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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาคุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการสนามฟุตบอล

หญ้าเทียม จ�านวน 280 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม จากนั้น

น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และใช้ดัชนีการจัดเรียง ล�าดับความส�าคัญของความต้องการ

จ�าเป็น โดยวิธี Priority Needs Index (PNI Modified) และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิง

ลึก (Indepth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงาน สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอ

เมืองจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 5 ราย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจใน

คุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีค่า

เฉล่ียความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่เกิดขึ้นจริง ของคุณภาพการให้บริการในทุก

ปัจจัย ได้แนวทางการพัฒนาดังนี้ ด้านความน่าเชื่อถือของบริการ ให้มีการจองคิวที่ไม่ซ�้า

ซ้อน ให้แจ้งอัตราค่าบริการไว้อย่างชัดเจน ด้านความไว้วางใจ ให้มีการติดต่อกลับ เมื่อมี

การยกเลิกการจองจากผู้ใช้บริการท่านอ่ืน ด้านเข้าถึงจิตใจ ควรมีการอบรมและพัฒนาเจ้า

หน้าที่ให้มีใจรักงานบริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม ให้มีการตรวจสอบ 

และบ�ารุงรักษาคุณภาพของหลอดไฟให้พร้อมใช้งาน ให้เปลี่ยนวัสดุท่ีอากาศถ่ายเทได้ ด้าน

การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ให้เลือกท�าเลที่เดินทางสะดวก หาง่าย ก่อน
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Abstract

 The study of service quality of the artificial turf football field in Muang 

district Chiangmai province. A total of 280 respondents. The instrument of 

this study was the questionnaire. The data obtained were analyzed and 

Priority Needs Index (PNI Modified) and using indepth interview method which 

interviewed 5 executive experts of the artificial turf football field in Muang 

district Chiangmai province. The findings of the research were as follows: The 

results of the research should that respondents are not generally satisfied 

with the Artificial Turf Football (ATF) field service. Their expectations were 

higher than their perception of quality services in all factors. The 

development plan of the artificial turf football field’s service quality in Muang 

district ChiangMai province consisted of the reliability of the service: there 

is no duplicated reservation; the service rates are clearly notified. the  

assurance: the customers should be called back and informed when there 

is a cancellation from other customers, empathy which means the staff 

should be trained to have service mind, tangibles: there always should be 

maintenance of facilities such as changing the light bulbs when they need 

to, changing the shading net, responsiveness: the location should be easy 

to access; before running the business. 

Keywords : Service Quality, Development Plan, Artificial turf football field.

บทน�า

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนให้ประชาชนสนใจ การ

ออกก�าลังกายมากข้ึน เพื่อช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง กีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็น

กีฬาที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุด (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2548 : 15) ทั้งในกลุ่มวัยรุ่น

และกลุ่มวัยท�างาน โดยไม่ต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะด้าน ไม่จ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์
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เฉพาะ ในอดีตการเล่นฟุตบอลนิยมเล่นกันกลางแจ้ง อากาศร้อน ฝนตกก็เล่นไม่ได้ ใน 

การเล่นแต่ละครั้งต้องใช้ผู้เล่นจ�านวนมาก ที่ส�าคัญสนามขนาดใหญ่กลางแจ้งนั้นหายาก 

โดยเฉพาะในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ เศรษฐกิจและ

รายได้ของประชากรในจังหวัด มกีารเจรญิเตบิโตเป็นอย่างมาก มนีโยบายส่งเสรมิ การลงทนุ

จากภาครัฐที่ชัดเจน 

 ในปัจจุบันกระแสของธุรกิจให้บริการทางด้านกีฬาได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะ

ธุรกจิบรกิารสนามฟตุบอลหญ้าเทยีมในร่มให้เช่า ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้มผีูส้นใจประกอบกจิการ

สนามฟุตบอลให้เช่าเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เล่นฟุตบอล สนาม

กีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมจึงถูกสร้างข้ึน ที่มีขนาดสนามมาตรฐาน กว้าง 15-25 เมตร ยาว 

25-42 เมตร ซึ่งพอเหมาะส�าหรับผู้เล่นจ�านวน 5-7 คน และยังมีความสว่างภายในสนาม 

โดยใช้ไฟสปอตไลท์ในเวลากลางคืน เป็นสนามหญ้าเทียม (พ้ืนเรียบและมีหญ้าสม�่าเสมอ) 

มีความสะดวกในด้านการมีหลังคากันแดดและกันฝน มีที่จอดรถเพียงพอ ท่ีตั้งของสนามอยู่

บนถนนท่ีการจราจรไม่ติดขัด มีห้องน�้าที่สะอาดและมีห้องอาบน�้าที่เพียงพอ มีร้านบริการ

เครือ่งดืม่ มสีภาพแวดล้อมทางสงัคมทีด่ ีและมคีวามปลอดภยัในทรพัย์สนิของผูม้าใช้บรกิาร 

