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Executive Summary 
“โครงการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจ

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมกอลฟ (Golf)” 
 
 
 

นําเสนอตอ 
 

การทองเทีย่วแหงประเทศไทย 
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บทนํา 
 
 การแขงขันในอุตสาหกรรมทองเที่ยวเพิ่มความรุนแรงข้ึนอยางมากในปจจุบัน เน่ืองจากแตละ

ประเทศตางเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมดังกลาวที่สามารถสรางงานและสรางรายไดที่เปนเงินตรา-
ตางประเทศ จึงหันมาใหความสําคัญตอการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินคาทางการทองเที่ยว รวมทั้ง
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเสริมสรางจุดเดนที่แตกตางใหกับสินคาทางการทองเที่ยว นอกจากน้ียัง     
หันมาใชกลยุทธการตลาด ทัง้การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ ตลอดจนการ
สงเสริมการขายเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวระหวางประเทศเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศมากย่ิงข้ึน 

 
 เพื่อใหการจัดทํากลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวสําหรับการทองเที่ยวกลุมกอลฟมีประสิทธิภาพ และ 

มีฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน จึงจําเปนตองมีการศึกษา วิเคราะหพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
กลุมดังกลาว โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาคร้ังน้ีจะเปนประโยชนตอการกําหนดแผนตลาดเชิงรุกทั้งแผน-
ตลาดโดยรวมและแผนตลาดเฉพาะกลุมเพื่อรับมือกับการแขงขันที่เขมขนไดอยางถูกตอง และยังสามารถ  
นําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงสินคาและบริการทางการทองเที่ยวใหมีเอกลักษณที่แตกตาง
และดึงดูดใจนักทองเที่ยวมากข้ึน 

 
 

ระเบียบวิธีศกึษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ีใชวิธ ีQuali-quant Technique (การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) ซ่ึงจะ
ทําใหไดขอมูลทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง ดังน้ี 

 

 
 

ข้ันตอนที่ 1  การวิจัยเอกสาร  
 
 

ข้ันตอนที่ 2              การศึกษาดานอุปทาน  การศึกษาดานอุปสงค 
 

 
 
 

 การวิจัยเอกสาร 
 
 

ที่ปรึกษาฯ ใชการคนหาขอมลูทางอินเตอรเน็ตและสิ่งพิมพเปนหลัก โดยขอมูลจะครอบคลุม
เน้ือหาในประเด็นที่เกี่ยวกับ ลักษณะพื้นฐานทางการตีกอลฟ วัตถุประสงคในการเลือกเปาหมายปลายทาง 
กิจกรรมเสริมที่เปนที่นิยม งบประมาณ และชวงเวลาในการทองเที่ยว 

 
การศึกษาขอมูลทุติยภูมิยังรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัยดานการทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ 

เชน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยว การวิเคราะหสถานการณการทองเที่ยว และรูปแบบใน
การจัดรายการนําเที่ยว เปนตน   

 
  
 
การศึกษาดานอุปทาน (การสัมภาษณเชิงลึก-In-depth Interview) 

 
การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคลจะดําเนินการโดยนักวิจัยที่มีประสบการณสูง ตลอดจนมีความเขาใจ

ในพฤติกรรมศาสตร และใช Projective Technique เพื่อใหผูสนทนาสามารถเสนอความคิดไดอยาง
กวางขวาง และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเต็มที ่โดยแบงกลุมเปาหมายเปน 2 กลุม ไดแก 
ผูประกอบการสนามกอลฟ และผูประกอบการบริษัทนําเที่ยวที่เนนโปรแกรมกอลฟ โดยกลุมตัวอยางมี
จํานวนทั้งสิ้น 33 ราย และมีการกระจายดังน้ี 
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รายชื่อผูประกอบการบริษัทนําเที่ยวกอลฟ และสนามกอลฟที่ทําการสัมภาษณ 
 
บริษัทนําเท่ียว ผูใหสัมภาษณ ตําแหนงผูใหสัมภาษณ 
1.Asian Splendour Holidays Ltd. Chris Lee Director 
2.Booking Anywhere Lars Londal CEO 
3.Golf Tours Thailand   Harry Scott Managing Director 
4.Golf Asian Mark Siegel Managing Director 
5.ThaiGolfGuide ดนตรี เสรีพัฒนานนท Sales Manager 
6.G-House ณัฐวัฒน โฆษิตชัยวัฒน General Manager 
7.Golf2Thailand มยุรินทร สุภาวงศ Executive Director 
8.Thailand Golf Online ปรียานุช วิชัย Oeration Manager 
9.SK Executive Golf Tour สมชาย โกศลประดิษฐ Managing Director 
10.Pattaya Golf Package อัชวิน ทิพรัตน Reservation 
   
สนามกอลฟ ผูใหสัมภาษณ ตําแหนงผูใหสัมภาษณ 
ภาคกลาง     
1.Alpine Golf Club อุดมศักดิ์ โงวศิริ Managing Director-  

Golf Course Group 
2.Lakewood Country Club   ชาติชาย วีรสินธพ General Manager 
3.Thai Country Club Chavalit Surangsee Executive Assistant 

Manager 
4.Muangkaew Golf Course Mike Varney General Manager 

5.Green Valley Vanida Managing Director 
6.Royal Gems พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล Managing Director 
ภาคเหนือ     
1.Santiburi Country Club โชติวุฒิ คเชศะนนัทน General Manager 
2.Mae Jo Golf Club& Resort อติพล ตันติวิท Managing Director 
3.Summit Green Valley Chiangmai Country 
Club 

อาณาจักร อรรถปรียางกูร Assistant Senior General 
Manager  

4.Chiangmai Highlands Mike Varney General Manager 
ภาคใต     
1.Laguna Phuket Golf Club (Banyan Tree) วไลพร ปทมวิจิตรวงศ Sales and Promotions 

Manager 
2.Blue Canyon Country Club Vivian NG PR Manager 
3.Phuket Country Club ชาญวุฒิ หงษหยก Clubhouse Manager 
4.Red Mountain Golf Course พงษศักดิ์  Managing Director 
ภาคตะวันออก     
1.Laem Chabang International Country  
Club 

สุรหาญ วงศวาสิน Managing Director 

2.Siam Country Club Pattaya Plantation ประเสริฐชัย พรประภา Director 
3.Siam Country Club Pattaya Old Course วิเชียร สุขภุมรินทร Managing Director 
4.St.Andrews 2000 นิรันดร พิมพวงษ General Manager 
สนามกอลฟ ผูใหสัมภาษณ ตําแหนงผูใหสัมภาษณ 
ภาคตะวันตก     
1.Black Mountain Golf Club Harald Elisson General Manager 
2.Springfield Royal Country Club ปราโมทย เพชรศาสตร General Manager 
3.Royal Hua Hin Golf Course นาวาเอกเชาว ภพทัศนพงศ General Manager 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
1.Kirimaya Golf Club  สุธี เขียวแกว General Manager 
2.Bonanza Golf & Country Club สงกรานต เตชะณรงค CEO 
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 การศึกษาดานอุปสงค (การสัมภาษณแบบเผชิญหนา-Face-to-face Interview) 

 
  การเก็บขอมูลจากนักทองเทีย่วกลุมเปาหมาย ไดแก นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีวัตถุประสงค
ในการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อใชบริการสินคาทางการทองเที่ยวประเภทกอลฟ กระจายตามภูมิภาคของ
ไทย ไดแก ภาคกลาง เหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก และตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนทั้งสิ้น 330 ตัวอยาง 
โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบตัวตอตัว (Face-to-face Interview) ตามแบบสอบถามที่มาจากการพัฒนา
รวมกันของที่ปรึกษาฯ และ ททท. 
 

