 20- 30ปี 
 □3. 31 – 40 ปี     □4. 41 - 50 ปี 
 □5. 51ปีข้ึนไป 
3. อาชีพ 
 □1. นกัเรียน / นกัศึกษา    □2. รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 □3. ทาํงานบริษทัเอกชน/รับจา้ง   □4. ธุรกิจส่วนตวั 
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4. ระดบัรายไดต่้อเดือน 
 □1. ตํ่ากวา่ 10,000 บาท    □2. 10,000 – 20,000 บาท 
 □3. 20,001 – 30,000 บาท   □4. 30,000 บาทข้ึนไป 
 
 ส่วนที ่2 พฤตกิรรมของลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้บริการสนามบีบกีนั เดอะชูสวนั ทีอ่าํเภอบางบัว
ทอง จังหวดันนทบุรี 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง   เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 

 
5.เวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน 
 □1. ช่วงเชา้- สาย ก่อนเวลา 12.00 น. 
 □2. ช่วงบ่าย -เยน็ ตั้งแต่เวลา 12.01 - 18.59 น. 
 □3. ช่วงหวัคํ่า ตั้งแต่ 19.00 น. เป็นตน้ไป  
 □4. หลงั 24.00 น. จนถึง 6.00 น. 
6.วนัท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน 
 □1. วนัจนัทร์ -วนัศุกร์     
 □2. วนัเสาร์ -วนัอาทิตย ์
 □3. เฉพาะวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์    
 □4. เฉพาะวนัท่ีสนามจดัโปรโมชัน่ 
7.ความถ่ีท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน 
 □ 1. นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง     
 □ 2. 3 - 4 คร้ัง 
 □ 3. 5 - 6 คร้ัง      
 □ 4. มากกวา่ 6 คร้ัง  
8. ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ต่อเดือน 
 □1. นอ้ยกวา่ 150 บาท    □2. 151 - 300 บาท 
 □3. 301 - 500 บาท    □4. มากกวา่ 500 บาท 
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 ส่วนที ่3การตดัสินใจของลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้บริการสนามบีบีกนั เดอะชูสวนั ทีอ่าํเภอบางบัว
ทอง จังหวดันนทบุรี 
คาํช้ีแจง   โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดบัความพงึพอใจของท่านเพยีงคาํตอบเดียว 
 

 
 

ข้อ 

 
 

คาํถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

 
9. 

ด้านสถานทีต่ั้ง 
สะดวกสาํหรับการเดินทางมากนอ้ยเพียงใด 

     

10. มีทาํเลเหมาะในการเขา้ใชบ้ริการมากนอ้ยเพียงใด      

11. 
มีบริเวณกวา้งขวางสามารถรองรับลูกคา้ไดม้ากนอ้ย
เพียงใด 

     

12. 
ด้านสภาพแวดล้อม 

บรรยากาศภายในสนามเหมาะแก่การเขา้ใชบ้ริการ
มากนอ้ยเพียงใด 

     

13. 
การจดัวางตาํแหน่งการใหบ้ริการต่างๆเหมาะสม
มากนอ้ยเพียงใด 

     

14. 
มีการตกแต่งภายในสนามทาํใหน่้าเขา้มาใชบ้ริการ
มากนอ้ยเพียงใด 

     

15. 
ด้านอตัราค่าบริการ 

ค่าเช่าอุปกรณืมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพยีงใด 
     

16. ค่าเช่าสนามมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด      

17. 
ค่าบริการต่างๆอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความ
เหมาะสมเพยีงใด 

     

18. 
ด้านอุปกรณ์ทีใ่ห้บริการ 

อุปกรณ์มีใหเ้ลือกหลากหลายและใชง้านง่าย 
     

19. อุปกรณ์อยูใ่นสภาพดีมากนอ้ยเพียงใด      

20. อุปกรณ์เพยีงพอต่อการใหบ้ริการมากนอ้ยเพยีงใด      
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21. 
ด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

ท่านไดรั้บรู้ข่าวสารจากสนามผา่นส่ือมากนอ้ย
เพียงใด 

     

22. ระหวา่งการเดินทางมีป้ายบอกทางชดัเจนหรือไม่      
23. ช่องทางท่ีสามารถติดตามข่าวสารจากสนามรวมถึง

โฆษณาต่างๆสะดวกเพยีงใด 
     

 
24. 

ด้านความปลอดภัยในสนาม 
ส่วนของสนามและส่วนของเซฟโซนแยกกนัชดัเจน 
มีความปลอดภยัจากลูกกระสุนในการเล่น 

     

25. อุปกรณ์ป้องกนัมีความแขง็แรงและปกปิดร่างกาย
เพียงพอสาํหรับการเล่น 

     

26. บงัเกอร์และโครงสร้างสาํหรับใชก้าํบงัในสนาม มี
ความแขง็แรงเพียงใด 

     

 
27. 

ด้านพนักงานทีใ่ห้บริการในสนาม 
มีพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

     

28. พนกังานยิม้แยม้ แจ่มใสและมีอธัยาศยัดี เป็นกนัเอง      

29. พนกังานมีความพร้อมในการใหบ้ริการ      

 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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