จึงเป็นแรงสนับสนุนให้คนหันมาออกก�าลังกาย เพ่ิมมากขึ้น เพราะสามารถเล่นกีฬาได้ทุก

ช่วงเวลา ในปัจจุบันธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการ

แข่งขันเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และมีการเจริญเติบโตของธุรกิจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมี

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีท้ังหมดอยู่ 14 แห่ง ได้แก่ 1.สนาม

ฟลอร์ซา 2.สนามรวมโชค เอฟซี 3.สนามซีเอ็มไอ ฟุตซอร์ 4.สนามเอ็กซ์ไซท์ ซอคเกอร์ 

5.สนามเอเอฟซี 6.สนามไนซ์ เพลซ 7.สนามแอร์พอร์ต ฟุตซอร์ 8.สนามเดอะรีแลกซ์ ซอค

เกอร์ 9.สนาม มร.ซอคเกอร์ 10.สนามเชียงใหม่ ยูไนเต็ด 11.สนามเซเว่นคลิก 12.สนาม

แรงดี 13.สนามฟุตซอล เฮเว่น 14.สนามช่างเค่ียน เอฟซี (เชียงใหม่นิวส์, 2559 : http://

www.chiangmainews.co.th) ซึ่งแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกันในเร่ืองของลักษณะทาง

กายภาพของสนาม การตอบสนองความต้องการของลกูค้า ความน่าเช่ือถอืของบริการ ความ

ไว้วางใจและการเข้าถึงจิตใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อธุรกิจ (ธีรกิตติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549 

: 183) ดังนั้นสิ่งที่ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ควรให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง คือคุณภาพ

การบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

การบรกิารทีต่อบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างดนีัน้ ถอืเป็นหวัใจส�าคญัในการ
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สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ ก่อให้เกิดก�าไรในธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้เห็นถึงความส�าคัญของคุณภาพการบริการ จึง

สนใจศึกษาคณุภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทยีม ในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

เนื่องจากในปัจจุบัน มีผู้สนใจประกอบธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าเกิดขึ้น จ�านวน

มาก จงึท�าการศกึษาข้อมลูทีผู้่ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทยีมมคีวามต้องการจ�าเป็น และ

น�าข้อมูลที่ได้มาจัดท�าเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้า

เทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

มากทีส่ดุ โดยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ สามารถน�าแนวทางทีไ่ด้ ไปใช้สร้างความได้เปรยีบ

ทางการแข่งขันในธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการบริการที่คาดหวัง และคุณภาพการบริการตาม

ความเป็นจริงของผู้ใช้บริการ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 2. เพือ่จดัท�าแนวทางการพัฒนา คณุภาพการบรกิาร ของสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม 

ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี

 การวิจัยครั้งนี้ใช้ แนวคิด และทฤษฎีหลัก คือแนวคิดคุณภาพการบริการ ของพารา

สุรามานและคณะ (Parasuraman et al., อ้างใน ธีรกิตติ นวรัตน ณ อยุธยา 2549 : 183-

185) ซึ่งได้สร้างแบบวัดคุณภาพของการบริการที่มีชื่อว่า SERVQUAL (Service Quality) 

โดยน�าเอาปัจจัยก�าหนดคุณภาพของการบริการท้ัง 10 ประการ จากการวิจัยกลุ่มผู้บริโภค

จากบริการประเภทต่างๆ ปี ค.ศ. 1988 มาหลอมรวมกันเหลือเพียง 5 ด้านประกอบ โดย

วิธีการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ และได้ทดสอบคุณภาพของแบบวัดนี้แล้วพบว่ามีความเชื่อ

มั่น (Reliability) และความตรง (Validity) มากพอจึงน�ามาใช้เพ่ือการศึกษาถึงความคาด

หวัง และการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพของการบริการประเภทต่างๆ 

ได้องค์ประกอบหลัก 5 ประการของคุณภาพการบริการ ซึ่งใช้ในการสร้างแบบวัดคุณภาพ
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ของการบริการ SERVQUAL (Service Quality) แนวคิดคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ได้แก่

 1. ลกัษณะทางกายภาพ (Tangibles) คอื การแสดงให้เห็นถงึลกัษณะทางกายภาพ

ที่ท�าให้ผู้ใช้รับความสะดวก ได้แก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ บุคคล และวัสดุในการติดต่อส่ือสาร 

ซึ่งประกอบด้วยข้อค�าถามท่ีเกี่ยวข้อง 4 ข้อ ได้แก่ บริเวณที่ให้บริการเข้าใช้สะดวกต่อผู้ใช้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ มีความทันสมัย วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

และผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพดี

 2. การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (Responsiveness) คือ ความ

ปรารถนาในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการ และจัดหาบริการมาให้ตามที่ได้สัญญาตกลงไว้ ซึ่ง

ประกอบด้วยข้อค�าถามที่เกี่ยวข้อง 4 ข้อ ได้แก่ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ได้ตรงตาม

 3. ที่ต้องการ ให้บริการด้วยขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว และมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ทุกครั้งเกี่ยวกับการให้บริการ

 4. ความน่าเชื่อถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถกระท�าตามสัญญา