 

รายชื่อสนามกอลฟที่ดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม 
 

 
  

ภาคกลาง • Bangkok Golf Club 
• Lakewood Country Club   
• Muangkaew Golf Course 
• Green Valley 

100 ตัวอยาง 

ภาคเหนือ • Mae Jo Golf Club& Resort 
• Summit Green Valley   

      50 ตวัอยาง 

ภาคใต • Laguna Phuket Golf Club (Banyan Tree) 
• Loch Palm 
• Red Mountain Golf Course 

     65 ตัวอยาง 

ภาคตะวันออก • Laem Chabang International Country Club 
• Siam Country Club Pattaya Plantation 
• Siam Country Club Pattaya Old Course 
• St.Andrews 2000 

    70 ตัวอยาง 

ภาคตะวันตก 
  

• Black Mountain Golf Club 
• Springfield Royal Country Club 
• Royal Hua Hin Golf Course 

    45 ตัวอยาง 

   

 รวมทั้งส้ิน    330 ตัวอยาง 
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จํานวนกลุมตัวอยางกระจายตามภูมิภาคและประเทศของนักทองเที่ยว  
 

ประเทศ 
กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

ภาค
ตะวันออก 

ภาค
ตะวันตก ภาคใต ภาคเหนือ 

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา     10 10 10 
ญี่ปุน 10 5 5 5 5 
เกาหล ี 15 15       
จีน 20 10       
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด   5 5 10 10 
กลุมประเทศสแกนดเินเวีย   15 15     
สหราชอาณาจักร     10 10 10 
กลุมประเทศอาเซียน 15 15   30   
เยอรมนี 20       10 
ฮองกง 20 5   5 

      รวม 100 70 45 65 50 
 
 

ผลการศึกษา  
 
การสังเคราะหและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 

 
  

การทองเที่ยวกลุมกอลฟเปนอุตสาหกรรมที่นาสนใจในปจจุบัน เน่ืองจากรายไดของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวโดยเฉพาะกลุมกอลฟยังคงเพิ่มสูงข้ึน ในขณะที่ทั่วโลกประสบปญหาเศรษฐกิจถดถอย โดย 
VisitScotland (2007) ทําการศึกษาเร่ือง “The Scottish National Tourism Monitor” พบวาแมวา
รายไดรวมจากการทองเที่ยวของสกอตแลนดจะลดลง แตรายไดหลักของประเทศยังคงเปนรายไดจาก   
การทองเที่ยวกลุมกอลฟ  

 

นอกจากน้ี กอลฟยังสรางรายไดใหแกประเทศในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และ
อินเดีย (Europe, Middle East, Africa and India) KPMG (2008) ทําการศึกษา “Golf Travel Insight in 
EMA 2008” โดยการใชแบบสอบถาม และสัมภาษณเชิงลึกทางโทรศัพท พบวาในป 2006 ประเทศใน
ภูมิภาค EMA มีรายไดจากตลาดนักทองเที่ยวกลุมกอลฟถึง 2,700 ลานยูโร  

 
1) พฤติกรรมนักทองเที่ยวกลุมกอลฟ 

 

วัตถุประสงคในการทองเที่ยวกอลฟ 
นักทองเที่ยวกอลฟจากแตละพื้นที่มีพฤติกรรมและวัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยวกอลฟ

แตกตางกัน “James F. Petrick และ Sheila J. Backman (2002)” ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 
1,000 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) พบวา วัตถุประสงคหลักในการ
เดินทางของนักทองเที่ยวกลุมกอลฟแบงเปน  

1. นักทองเที่ยวที่เดินทางในวันหยุดโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการตีกอลฟ  
2. นักทองเที่ยวที่มีวัตถุประสงคหลักในการเดินทางเพื่อพกัผอน/ติดตอธุรกิจ และตีกอลฟเปน

กิจกรรมเสริม  
3. นักทองเที่ยวที่มีวัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อเขาชมการแขงขัน Golf Tournament  

 

ชวงเวลาในการตีกอลฟ 
นักกอลฟมีพฤติกรรมในการเลือกชวงระยะเวลาในการตีกอลฟแตกตางกัน จากการสํารวจโดย Golf 

Tourism Scotland (2008) พบวาประมาณรอยละ 75 ของนักกอลฟในสนามสําหรับสมาชิก (Members’- 
Club Courses) มักตีกอลฟในชวงวันหยุดสุดสัปดาห  
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ระยะเวลาที่ใชในการตีกอลฟ 
นักกอลฟมีพฤติกรรมในการกําหนดระยะเวลาในการทองเที่ยวกอลฟแตกตางกัน นายธวัชชัย  

ทวีวิจิตรไพโรจน (2544) ทําการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและความคิดเห็นของนักกอลฟที่มีตอการใช 
และเชารถกอลฟ” โดยใชแบบสอบถามแบบเลือกสุมจํานวน 200 ตัวอยาง และสุมเลือกจากสนามกอลฟ
จํานวน 4 สนาม สนามละ 50 ตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมคีวามถี่ในการเลนกอลฟเฉลี่ย 1-2 
คร้ัง/เดือน และกลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 45 ปจะมีความถี่ในการเลนกอลฟเฉลี่ย 3-4 คร้ัง/เดือน  

 
งบประมาณที่ใชในการตีกอลฟ 
งบประมาณในการใชจายเพื่อทองเที่ยวกอลฟและพฤติกรรมในการใชจายสําหรับเดินทางทองเที่ยว

กอลฟแตกตางกัน KPMG (2008) ทําการศึกษา “Golf Travel Insight in EMA 2008” พบวาการ
ทองเที่ยวกอลฟระยะสั้นมีคาใชจายในเฉลี่ย 150-180 ยูโร/วัน สําหรับการทองเที่ยวกอลฟระยะยาวมี
คาใชจายเฉลี่ย 250 ยูโร/วัน นอกจากน้ี รายงานจาก VisitScotland (2000) พบวานักกอลฟในภูมิภาค
อเมริกาเหนือมีคาใชจายในการเดินทองเที่ยวกอลฟประมาณ 24,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐตอป 

 
2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกประเทศเปาหมาย 

 

คุณภาพของสนามกอลฟ 
KPMG (2008) รายงานวาปจจัยที่นักทองเที่ยวกลุมกอลฟใหความสําคัญมากในการพิจารณาเลือก