ที่แจ้งไว้ว่าจะให้บริการเกิดขึ้น และสร้างความไว้วางใจ ความถูกต้อง และความสม�่าเสมอ 

ซึ่งประกอบด้วยข้อค�าถามท่ีเกี่ยวข้อง 5 ข้อ ได้แก่ เมื่อผู้ใช้มีปัญหา จะสนใจแก้ปัญหาให้

อย่างจริงจัง สามารถรับรู้ถึงปัญหาของผู้ใช้อย่างถูกต้อง สามารถให้บริการได้ตรงตามความ

ต้องการต้ังแต่ครั้งแรก สามารถให้บริการได้ตามที่แจ้งไว้ ให้บริการได้ตามระยะเวลาที่ได้มี

การแจ้งไว้ 

 5. ความไว้วางใจ (Assurance) คือ การมีความรู้ ความสามารถ และความสุภาพ

อ่อนโยนของผู้ให้บริการ การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และการสร้างให้ผู้รับบริการเกิด

ความไว้วางใจ ซึ่งประกอบด้วยค�าถามท่ีเกี่ยวข้อง 4 ข้อ ได้แก่ ผู้ให้บริการมีความรู้ที่จะตอบ

ปัญหาได้ ผู้ให้บริการ สามารถอธิบายให้เข้าใจในข้อสงสัยต่างๆ ผู้ให้บริการมีพฤติกรรมท่ี

สร้างให้เกิดความม่ันใจในการบริการ และผู้ให้บริการมีกิริยามารยาทสุภาพและเป็นมิตร

 6. การเข้าถึงจิตใจ (Empathy) คือ การให้ความเป็นห่วงและสนใจผู้มารับบริการ

แต่ละคน และมีความต้ังใจที่จะจัดหาส่ิงที่ผู้ใช้ต้องการมาตอบสนองได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อ

ค�าถามที่เกี่ยวข้อง 5 ข้อ ได้แก่ ผู้ให้บริการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีความเต็มใจใน

การให้บริการผู้ให้บริการเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีการค�านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้ใช้ และผู้ให้บริการเข้าใจถึงความจ�าเป็นในการมาขอใช้บริการ



คุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

48 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

 แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการจัดล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็น 

เป็นการจัดล�าดับส�าหรับข้อมูลแบบตอบสนองคู่ โดยศุภกาญน์ แก้วมรกต (2558 : 28 – 29) 

กล่าวว่ารูปแบบของการให้ตอบข้อมูลแบบตอบ สนองคู่ (Dual-Response Format) มัก

ปรากฏในแบบสอบถามที่มีข้อความให้ตอบในรูปแบบการประมาณค่า โดยระบุให้ข้อมูลทั้ง

สองชุด คือ ระดับของสภาพที่ควรจะเป็น (ความคาดหวัง) และสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (การรับ

รู้) รูปแบบนี้สร้างขึ้นโดย มีพื้นฐานแนวคิดของการนิยามความต้องการจ�าเป็นตามโมเดล

ความแตกต่าง (Discrepancy Model) วิธีการจัดเรียงล�าดับความส�าคัญของความต้องการ

จ�าเป็นสามารถกระท�าได้ดังนี้

 การจัดล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็น วิธี Priority Need Index (PNI) 

แบบปรับปรุง เป็นสูตรที่ปรับปรุงจากสูตร PNI ดั่งเดิม โดยสุวิมล ว่องวาณิช (2550) เป็น

วิธกีารทีห่าค่าผลต่างของ (I – D) แล้วหารด้วยค่าของ D เพ่ือควบคมุขนาดของความต้องการ

จ�าเป็นให้อยู่ในพิสัยที่ไม่มีช่วงกว้างมากเกินไป และให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้

ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานในการค�านวณค่าอัตราการพัฒนาเข้าสู่สภาพที่คาดหวัง

ของกลุ่ม

PNI 
Modified

 = (I – D) /D

 แทนค่า  I = ค่าเฉล่ียความคาดหวัง

    D = ค่าเฉล่ียการรับรู้จริง

 สรุปได้ว่าผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธี Priority Need Index (PNI Modified) เพ่ือใช้ใน

การจัดล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ของ

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และน�าผลการจัดล�าดับความ

ต้องการจ�าเป็นทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของพาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 

1988) ได้แก่ 1. ด้านลักษณะทางกายภาพ 2. ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับ
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บริการ 3. ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ 4. ด้านความไว้วางใจ และ 5. ด้านการเข้า

ถึงจิตใจ น�ามาจัดท�าเป็นแนวทางพัฒนา คุณภาพการบริการใน 5 ด้านที่จ�าเป็น และน�าไป

ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงาน สนามฟุตบอล

หญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 5 ราย เพื่อเป็นการรับรองแนวทาง

พัฒนา คุณภาพการบริการท่ีจัดท�าขึ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) กล่าวคือ วิธีวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม โดย

ใช้แบบสอบถาม เพื่อวัดระดับคุณภาพการบริการที่คาดหวัง และคุณภาพการบริการตาม

ความเป็นจริงของผู้ใช้บริการ และน�าค่าเฉลี่ย  ของประเด็นท้ัง 5 ด้าน ด้านสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ด้านความน่าเชื่อถือของ

บริการ ด้านความไว้วางใจ และด้านการเข้าถึงจิตใจ น�าค่าเฉลี่ยที่ได้มาจัดล�าดับความส�าคัญ

ของความต้องการจ�าเป็น โดยใช้วิธี Priority Needs Index (PNI Modified) และจากนั้น

น�าข้อมูลที่ได้มาจัดท�าเป็นแนวทางการพัฒนา คุณภาพการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้า

เทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ

ท�าการรับรองแนวทางโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ผู้เช่ียวชาญด้านการ

บริหารงาน สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 5 ราย ซึ่ง

เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้ใช้บริการ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 14 สนาม จ�านวนรวมทั้งสิ้น 895 คน (สัมภาษณ์โดยพิรุณ ไชย

เลิศ, 14 สิงหาคม 2559) จากนั้นน�ามาก�าหนดตัวอย่าง โดยวิธีเปิดตาราง เครซี่ และมอร์

แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน รุ่งวสันต์ ไกรกลาง และกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน, 2555 

: 20-21) ได้จ�านวนทัง้ส้ิน 280 ตวัอย่าง โดยเกบ็ข้อมลูสนามละ 20 ตวัอย่างเท่าๆกนั ทัง้หมด 

14 สนาม โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลู และจากจ�านวนประชากรผูเ้ชีย่วชาญ ด้านการ

บริหารงาน สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 14 ราย  



คุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

50 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ท�าการสัมภาษณ์

เชิงลึกเพียง 5 ราย

ผลการศึกษา

 

 การวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้

 1.  จากการวิจัยตามแนวคิดคุณภาพการบริการของพาราสุรามาน และคณะ 

(Parasuraman et al., 1988) สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริการ โดยระดับ

คุณภาพการบริการ คุณภาพที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยรวม (3.72) สูงกว่าคุณภาพตามความเป็น

จริง (3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญเป็นอันดับ

แรกคือความน่าเช่ือถือของบริการ มีค่าความต้องการจ�าเป็น PNI=0.067 รองลงมาคือด้าน

ความไว้วางใจ และการเข้าถึงจิตใจ PNI=0.053 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

PNI=0.041 และด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิาร มค่ีาความต้องการจ�าเป็น

ต�่าสุด PNI=0.022 

7 
หญ้าเทียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5 ราย ซึ่งเป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ใช้บริการ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 14 สนาม จ านวนรวมทั้งสิ้น 895 คน (สัมภาษณ์โดยพิรุณ ไชยเลิศ, 
14 สิงหาคม 2559) จากนั้นน ามาก าหนดตัวอย่าง โดยวิธีเปิดตาราง เครซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan อ้างถึงใน รุ่งวสันต์ ไกรกลาง และกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน , 2555 :  
20-21) ได้จ านวนทั้งสิ้น 280 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลสนามละ 20 ตัวอย่างเท่าๆกัน ทั้งหมด 14 
สนาม โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และจากจ านวนประชากรผู้เช่ียวชาญ ด้านการ
บริหารงาน สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 14 ราย ผู้วิจัยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพียง 5 ราย 
 
ผลการศึกษา 
  
 การวิจัยสรุปผลได้ ดังนี้ 
 1. จากการวิจัยตามแนวคิดคุณภาพการบริการของพาราสุรามาน และคณะ 
(Parasuraman et al., 1988) สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้  
ตารางที่ 1 ผลการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ในภาพรวม 
 

การพัฒนาการบริการ 
คุณภาพการ

บริการที่คาดหวัง 
คุณภาพการบริการ
ตามความเป็นจริง PNI ล าดับ 

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 
1. ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 

3.73 0.914 มาก 3.58 0.91
1 

มาก 0.041 4 
2. ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

3.55 0.962 มาก 3.47 0.93
6 

ปาน
กลาง 

0.022 5 
3. ด้านความน่าเชื่อถือของ
บริการ 

3.81 0.939 มาก 3.57 0.93
6 

มาก 0.067 1 
4. ด้านความไว้วางใจ 3.78 0.908 มาก 3.59 0.91

9 
มาก 0.053 2 

5. ด้านการเข้าถึงจิตใจ 3.72 0.936 มาก 3.53 0.98
6 

มาก 0.053 2 
รวม 3.72 0.932 มาก 3.55 0.93

8 
มาก 0.047  
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 1. แนวทางการพัฒนาการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

  1.1 ด้านความน่าเชื่อถือของบริการ

  ควรมีป้ายแจ้งอัตราค่าบริการของสนามติดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการแจ้ง

ข่าวสาร โปรโมชั่นต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ถูกต้อง เมื่อมีการจองสนามแล้ว ไม่ควร

จัดคิวให้ซ�้ากับผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ให้บริการรับจองสนาม ควรจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน 