ประเทศเปาหมายสําหรับเดินทางทองเที่ยวกอลฟ ไดแก คุณภาพของสนามกอลฟ  
 

ภูมิอากาศ 
KPMG (2008) รายงานวา อีกปจจัยที่นักทองเที่ยวกลุมกอลฟใหความสําคัญมากในการพิจารณา

เลือกประเทศเปาหมายสําหรับเดินทางทองเที่ยวกอลฟ ไดแก ปจจัยดานภูมิอากาศของประเทศที่จะ
เดินทางไปเพื่อการตีกอลฟ 

 
ชื่อเสียง/ประวัติศาสตรของสนามกอลฟ 
Golf Tourism Scotland (2008) ระบุวาภูมิภาคที่มีประวตัิศาสตรที่นาสนใจมักมีจํานวนรอบเฉลี่ย

สูงกวาจํานวนรอบเฉลี่ยตอคอรสของทั้งประเทศ จึงนับไดวาประวัติศาสตรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือก
ประเทศเปาหมายเพื่อการตีกอลฟ 

 
ที่พัก 
รายงานจาก Anto’nia Correia, Carloa P. Barros, Anto’nio L. Silvestre (2004) พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญพิจารณาสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรม และที่พักประเภทอื่นเปนปจจัยรวมในการ
ตัดสินใจเลือกประเทศเปาหมายเพื่อการตีกอลฟ  

ภาษา 
Scott Bryden (2006) ทําการศึกษาเร่ือง “Summary of the World Golf Tourism Market Dec 

2006” พบวา นักกอลฟชาวฝร่ังเศสเดินทางภายในประเทศหรือเดินทางไปตีกอลฟในประเทศที่สามารถ
สื่อสารดวยภาษาฝร่ังเศส เชน โมร็อคโก ทั้งน้ี ปจจัยดานความสะดวกสบายในการสื่อสารนับวาเปนอีกหน่ึง
ปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกประเทศเปาหมายเพื่อการตกีอลฟ  

 
ขาวสารที่ไดรับ 
Francisco J. Ledesma, Manuel Navarro, Jorge V. Pe’rez-Rodri’guez (2003) ทําการศึกษา

เร่ือง “Return to Tourist Destination” พบวานักทองเที่ยวที่ไดรับขาวสารจากเพื่อน/คนรูจัก/ผูที่เคยมี
ประสบการณไปเที่ยวในประเทศน้ัน ๆ มาแลว มีแนวโนมที่จะกลับมาทองเที่ยวสูงกวา  

 
3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกลับมาใชบริการซํ้า 

 
ความพึงพอใจ 
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหนักกอลฟมีการเดินทางซํ้าในอนาคต คือ ความพึงพอใจ จากการศึกษาของ 

“James F. Petrick และ Sheila J. Backman (2002)” พบวาประสบการณที่ไดรับจากรีสอรทมีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจโดยรวมมากกวาขอมูลและประสบการณการตีกอลฟ ทั้งน้ี ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
กลุมกอลฟมีความสัมพันธอยางสูงกับความตั้งใจในการเดนิทางกลับมาใชบริการในอนาคต  
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คุณภาพสนามกอลฟ 
คุณภาพของสินคาหรือบริการที่ไดรับนับวาเปนปจจัยสําคญัที่ทําใหนักทองเที่ยวกลุมกอลฟ

เดินทางซํ้ายังประเทศเปาหมาย Anto’nia Correia, Carloa P. Barros, Anto’nio L. Silvestre (2004) 
ทําการศึกษา “Tourism Golf Repeat Choice Behavior in the Algarve: A Mixed Logit Approach” 
โดยเก็บขอมูลภาคสนามจากนักทองเที่ยวกลุมกอลฟจํานวน 1,000 ราย ซ่ึงในจํานวนน้ีสามารถนํามาใชงาน
ไดจริงจํานวน 593 ราย การศึกษาคร้ังน้ีใชรูปแบบ A Random Parameter Logit Model พบวาสนามกอลฟที่
มีมาตรฐานเหมาะสมกับราคา และมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของนักกอลฟมีอิทธิพลทําให
นักทองเที่ยวกลุมดังกลาวเลอืกเดินทางกลับมาตีกอลฟซํ้า  

 
ภูมิอากาศ 
Anto’nia Correia, Carloa P. Barros, Anto’nio L. Silvestre (2004) พบวาแรงจูงใจหลักที่ทาํ

ใหนักกอลฟกลับมาตีกอลฟซํ้าที่ Algarve คือ ปจจัยดานภูมิอากาศ อยางไรก็ตาม ภูมอิากาศจัดวาเปน
ปจจัยภายนอกที่ผูประกอบการธุรกิจไมสามารถควบคุมได หากแตเปนปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนจุดเดน
ในการประชาสัมพันธไดเปนอยางดี 

 
การคมนาคม 
ปจจัยดานความสะดวกสบายในการเดนิทางเปนอกีหน่ึงปจจัยที่มีอทิธพิลสาํหรับอตัราการเดนิทางซํ้า 

รวมทั้งมีผลตอการแนะนําใหคนรูจักเลือกเดินทางทองเทีย่วยังประเทศเปาหมาย Anto’nia Correia, 
Carloa P. Barros, Anto’nio L. Silvestre (2004) พบวา การคมนาคมมีความสําคญัตอการตัดสินใจ
เดินทางกลับมาตีกอลฟซํ้าที ่Algarve ทั้งน้ี การเดินทางที่สะดวกสบายมีสวนสําคญัทาํใหนักกอลฟสามารถ
เดินทางไปตีกอลฟอยางสะดวกและตรงตามเวลานัดหมาย 

 
ขอมูลขาวสารที่ไดรับ 
ขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวกอลฟที่ไดรับมีอิทธิพลทั้งในแงของการดึงดูดและกระตุนให

นักทองเที่ยวเดินทางกลับไปตีกอลฟซํ้า Francisco J. Ledesma, Manuel Navarro, Jorge V. Pe’rexz-
Rodri’guez (2003) พบวามคีวามสัมพันธระหวางระดับขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวกอลฟที่นักทองเที่ยว
ไดรับกับความตั้งใจในการเดนิทางกลับมาทองเที่ยวซํ้า  

 
4) แนวโนมตลาดนักทองเทีย่วกลุมกอลฟ 

 
ตลาดยุโรป 
จากการศึกษาของ James F. Petrick และ Sheila J. Backman (2002) พบวาจํานวนนักกอลฟที่

จดทะเบียนในภูมิภาคยุโรปยังคงเพิ่มปริมาณข้ึนเร่ือย ๆ ในขณะที่นักกอลฟหลัก (Core Golfer) โดยเฉพาะ
กลุมที่มีเชื้อสาย Anglo Saxon มีจํานวนลดลงอยางเห็นไดชัด 
 

ตลาดสหรัฐอเมริกา 
ตลาดนักกอลฟที่มีศักยภาพ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และออสเตรเลีย Marketing Survey 