เพ่ือป้องกันการจัดคิวที่ผิดพลาด เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสื่อสารได้กับเจ้าของโดยตรง 

และเม่ือพบปัญหาควรมีการจัดประชุมภายใน เพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือแก้ไข

  1.2  ด้านความไว้วางใจ

  เม่ือมีการจองคิวแล้วเกิดการจองซ�้า ทางสนามต้องจดช่ือกับเบอร์โทรศัพท์ไว้ 

เม่ือมีการยกเลิกการจองของรายแรก ทางสนามก็จะติดต่อหาผู้ใช้บริการท่านที่จองถัดไป 

ควรพจิารณาและปรบัเปล่ียนขนาดสนามฟุตบอลให้เหมาะสมกบัผู้เล่น 7 คน ตามมาตรฐาน

ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ FIFA (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2548) ติดป้ายข้อห้ามที่

ควรปฏิบัติภายในสนามอย่างชัดเจน เช่น ห้ามน�าอาหาร เคร่ืองด่ืมมึนเมา บุหร่ี เข้ามาใน

สนาม เม่ือผู้ใช้บริการท�าผิดระเบียบการใช้สนาม เจ้าหน้าที่ควรท�าการตักเตือน ห้ามปราม 

เจ้าหน้าที่ท�าการตรวจดูความเรียบร้อยของสนาม อุปกรณ์ เป็นประจ�า

  1.3  ด้านการเข้าถึงจิตใจ

  จัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีใจรักงานบริการ มีความเข้าใจระบบการบริหาร 

เพื่อดูแลผู้มาใช้บริการให้เกิดความประทับใจ และกลับมาใช้บริการอีกในคร้ังต่อไป

  1.4  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม

  ควรมีการตรวจสอบ และบ�ารุงรักษาคุณภาพของหลอดไฟในบริเวณสนาม

ฟุตบอลอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้บริการช่วงเย็น 

และกลางคนื ควรใช้วสัดุทีอ่ากาศถ่ายเทได้ เช่น ตาข่ายกรองแสง ปลกูต้นไม้ให้ร่มร่ืนสวยงาม 

และท�าหลังคาให้โปร่งโล่ง ไม่อึดอัด ควรจัดแบ่งโซนส�าหรับเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

  1.5  ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

  ควรเลือกท�าเลที่ผู้ใช้บริการไปมาสะดวกตั้งแต่เริ่มหาสถานที่ประกอบธุรกิจ 

ควรมีการจัดท�าเว็บเพจ ให้รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ แผนที่ หรือแจ้งโลเคช่ันที่ถูกต้อง

และมีเบอร์โทรศัพท์บอกไว้อย่างชัดเจน ควรมีบริการจัดหาคู่แข่งขัน และบริการบันทึกภาพ



คุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

52 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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ตามท่ีผู้ใช้บริการร้องขอ ควรมีการจัดถ่ายทอดฟุตบอลรายการส�าคัญ ๆ ควรมีการขยาย

ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ให้ครอบคลุมบริเวณสนามและมีเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยดูแลในพื้นท่ีจอดรถ

สรุปผลอภิปรายของการศึกษาและข้อเสนอแนะ

 ระดับคุณภาพการบริการที่คาดหวังและคุณภาพการบริการตามความเป็นจริง 

และการจัดเรียงล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็น ของผู้ใช้บริการ สนาม

ฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับสูงกว่าคุณภาพตามความ

เป็นจริงทุกด้าน และจัดเรียงล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นได้ ดังนี้ 1. ด้าน

ความน่าเช่ือถือของบริการ 2. ด้านความไว้วางใจ 3. ด้านการเข้าถึงจิตใจ 4. ด้านสภาพ

แวดล้อมทางกายภาพ 5. ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ตามล�าดับ เช่น

เดียวกับแนวคิดคุณภาพบริการของพาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman et al.,1988 

อ้างถึงใน ธีรกิตติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549 : 183-185) กล่าวว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ

ที่ลูกค้าประเมินคุณภาพของการบริการที่เขาได้รับ เรียกว่า คุณภาพของการบริการที่ลูกค้า

รับรู้ (Perceived Service Quality) กับบริการที่รับรู้ (Perceived Service) ซึ่งก็คือ

ประสบการณ์ที่เกิดข้ึนหลังจากที่เขาได้รับบริการแล้วนั่นเอง สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณา

ระดับความพึงพอใจในการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ตามแนวคิดคุณภาพของ

การบรกิารตามแบบ SERVQUAL ของพาราสรุามาน และคณะ (Parasuraman et al.,1988 

อ้างถึงใน รัฐภรณ์ ฟองทอง และวินิต ชินสุวรรณ, 2558 : 656) กล่าวว่าโดยภาพรวมผู้ใช้

บริการให้ความคาดหวังในคุณภาพงานบริการมากกว่าการรับรู้จากบริการท่ีได้รับจริง การ

รับรู้ของผู้ใช้บริการรู้สึกไม่พอใจ

 แนวทางการพัฒนาการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่

 ด้านความน่าเชื่อถือของบริการ

 จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ ควรมี

การติดป้ายบอกอัตราค่าบริการที่ชัดเจน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการ
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ขายที่ทันต่อเหตุการณ์ ควรมีการจองสนามแล้ว ไม่ควรจัดคิวให้ซ�้ากับผู้ใช้บริการรายอ่ืน ผู้

ให้บริการรับจองสนาม ควรเป็นบุคคลคนเดียวกัน ควรเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสื่อสาร

ได้กับเจ้าของโดยตรง รวมถึงเมื่อเจ้าของทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายใน

ธุรกิจ ควรจัดการประชุมภายในเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไข เช่นเดียวกับศุภกาญจน์ 

แก้วมรกต (2558 : 71) ที่ได้กล่าวไว้ว่าให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการ

ขายทีท่นัต่อเหตุการณ์ ด้านความเชือ่มัน่ในการท�าหน้าทีแ่ละพฤตกิรรมของเจ้าหน้าทีป่ระจ�า

สนาม ควรให้มีการประชุมการด�าเนินงาน มีการติดตามผลการด�าเนินงาน การจัดอบรม 

การพัฒนาบุคลิกภาพ สอดคล้องกับอาทิตยา พาหิรัญ (2554 : 103) ได้ศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อคนวัยท�างานในการเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า 

ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าด้านราคาผู้ใช้บริการให้ความส�าคัญเร่ืองราคาค่าเช่าสนามควรมี

ความเหมาะสม ด้านกระบวนการให้ความส�าคัญเรื่องรับจองคิวถูกต้อง รวดเร็วและยุติธรรม 

รองลงมาคือมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว และดูแลจัดการการใช้บริการของ

แต่ละกลุ่มให้สะดวก ไม่ติดขัดกลุ่มอ่ืน

 ด้านความไว้วางใจ

 จากผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพฒันาการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทยีม 

ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านความไว้วางใจ ไม่ควรมีการจองคิวซ�้าซ้อน สนาม

ฟุตบอลควรมีขนาดที่เหมาะสมกับผู้เล่นจ�านวน 7 คน ควรมีติดป้ายข้อห้ามบริเวณสนาม 

และเม่ือพบว่าผู้ใช้บริการท�าผิดกฎสนามเจ้าหน้าที่สนามท�าการตักเตือน ห้ามปราม ทั้งน้ี

เจ้าหน้าที่ควรมีการตรวจดูความเรียบร้อยของสนาม อุปกรณ์ ทุกคร้ังหลังการใช้งาน และ

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลในพ้ืนท่ีจอดรถ สอดคล้องกับอาทิตยา พาหิรัญ (2554 

: 103-104) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อคนวัยท�างานในการเลือก

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ผู้ใช้บริการให้ความ

ส�าคัญอย่างมากในเรื่องของพ้ืนผิวสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ลักษณะของหญ้าเทียม 

มาตรฐานของสนามฟุตบอล ขนาดและความจุภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมที่เหมาะสม

กับผู้เล่น 7 คน ด้านบุคลากรบริการผู้ใช้บริการได้ให้ความส�าคัญเร่ืองเจ้าหน้าที่/พนักงาน 

เอาใจใส่ดูแล ให้บริการและค�าแนะน�าท่ีดี รองลงมาคือการพูดจาสุภาพ เรียบร้อย มารยาท

ดี เจ้าหน้าที่/พนักงานให้บริการอย่างเสมอภาคยุติธรรม และยังสอดคล้องกับเดียวกับศุภ

กาญจน์ แก้วมรกต (2558 : 65) ที่กล่าวว่าด้านความสะดวกในการเข้าถึง ควรมีเจ้าหน้าที่
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รักษาความปลอดภัย ดูแลและอ�านวยความสะดวกในพ้ืนที่จอดรถ สร้างความปลอดภัยให้

กับผู้มาใช้บริการ 

 ด้านการเข้าถึงจิตใจ

 จากผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพฒันาการบรกิาร ของสนามฟุตบอลหญ้าเทยีม 

ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการเข้าถึงจิตใจ ควรให้ความส�าคัญกับการบริการให้

เข้าถึงจิตใจผู้ใช้บริการ โดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีใจรักงานบริการ มีความ

เข้าใจระบบการบริการ เมื่อเจ้าหน้าที่มีใจรักงานบริการ เร่ืองการบริการอุปกรณ์ต่างๆ ก็จะ

ดีตามมา สอดคล้องกับศุภกาญจน์ แก้วมรกต (2558 : 71) ได้ท�าการศึกษาเร่ืองแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในจังหวัดชลบุรี พบว่าควรมีการ

จัดอบรมในเรื่องต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีชุดท�างาน และสามารถท�างานได้ตลอด

เวลาทีเ่ปิดให้บรกิาร ซ่ึงเป็นบทบาทส�าคญัในการปฏิบตังิานบริการ โดยค�านงึถงึความส�าคญั

ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก การควบคุมบุคลากร ควรมีการติดตามผลการด�าเนินการเป็นระยะ