(2006) พบวานอกจากตลาด Short Golf Break ในภูมิภาคยุโรปที่มีแนวโนมเติบโตเพิ่มข้ึนแลว ตลาดอื่น ๆ 
ที่มีแนวโนมเติบโตเชนกัน ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน และออสเตรเลีย 

 
5) แนวทางการดําเนินธุรกิจ 

 
“Golf Tourism-International” รายงานวาสถิตินักกอลฟทั่วโลกที่ตีกอลฟเปนคร้ังคราวมี

แนวโนมเติบโตข้ึน สงผลใหผูประกอบการบริษัทนําเที่ยว และรีสอรทนําเสนอสินคาและบริการประเภท
กอลฟเปนกิจกรรมเสริมขณะทองเที่ยวในวันหยุด รวมทั้งเสนอใหเปนสวนหน่ึงของการเดินทางเพื่อการ
ประชุมสัมมนา (MICE) ทั้งน้ี การประชาสัมพันธการทองเที่ยวกอลฟรวมกับสินคาอื่น ๆ นับเปนการสราง
ความแตกตางที่นาสนใจ  
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6) ชองทางการซ้ือสินคา/บริการ 
 

Golf Tourism Scotland ( 2008) พบวาประมาณรอยละ 90 ของนักกอลฟในสนามสําหรับสมาชิก
(Members’ Club Courses) จะจองรอบที่สนามกอลฟดวยตัวเอง ในขณะที่รอยละ 30 ของผูเลนในสนาม
เชิงพาณิชย และสนามหลักของประเทศจะจองรอบผานบริษัทนําเที่ยว 

 
ชองทางการขายสินคา/บริการอีกชองทางหน่ึงที่กําลังไดรับความนิยม คือ ชองทางการขายผาน

อินเตอรเน็ต Sports Marketing Surveys Ltd (2007) ทําการศึกษาเร่ือง “Benchmark Survey Report 
2007” พบวาการจองรอบกอลฟผานอินเตอรเน็ต และอีเมลเติบโตเพิ่มข้ึนรอยละ 10 จากป 2006  
 
7) ปญหา 

 

James F. Petrick และ Sheila J. Backman (2002) พบวาผูประกอบการธุรกิจกอลฟไมควรให
ขอมูลขาวสารที่จะทําใหนักกอลฟคาดหวังกับสินคา/บริการมากเกินไป เน่ืองจากความคาดหวังที่สูงเกินไป
อาจสงผลกระทบเชิงลบตอความพึงพอใจของนักกอลฟ  

 
ทั้งน้ี ผูประกอบการบริษัทนําเที่ยวกอลฟก็ประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจดวยเชนกัน Sports 

Marketing Survey (2006) ทําการศึกษาเร่ือง “Tour Operators Research” โดยการสัมภาษณ Tour 
Operator พบวาปญหาสาํคญั ไดแก การไมไดรับคานายหนา หรือสวนลดจากสนามกอลฟหลกัในสกอตแลนด
ซ่ึงสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันดานราคา  

 
 

การศึกษาดานอุปทาน (การสัมภาษณเชิงลึก-In-depth Interview) 

 
1) นักทองเที่ยวกลุมกอลฟในประเทศไทย 

 

ลูกคาหลักของผูประกอบการธุรกิจกอลฟสวนใหญ คือ นักทองเที่ยวชาวเอเชียไดแก ญีปุ่น เกาหลี 
ฮองกง จีน สิงคโปร มาเลเซีย และ ไตหวัน โดยนักกอลฟชาวเอเชียที่นิยมเดินทางมาตีกอลฟยังประเทศ
ไทยมากที่สุด คือ ญี่ปุนและเกาหล ีทั้งน้ี นักทองเที่ยวกอลฟชาวเอเชียมีแนวโนมเดินทางตลอดทั้งป  

 
ในขณะที่นักกอลฟชาวยุโรปที่นิยมเดินทางมาตีกอลฟยังประเทศไทย ไดแก สแกนดิเนเวีย เยอรมนี 

ฟนแลนด เดนมารก ฝร่ังเศส สเปน และเนเธอรแลนด โดยนักกอลฟชาวยุโรปที่นิยมเดินทางมาตีกอลฟยัง
ประเทศไทยมากที่สุด คือ สแกนดิเนเวีย โดยมีสัดสวนแตกตางกันไปตามฤดูกาลทองเที่ยว 

 
 นักกอลฟทั้งชาวเอเชียและชาวยุโรปสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 40 ปข้ึนไป หรือเปนชวงอายุที่ไมมีภาระ-

สูง ไมมีบุตรหลานรวมเดินทางมาดวย รองลงมาเปนกลุมนักกอลฟที่เกษียณแลว  
 

นักทองเที่ยวชาวเอเชียสวนใหญนิยมซ้ือแพคเกจทองเที่ยวกอลฟแบบ 3 วัน 2 คืน และ 4 วัน 3 คืน 
ทั้งน้ี นักกอลฟชาวตางชาติสวนใหญนิยมตีกอลฟเฉลี่ยวันละ 1 รอบ โดยนักกอลฟชาวเอเชียนิยมตีกอลฟ
ทุกวันจนกวาจะเดินทางข้ึนเคร่ืองกลับประเทศของตนเอง ในขณะที่นักกอลฟชาวยุโรปมักนิยมทํากิจกรรม
เสริมหลังตีกอลฟเชน SPA เที่ยวกลางคืน (Nightlife) หรือติดตอธุรกิจ 
 
  



บทสรุปผูบรหิาร 
“โครงการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเทีย่วชาวตางประเทศกลุมกอลฟ” 

 
 

หนา | 9  
บริษัท แบรนด เมทริกซ รีเสิรช จํากัด 

2) ปจจัยและองคประกอบที่มีอิทธิพลในการเลือกเดินทางมาตีกอลฟยังประเทศไทย 
 
  

 

 
 
 
 

ปจจัยภายใน ไดแก 
 

ดานผลิตภัณฑ (Product) คุณภาพสนามกอลฟเปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอนักกอลฟ
ชาวตางชาติในการเลือกประเทศเปาหมายเพื่อตีกอลฟ เชน ลักษณะของ Fairway สภาพของ Green  
สภาพหลุมทราย (Bunker) มาตรฐานคุณภาพของสนามหญา และความยากงายของสนาม นอกจากน้ี Lay-out 
สนามกอลฟ ยังเปนอีกหน่ึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกประเทศเปาหมายเพื่อตีกอลฟ โดยสนามกอลฟที่
สามารถดึงดูดนักกอลฟใหมาตีกอลฟ ไดแก สนามกอลฟที่ออกแบบโดยนักออกแบบที่มีชื่อเสียงและไดรับ
การยอมรับทั่วโลก และสนามกอลฟที่ไดรับการ Review ทั้งในสวนของสนามและ Lay-out ที่ผูอื่นได-
ประเมินไว นอกจากน้ี นักกอลฟยังใหความสําคัญเกี่ยวกบับรรยากาศของสนามกอลฟที่มีความรมร่ืนของ
ตนไม ดอกไม กอนหิน หรือองคประกอบอื่นๆ ที่ทําใหสนามกอลฟมีทัศนียภาพสมบูรณนาตีกอลฟ  