ตามก�าหนด การบริการต้องมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับคน ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ คนเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่อาจท�าให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพหรือผู้ท�าลายคุณภาพก็ได้ เช่นเดียวกับแนวคิด

คุณภาพบริการของพาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman et al., 1988 อ้างถึงใน ธีร

กิตติ นวรัตน ณ อยุธยา 2549 : 185) กล่าวว่าด้านการเข้าถึงจิตใจ คือการให้ความเป็นห่วง

และสนใจผูม้ารบับรกิารแต่ละคน และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะจดัหาสิง่ทีผู่ใ้ช้ต้องการมาตอบสนอง

ได้ อันได้แก่ ผู้ให้บริการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการมีความเต็มใจในการให้บริการ ผู้ให้

บรกิารเป็นกนัเองกับผูใ้ช้บรกิาร ผูใ้ห้บรกิารมกีารค�านงึถงึประโยชน์ของผู้ใช้ และผู้ให้บริการ

เข้าใจถึงความจ�าเป็นในการมาขอใช้บริการ

 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

 จากผลการวิจยั พบว่า แนวทางการพฒันาการบรกิาร ของสนามฟุตบอลหญ้าเทยีม 

ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรมีการตรวจสอบ และ

บ�ารุงระบบไฟฟ้าของสนามให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ควร

ใช้วัสดุที่อากาศถ่ายเทได้ เช่น ตาข่ายกรองแสง และปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นสวยงาม ควรจัด

แบ่งส่วนส�าหรับเจ้าหน้าที่ และจัดเตรียมพื้นที่จอดรถให้เป็นสัดส่วน รวมถึงจัดเตรียมพ้ืนที่

ให้เช่าส�าหรับค้าขาย สอดคล้องกับอาทิตยา พาหิรัญ (2554 : 104) ได้ศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อคนวัยท�างานในการเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า 
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ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าด้านสิ่งมีตัวตนที่มองเห็นได้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริการ ผู้ใช้

บรกิารให้ความส�าคญัเรือ่งแสงสว่างภายในสนามฟตุบอล บรเิวณสนามมคีวามสะอาด ความ

สวยงามทั่วไปบริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และมีความปลอดภัย และด้านผลิตภัณฑ์ได้

ให้ความส�าคัญเรื่องมีร้านอาหาร/เครื่องดื่มให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับศุภกาญจน์ แก้วมรกต 

(2558 : 57) ซึง่ได้ท�าการศึกษาแนวทางพฒันาคุณภาพบรกิารธุรกิจสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม

ในจังหวัดชลบุรี พบว่าด้านลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพควรมีการตรวจเช็ค และ

บ�ารุงรักษาคุณภาพของหลอดไฟ หรือใช้เทคโนโลยีประหยัดไฟ เช่น หลอดไฟ LED ควรใช้

วัสดุท่ีอากาศสามารถ่ายเทได้ เช่น ตาข่ายกรองแสง และปลูกต้นไม้ตกแต่งสนามให้ดูร่มร่ืน

และมีความสวยงาม เช่นเดียวกับแนวคิดของพาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman et 

al., 1988 อ้างถึงใน ธีรกิตติ นวรัตน ณ อยุธยา 2549 : 185) กล่าวว่าลักษณะทางกายภาพ 

คือการแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพที่ท�าให้ผู้ใช้รับความสะดวก ได้แก่ เครื่องมือ 

อุปกรณ์ บุคคล และ วัสดุในการติดต่อสื่อสาร

 ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

 จากผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพฒันาการบริการ ของสนามฟุตบอลหญ้าเทยีม 

ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ควรมี

การเลือกท�าเลที่ไปมาสะดวกตั้งแต่เริ่มหาสถานที่ประกอบธุรกิจ ควรมีการประชาสัมพันธ์

ผ่านช่องทางออนไลน์ มกีารจดัท�าเว็บเพจเพือ่กระจายข่าวสารและอธิบายรายละเอียดต่างๆ

ที่ส�าคัญของสนาม เช่น ที่อยู่ วิธีการจองสนาม แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ให้มีบอก

ไว้อย่างชัดเจน ควรมีบริการจัดหาคู่แข่งขัน และบริการบันทึกภาพตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ 

ควรมีการจัดถ่ายทอดฟุตบอลรายการส�าคัญๆ รวมถึงควรมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

Wi-Fi ให้บรกิารครอบคลุมทัว่ทัง้บริเวณสนาม ได้สอดคล้องกับศุภกาญจน์ แก้วมรกต (2558 

: 58-59) ซึ่งได้ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในจังหวัด

ชลบุรี พบว่าด้านบริการอ�านวยความสะดวก ควรมีบริการจัดหาคู่แข่งขัน รวมถึงกรรมการ 

และบรกิารบนัทกึภาพตามทีผู่ใ้ช้บรกิารร้องขอ ด้านราคา การช�าระเงนิและส่งเสรมิการขาย 

ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทันต่อเหตุการณ์ส�าคัญใน

ปัจจุบัน พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ โดยผ่าน Social Media ทุกช่องทาง และยังสอดคล้อง