 
พนักงานใหบริการ (People) การตอนรับอยางอบอุนตั้งแตเร่ิมกาวสูสนามบิน ไปจนถึงการ

เช็คอินที่โรงแรมอยางสะดวกสบาย ตลอดจนการรับบริการที่สนามกอลฟเปนอีกหน่ึงกลยุทธในการสราง
ความประทับใจใหแกนักกอลฟ ซ่ึงมีผลในการทําใหนักกอลฟเลือกกลับมาตีกอลฟที่ประเทศไทยซํ้าอีกคร้ัง
ในอนาคต   

 

นอกจากน้ีพนักงานใหบริการที่จัดวาเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกประเทศเปาหมายเพื่อตี
กอลฟคือ Starter เน่ืองจากเปนบุคคลสําคัญที่บริหารเวลา หรือปลอยรอบกอลฟใหเปนไปตามที่นัดหมาย 
นอกจากน้ี Marshall ที่ดกี็เปนอีกหน่ึงปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกประเทศเปาหมายเพื่อตีกอลฟดวย 
เน่ืองจากในบางคร้ังอาจมีการติดขัดเกิดข้ึนขณะออกรอบสนามกอลฟ ดังน้ันสนามกอลฟที่ดีควรมี Marshall 
อยูบริเวณใกลเคียงเพื่ออํานวยความสะดวกหรือไกลเกลี่ยปญหาใหแกนักกอลฟ  

 
บริการเสริม (Additional Service) ปจจัยเสริมที่นักกอลฟใชในการตัดสินใจเลือกประเทศ

เปาหมายเพื่อตีกอลฟไดแก สภาพคลับเฮาส สภาพล็อคเกอร รานอาหารภายในสนามกอลฟ และ Pro-
Shop  

   
ดานราคา (Price) นักกอลฟสวนใหญมักใชประเด็นดานราคาเปนเกณฑในการพิจารณาเลือก

ประเทศเปาหมายสําหรับการตีกอลฟ โดยจะพิจารณาจากคาใชจายในการออกรอบ (Green Fee) มีความ
เหมาะสมกับคุณภาพสนามกอลฟหรือไม นอกจากน้ียังมีการพิจารณาถึงคาบริการรถกอลฟ (Golf Cart)  

 
  

Selection 
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Product
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ดานสถานที่ (Place) เน่ืองจากนักกอลฟชาวตางชาตสิวนใหญนิยมเลือกสนามกอลฟที่ตั้งอยูบน
ทําเลที่สามารถเดินทางเขาถงึไดสะดวก นอกจากน้ีนักกอลฟชาวตางชาติยังเลือกประเทศเปาหมายโดย
พิจารณาจํานวนแหลงทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียงสนามกอลฟ หรือกิจกรรมเสริมอื่นๆในบริเวณใกลเคียงที่
สามารถเขารวมไดภายหลังจากการตีกอลฟ 

 
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยประเด็นที่นักกอลฟใชในการตัดสินใจเลือก

ประเทศเปาหมาย ไดแก การ Review สนามกอลฟที่จัดทาํโดยสื่อประเภทตางๆเชนเว็บไซตเกี่ยวกับกอลฟ 
และนิตยสารกอลฟ และคําแนะนําจาก Travel Agent โดย Travel Agent จะเปนผูที่ใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับประเทศเปาหมายและสนามกอลฟตางๆใหแกนักกอลฟ 

 
ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานวัฒนธรรมทางสังคม ดานระบบอํานวยความ
สะดวก และดานภูมิประเทศ 

 
3) ปญหา อุปสรรคในการเสนอขายและการดาํเนินงาน และจุดออนจุดแข็งของธุรกจิ 

   

ปจจัยภายนอก: 

• ประเด็นดานปญหาความขัดแยงทางการเมือง และเหตุการณไมสงบสุขในภาคใต มีผลทําให
เกิดการยกเลิกแพคเกจนําเทีย่ว 

• การใหบริการที่ลาชาของสนามบิน/จุดตรวจนักทองเที่ยวขาเขา ที่สงผลใหนักกอลฟ
ชาวตางชาติรูสึกไมประทับใจในบริการที่ไดรับตั้งแตเร่ิมเดินทางมาถึงประเทศไทย  

• การคมนาคมของประเทศไทย นักกอลฟชาวตางชาติรูสึกไมพอใจกับระบบการขนสงสาธารณะ
ของประเทศไทยที่ไมทั่วถึงและไมสามารถเขาถึงสนามกอลฟไดอยางสะดวก รวมทั้งการคิดอัตราคาบริการ
ที่เกินจริงของผูใหบริการแทกซ่ี  

• ประเด็นดานเศรษฐกิจโลกเปนอีกประเด็นที่มีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจกอลฟ 
เน่ืองจากทําใหราคาคาเดินทางไปตางประเทศสูงข้ึน 

• ปญหาการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตทําใหสนามกอลฟสญูเสียรายไดที่จะนําไปบํารุงรักษา
มาตรฐานคุณภาพสนามกอลฟ และยังสงผลใหสนามกอลฟเสียรายไดในการจางบุคลากรที่มีคุณภาพมา
บริหารธุรกิจกอลฟหรือวางแผนประชาสัมพันธสนามกอลฟ  

• โรคระบาดที่เกิดข้ึนทั่วโลก อยางไรก็ตามโรคระบาดเปนเพียงปญหาชั่วคราว และเปนปญหาที่
เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เมื่อเชือ้หวัดตางๆสามารถควบคุมไดนักกอลฟชาวตางชาติก็จะกลับมาตีกอลฟยัง
ประเทศเปาหมายเชนเดิม 

 

ปจจัยภายใน: 

• มาตรฐานคุณภาพสนามกอลฟ เน่ืองจากสนามกอลฟหลายแหงไมมีการบํารุงรักษาสนามกอลฟ
อยางสม่ําเสมอ ความสูงของหญาเกินมาตรฐาน หรือเม็ดทรายไมไดมาตรฐาน    

• ปญหาการสื่อสารภายในองคกรของสนามกอลฟ ซ่ึงทําใหเกิดการเรียกเก็บคาบริการซํ้าซอนและ 
สรางความไมพึงพอใจใกแกนักทองเที่ยวกลุมกอลฟ  

• การคิดคาใชจายในการออกรอบ (Green Fee) สูงกวาที่ควรทําใหนักทองเที่ยวที่มีประสบการณ
มาตีกอลฟกอนหนาน้ีไมยอมรับคาใชจายในการออกรอบ (Green Fee) ที่สูงข้ึนมากกวาปกติ นอกจากน้ี    
ยังพบวาการที่สนามกอลฟปรับลดคากรีนฟ (Green Fee) ในชวง Low Season เพื่อสงเสริมการขาย มี
ผลกระทบโดยตรงแกบริษัทนําเที่ยว เน่ืองจากสนามกอลฟคิดคากรีนฟ (Green Fee) กับนักกอลฟต่ํากวาทีม่ี
ไวในสัญญากับ Travel Agent สงผลให Travel Agent สญูเสียลูกคา 

• มาตรฐานการใหบริการของสนามกอลฟ เชน มารยาทของพนักงานที่ใหบริการ การใหบริการที่ไม
เทาเทียมกันระหวางแขกวีไอพีและนักทองเที่ยวตางชาติ การคิดคาบริการที่ไมเสมอภาคระหวางลูกคาชาว
ไทยและนักทองเที่ยวตางชาติ การปลอยรอบสนามกอลฟที่ไมตรงตามเวลานัดหมาย การที่ไมมีกรรมการ 
(Marshall) คอยดูแลภายในสนามกอลฟ พนักงานตอนรับไมสรางความสัมพันธที่ดีกับลกูคา และปญหา
ความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ 

•  ปญหาชองทางการจายเงินที่ไมเอื้ออํานวยของสนามกอลฟ เชน สนามกอลฟบางแหงไมยินดีรับ
บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต หรือมีชองทางการจายเงินเพียงชองทางเดียว คือ การจายดวยเงินสด  
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4) แผนการตลาด ชองทางการเสนอขาย และการโฆษณาประชาสัมพันธ 
 

• เนนการสรางความประทับใจจากการบริการซ่ึงจะทําใหเกดิ Word of Mouth โดยผูประกอบการ
จะใหความสําคัญกับการแกไขปญหา การใหขอมูล/แนะนําขาวสารไดอยางถูกตอง และการตอบสนอง
ลูกคาไดอยางทันทวงที นอกจากน้ี ยังเนนการอํานวยความสะดวกแกลูกคาตั้งแตเดินทางถึงสนามบินหรือ
จุดนัดหมายจนกระทั่งเดินทางกลับ  

• การประเมินสนามกอลฟภายหลังจากตีกอลฟ เพื่อประเมินสนามกอลฟที่ไดรับความความ-     
พึงพอใจ และพบวาปจจัยที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดมากที่สดุ คือ คุณภาพสนามกอลฟ 

• การประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ต เชน Search Engine เว็บไซตเกี่ยวกับสนามกอลฟและ
สมาคมกอลฟ การลงโฆษณาในนิตยสารกอลฟ และนิตยสารแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในลอบบี้โรงแรม 
รานอาหาร และเคร่ืองบิน 

• การนําเสนอแพ็คเกจแบบ Customer-based โดยการใหคาํแนะนําเกี่ยวกับสนามกอลฟที่
นักกอลฟสนใจ จากน้ันจึงจัดรูปแบบแพ็คเกจตามความตองการ และงบประมาณของลูกคา   

• การจัดเทศกาล “Golf Festival” ที่จัดข้ึนในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว โดยเปนความรวมมือ
ระหวางสนามกอลฟในหัวหินและพัทยา กําหนดอัตราคาบริการกลางแลวนําเสนอเปนแพ็คเกจกอลฟ      
ทุกสนามราคาเดียวกัน   

• การเสนอขาย Gift Voucher และทําสัญญาคูคากับบริษัทนําเที่ยว โดยใหสวนลดกับบริษัท-  
นําเที่ยวที่เปนคูคาทั้งที่เปนบริษัทนําเที่ยวภายในประเทศไทยและตางประเทศ   

• การจัดอบรมภาษาอังกฤษ พื้นฐานงานบริการ และความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกอลฟแกแคดดี้ 
เพื่อสงเสริมใหมีใจรักในงานบริการ 

• การนําเสนอขายแพ็คเกจ “กรีนฟ+แคดดี้+สนามกอลฟ+เคร่ืองดื่ม” ในชวงนอกฤดูกาล
ทองเที่ยว  

• การประชาสัมพันธธุรกิจผานการออกบูธแสดงสินคาในงานแสดงสินคาตางประเทศ เชน  
ประเทศเกาหลี และฮองกง 

• การสงจดหมายแนะนําและเชิญนักกอลฟชาวตางชาติใหมาตีกอลฟในสนามของตนเอง  
• เนนการใหบริการที่อบอุน และอัธยาศัยที่ดีของพนักงาน สรางความรูสึกใหเหมือนกับการอยู

บานของตนเอง  
• นโยบายการสรางความสัมพันธที่ดีกับแคดดี้ ตลอดจนสรางความผูกพันกับองคกรตามความเชื่อ

ที่วาหากแคดดี้มีความสุขกับงานก็จะมีอัธยาศัยที่ดีและมีความสุขกับการใหบริการนักกอลฟ 
  

5) สถานการณการตลาดของธุรกิจกอลฟ  
 

ผูประกอบการธุรกิจกอลฟกวารอยละ 90 เห็นวาธุรกิจการทองเที่ยวกอลฟยังไมดีเทาที่ควร สําหรับ
พื้นที่ / จังหวัดที่มีแนวโนมที่ดีสําหรับการทองเที่ยวกอลฟในอนาคต ไดแก กรุงเทพฯ หัวหิน พัทยา      
เขาใหญ ภูเก็ต เชียงใหม และเชียงราย เน่ืองจากเปนเมืองใหญ มีการคมนาคมที่สะดวกสบายสามารถ
เขาถึงสนามกอลฟไดงาย และมีภาพลักษณดานการทองเที่ยวที่ด ี 

  
6) สินคาและบริการที่เกี่ยวของกับกอลฟที่มีแนวโนมเติบโตในอนาคต   
 

ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินคาและบริการกอลฟ ไดแก ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณเสริมในการเลนกอลฟ เชน 
เสื้อผา หมวก อุปกรณพัฒนาฝมือในการตีกอลฟ ธุรกิจเกีย่วกับกอลฟฟตเนส และธุรกิจเกี่ยวกับคลินิก
สําหรับนักกอลฟ  

 

สําหรับตลาด Lady Golf ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาเปนตลาดที่มีโอกาสเติบโตไดนอย
เน่ืองจากมีขนาดไมใหญมากนัก นอกจากน้ี นักกอลฟหญงิลวนไมเดินทางบอย เชนเดยีวกับตลาด Night 
Golf ที่ มีวัตถุประสงคทางการตลาดคลุมเครือ ประกอบกับนักกอลฟตางชาติยังไมนิยมออกรอบตอน
กลางคืน เพื่อปองกันไมใหเกิดภาพลักษณเชิงลบจึงยังไมควรสงเสริมตลาดกลุมน้ี  

 
ธุรกิจที่ไมเกี่ยวกับสินคาและบริการกอลฟ ไดแก สปา ธุรกิจรานอาหาร และธุรกิจชอปปง 
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7) แผนทางการตลาดที่มีศักยภาพในการดึงดูดกลุมเปาหมาย 
 

 การวางแผนทางการตลาดควรชูจุดเดนของประเทศไทยในการประชาสัมพันธประเทศไทย  
 

• การประชาสัมพันธในนิตยสารกอลฟ ควรมีเน้ือหาเกี่ยวกับรายชื่อสนามกอลฟที่ดีและมีคุณภาพ 
ระบบการบํารุงรักษาสนามกอลฟ การแขงขัน Golf Tournament ความสวยงามของคลับเฮาส บรรยากาศ-
ผอนคลาย ประสบการณที่จะไดรับอยางครบถวน อาหาร ที่พัก และแคดดี้ที่มคีุณภาพ   