กับอาทิตยา พาหิรัญ (2554 : 103-104) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มี

ผลต่อคนวัยท�างานในการเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
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ด้านการจัดจ�าหน่ายควรให้ความส�าคัญเรื่องท�าเลที่มีการคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้แหล่ง

ชุมชน อยู่ใกล้ที่ท�างาน อยู่ใกล้ท่ีพัก มีลานจอดรถท่ีกว้างขวางและด้านสิ่งมีตัวตนที่มองเห็น

ได้ที่เข้ามาเก่ียวข้องกับการบริการผู้ใช้บริการได้ให้ความส�าคัญเร่ืองมีบริการ Wi-Fi/Inter-

net/จอLCD และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน เช่นเดียวกับ แนวคิดของพาราสุรามาน 

และคณะ (Parasuraman et al., 1988 อ้างถึงใน ธีรกิตติ นวรัตน ณ อยุธยา 2549 : 185) 

ได้กล่าวว่าการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ คือความปรารถนาในการช่วยเหลือ

ผู้ใช้บริการ และจัดหาบริการมาให้ตามที่ได้สัญญาไว้ 

ข้อเสนอแนะ

 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

 จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และมีคุณภาพความ

คาดหวัง สูงกว่าคุณภาพตามความเป็นจริงในทั้ง 5 ด้าน ดังน้ันการศึกษาคร้ังนี้จึงมีข้อเสนอ

แนะให้กบัผู้ประกอบการ และผูป้ระกอบการรายใหม่ของสนามฟตุบอลหญ้าเทยีม ในอ�าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

 1.  ด้านความน่าเชื่อถือของบริการ ควรจัดการเรื่องการจองคิวการใช้สนามที่ไม่

ซ�้าซ้อน ควรมีป้ายแจ้งอัตราค่าบริการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ต่างๆ ที่สนามได้จัดข้ึนท่ีทันต่อเหตุการณ์ และเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสื่อสารได้กับ

เจ้าของโดยตรง เนื่องจากเมื่อพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น จะได้หาแนวทางแก้ไข

ได้ทันท่วงที

 2.  ด้านความไว้วางใจ ควรมีการติดต่อ เม่ือมีการยกเลิกการจองจากผู้ใช้บริการ

ท่านอื่น ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ก�าลังจะเข้ามาลงทุนธุรกิจนี้ หรือผู้ประกอบการเดิมที่

ต้องการปรับปรุงสนาม ควรสร้างขนาดสนามฟุตบอลเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความยาว

เส้นข้างต้องยาวกว่าความยาวเส้นประตู โดยสนามมีความยาวต�่าสุด 25 เมตร สูงสุด  

42 เมตร ความกว้างต�่าสุด 15 เมตร สูงสุด 25 เมตร (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2548) 

และพิจารณาปรับเปลี่ยนขนาดสนามให้เหมาะกับผู้เล่นจ�านวน 7 คน ผู้ประกอบการของ

สนาม ควรมีป้ายข้อปฏิบัติการใช้สนาม และข้อห้ามติดไว้อย่างชัดเจน และมีการห้ามปราม
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เมื่อผู้ใช้บริการท�าผิดกฎสนาม ควรมีการตรวจดูความเรียบร้อยของสนามเป็นประจ�า และ

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลในพื้นที่จอดรถด้านการเข้าถึงจิตใจ ควรมีการอบรม

และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีใจรักงานบริการ ให้บุคลากรเข้าใจถึงระบบการบริหารงาน 

 3. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม ควรตรวจเช็ค และบ�ารุงรักษา

คุณภาพของหลอดไฟให้พร้อมใช้งานเสมอ ควรใช้วัสดุท่ีอากาศถ่ายเทได้ เช่น ตาข่ายกรอง

แสง และปลูกต้นไม้ ให้ร่มรื่นสวยงาม ท�าหลังคาให้สูงโปร่ง ไม่อึดอัด ควรจัดโซนส�าหรับเจ้า

หน้าที่เป็นสัดส่วน รวมถึงจัดเตรียมพ้ืนที่จอดรถไว้อย่างชัดเจน และเตรียมพ้ืนท่ีให้เช่า

ส�าหรับค้าขาย

 4. ด้านการตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิาร ก่อนประกอบธุรกิจควรมกีาร

เลือกท�าเลที่สะดวกให้การเดินทาง ควรจัดท�าเว็บเพจและแจ้งรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน 

เช่น ที่อยู่ แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ เงื่อนไขการจองสนาม เป็นต้น ควรมีบริการจัดหาคู่แข่งขัน

และบริการบันทึกภาพตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ ควรจัดถ่ายทอดฟุตบอลรายการส�าคัญๆ 

และมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi ให้บริการครอบคลุมบริเวณสนาม 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 

ในอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้า

เทียม ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

 3. ควรมกีารศกึษาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนษุย์ในธรุกจิสนามฟตุบอล

หญ้าเทียม เพื่อสร้างศักยภาพในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ ในส่วนของผู้ใช้

บริการ
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