• เนนคุณภาพการบริการแบบครบวงจร ตั้งแตนักกอลฟตางชาติเดินทางมาถึงสนามบิน จนถึง
บริการจากพนักงานตอนรับทั้งในโรงแรมและสนามกอลฟ 

• ประเด็นในการประชาสัมพันธประเทศที่มีแนวโนมดึงดูดความสนใจนักกอลฟตางชาติไดดี คือ
ภูมิอากาศของประเทศไทยที่สามารถตีกอลฟไดตลอดทั้งป (All Year-round) 

• แผนทางการตลาดระยะยาว ไดแก การสรางภาพลักษณที่ดี และสรางความรับรูในสินคาและ
บริการกอลฟ ตลอดจนสินคาและบริการทางการทองเที่ยวประเภทอื่น ๆ เชน รสชาติของอาหารไทยที่มี
เอกลักษณโดดเดน วัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมเสริมในทองถิ่น 

• สนามกอลฟแตละภูมิภาคควรทําแผนการตลาดรวมกัน โดยเสนอคากรีนฟ (Green Fee)    
อัตราเดียวกันทุกที่ เพื่อชวยใหสนามกอลฟทุกแหงสามารถเพิ่มจํานวนลูกคาในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว 

 
8) ประเด็น/กิจกรรมที่ตองการความสนับสนุนจาก ททท. เพื่อชวยสงเสริมธุรกิจกอลฟ 
 

 การสนับสนุนโดยภาครัฐมีสวนสําคัญในการชวยใหผูประกอบการสามารถแขงขันกับประเทศอื่น ๆ
เน่ืองจากแผนการตลาดบางอยางจําเปนตองไดรับความรวมมือจากภาครัฐ เชน การเปนตัวกลางระหวาง 
Travel Agent และสนามกอลฟ  

• สรางความรับรูใหนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายทราบวาภูมอิากาศของประเทศไทยเอื้ออํานวยตอ
การตีกอลฟตลอดทั้งป และนําเสนอแพ็คเกจที่แตกตาง เชน รวมกอลฟเขากับ MICE เพื่อลดความเครียด
จากการประชุม และกระชับความสัมพันธทางธุรกิจ 

• สรางความรับรูเกี่ยวกับความคุมคาราคาสาํหรับการทองเที่ยวกอลฟในประเทศไทยระหวาง
ฤดูกาลทองเที่ยว  

• ประสานงานใหสนามกอลฟในแตละภูมิภาคนําเสนอแพ็คเกจ “Pool Package” และ
ประชาสัมพันธในรูปแบบปฏิทินทองเที่ยวตามภูมิภาคประจําป  

• สงเสริมแพ็คเกจกอลฟที่มีความหลากหลายไปจากเดิม เชน “แคดดี้+รถกอลฟ” / “ที่พกั+
สนามกอลฟ” / “อาหาร+ที่พกั+แหลงทองเที่ยว” และ “สนามกอลฟ+นวดไทยแผนโบราณ+ที่พัก”ใน
อัตราคาบริการที่ต่ํากวาปกติ และนําเสนอแพ็คเกจดังกลาวในงาน Roadshow ในตางประเทศเพื่อเพิ่มตลาด
นักกอลฟตางชาต ิ

• รณรงคใหสนามกอลฟกําหนดมาตรฐานราคาคาบริการสําหรับนักกอลฟทุกชาติ  
• จัดอบรมความรูเกี่ยวกับมาตรฐานงานบริการ เชน ปลูกฝงใหพนักงานมีใจรักในงานบริการ ภาษาอังกฤษ

เพื่อใชในชวีิตประจําวัน 
• มีจุดประชาสัมพันธแบบ “One-Stop-Service” โดยมีขอมูลทุกประเภท 
• จัดทําปายบอกทางไปยังสนามกอลฟ และสถานที่สําคัญอยางชัดเจน   
• เสนอใหทาอากาศยานแหงประเทศไทยมีบริการตรวจผูโดยสารขาเขาเปนกลุม 
• สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเยาวชนไทยที่มีความสามารถในการตีกอลฟ ซ่ึงเปนแผนการ

ดําเนินการระยะยาว เมื่อประเทศไทยมีเยาวชนหรือตัวแทนนักกีฬาที่มีชื่อเสียงก็ไมตองใชงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธอีก 

• ขอความรวมมือจากสายการบิน โรงแรม Travel Agent ในการทําแพ็คเกจรวมกันเพื่อนําเสนอกับ
นักกอลฟชาวตางชาติกลุมเปาหมาย  
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9) ประเทศคูแขงขัน 

ประเทศจีน ประเทศจีนเปนคูแขงโดยตรงเพราะเปนประเทศที่มีสนามกอลฟเปดใหมหลายแหง ซ่ึง
นอกจากจะเปนสนามกอลฟที่มีความสวยระดับ World Class แลวยังเปนสนามกอลฟที่ออกแบบโดยนัก
ออกแบบที่มีชื่อเสียงทําใหนักกอลฟชาวตางชาติสนใจไปทดลองตีกอลฟ  

 
ประเทศเวียดนาม รัฐบาลของประเทศเวียดนามใหการสนับสนุนธุรกิจกอลฟอยางเต็มที่โดยมีการ

จัดทําแผนการตลาดแบบเชิงรุก นอกจากน้ีประเทศเวียดนามยังจัดวาเปนประเทศที่มีคาครองชีพต่ํา
เชนเดียวกับประเทศจีนจึงทําใหสนามกอลฟสามารถนําเสนอคาใชจายในการออกรอบ (Green Fee) ที่ต่าํ
กวาประเทศคูแขงได นอกจากน้ี เวียดนามยังมีกุญแจสําคญัสําหรับการแขงขันในธุรกิจกอลฟ คือ 
ความสามารถสื่อสารเปนภาษาจีน 

  
ประเทศมาเลเซีย เนนการประชาสัมพันธวาเปนประเทศทีม่ีสนามกอลฟเปดใหมหลายแหง และมี

สนามกอลฟที่ออกแบบโดยนักออกแบบที่มีชื่อเสียงหลายแหง ทั้งน้ี ผูใหบริการชาวมาเลเซียมี
ความสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดดี 

 
ประเทศสเปน ประเทศสเปนมีสนามกอลฟที่สวยงามและชาวยุโรปยังสามารถเดินทางเขาประเทศ

ไดอยางสะดวก  

 

10) ประเทศทีค่วรจัดงาน Event/Roadshow เพื่อกระตุนธุรกิจกอลฟ 
 

ผูประกอบการธุรกิจกอลฟสวนใหญเห็นวาตลาดนักทองเที่ยวกอลฟที่มีแนวโนมเตบิโตดใีน
อนาคต และควรจัดกิจกรรมสงเสริมตลาด ไดแก ตลาดนักกอลฟจากเมอืงหนาว เชน สหราชอาณาจักร 
เยอรมนี กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอรแลนด ทั้งน้ี ตลาดทีผู่ประกอบการให
ความสนใจ คอื สแกนดเินเวยี เน่ืองจากนักกอลฟจากสแกนดเินเวียมีกาํลังการใชจายเพื่อการทองเที่ยว
สูง มีจํานวนวันหยุดมาก และมีฤดูหนาวยาวนานถึง 6 เดอืน 

 
อยางไรกต็าม ตลาดนักกอลฟสหรัฐอเมริกาก็เปนอีกหน่ึงตลาดที่นาสนใจและควรไปจัด 

Roadshow แมวาจะเปนตลาดระยะไกล แตประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีจํานวนนักกอลฟสูง
ที่สุดในโลก หรือสองในสามของนักกอลฟทัว่โลก  

 
นักกอลฟจากประเทศญี่ปุนก็เปนอีกหน่ึงกลุมเปาหมาย ทั้งน้ี นักกอลฟญี่ปุนนิยมเดนิทางมาตี

กอลฟยังประเทศไทย เน่ืองจากคาใชจายในการตกีอลฟที่ประเทศญีปุ่นคอนขางสูง และตองใช
ระยะเวลาในการรอควินาน นอกจากน้ี คาใชจายในการออกรอบ (Green Fee) ในประเทศไทยกต็่าํกวา
ญี่ปุน   
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การศึกษาดานอุปสงค (การสัมภาษณแบบเผชิญหนา
 
 
 

 
1) ลักษณะของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมกอลฟ

 
 

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา        
(n=30)                                    

สวนใหญอายุระหวาง 

ญ่ีปุน                                  
(n=30)                                    

สวนใหญอายุระหวาง 

เกาหลี                                
(n=30)  

สวนใหญอายุระหวาง

จีน                                      
(n=32)  

สวนใหญอายุระหวาง 

ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด          
(n=30)  

สวนใหญอายุระหวาง 

กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย                            
(n=31)  

สวนใหญอายุระหวาง 

สหราชอาณาจักร                          
(n=31)  

สวนใหญอายุระหวาง 

กลุมประเทศอาเซียน                                    
(n=60)  

สวนใหญอายุระหวาง 

เยอรมนี                              
(n=31)  

สวนใหญอายุระหวาง 

ฮองกง                                
(n=34)  

สวนใหญอายุระหวาง 

 

 

 

  

หญิง, 
12.7%

เพศ
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การสัมภาษณแบบเผชิญหนา-Face-to-Face Interview

 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง โดยเปนเพศชาย
รอยละ 87.3 และเพศหญิงรอยละ
12.7 

ลักษณะของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมกอลฟ 

อายุ รายไดสวนตัว

สวนใหญอายุระหวาง 51-55 ป  มากกวา 120,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ 

สวนใหญอายุระหวาง 51-55 ป  มากกวา 120,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ 
และระหวาง 110,001-120,000 เหรียญสหรัฐ 
3,960,000 บาท) 

สวนใหญอายุระหวาง 36-40 ป  ระหวาง 60,001-70,000 เหรียญดอลล
2,310,000 บาท)  

สวนใหญอายุระหวาง 51-55 ป  มากกวา 120,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ 

สวนใหญอายุระหวาง 51-55 ป  ระหวาง 60,001-70,000 เหรียญดอลล
2,310,000 บาท) 

สวนใหญอายุระหวาง 51-55 ป  ระหวาง 50,001-60,000 เหรียญดอลล
1,980,000 บาท) 

สวนใหญอายุระหวาง 51-55 ป  ระหวาง 50,001-60,000 เหรียญดอลล
1,980,000 บาท) 

สวนใหญอายุระหวาง 46-50 ป  มากกวา 120,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ 

สวนใหญอายุระหวาง 51-55 ป  มากกวา 120,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ 

สวนใหญอายุระหวาง 51-55 ป  มากกวา 120,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ 

 

ชาย, 87.3%

เพศ
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nterview) 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง โดยเปนเพศชาย

เพศหญิงรอยละ 

รายไดสวนตัว / ป 

ารสหรัฐ (3,960,000 บาท) 

ารสหรัฐ (3,960,000 บาท) 
เหรียญสหรัฐ (3,630,033-

เหรียญดอลลารสหรัฐ (1,980,033-

ารสหรัฐ (3,960,000 บาท) 

เหรียญดอลลารสหรัฐ (1,980,033-

เหรียญดอลลารสหรัฐ (1,650,033-

เหรียญดอลลารสหรัฐ (1,650,033-

ารสหรัฐ (3,960,00บาท)  

ารสหรัฐ (3,960,000 บาท)  

ารสหรัฐ (3,960,000 บาท)  
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2) ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
 

 ทัศนคติตอการตีกอลฟ

สหรัฐอเมริกา/                
แคนาดา  

ประสบการณใหม
สนามกอลฟ และประเทศที่
เลือกไปตีกอลฟ

ญี่ปุน  เนนความคุมคา 

เกาหลี  เนนการไปตีกอลฟ
กอลฟที่เคยใชในการจัดการ
แขงขันกอลฟรายการสําคัญ

จีน  เนนภูมิอากาศที่เหมาะสม
สาธารณูปโภคในสนามกอลฟ
ที่ดีกวาสนามกอลฟในประเทศ
ของตนเอง  

ออสเตรเลีย/
นิวซีแลนด  

เนนการทองเที่ยวในเวลา
กลางคืน  

กลุมประเทศ
สแกนดิเนเวีย  

เนนการพัฒนาความสามารถ
ในการตีกอลฟของตนเอง

สหราชอาณาจักร  เนนการพัฒนาความสามารถ
ในการตีกอลฟของตนเอง

กลุมประเทศอาเซียน  เนนประสบการณใหม
จากสนามกอลฟ
ที่เลือกไปตีกอลฟ 
ความตองการพัฒนาฝมือจาก
การตีกอลฟตางประเทศ

เยอรมนี  เนนภูมิประเทศที่ไปตีกอลฟ

ฮองกง  เนนประสบการณใหม
ตางๆที่บุคคลทั่วไปอาจไมมี
โอกาสไดรับ  

 
 

3) ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ประเทศไทย  

 
  
   

ความพึงพอใจโดยรวม (%) 
คะแนน 6 = พึงพอใจอยางสูง 
คะแนน 5 = พึงพอใจ 
คะแนน 4 = คอนขางพึงพอใจ 
คะแนน 3 = คอนขางไมพึงพอใจ 
คะแนน 2 = ไมพึงพอใจ 
คะแนน 1 = ไมพึงพอใจอยางสูง 
  
  

 
 
 
หมายเหตุ: คาคะแนน 6 คะแนน หมายถึง พึงพอใจอยางสูง และคาคะแนน

“โครงการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเทีย่วชาวตางประเทศกลุมกอลฟ

ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตางประเทศกลุมกอลฟ 

ทัศนคติตอการตีกอลฟ ประสบการณมาเยือนประเทศไทย รูปแบบแพ็คเกจทัวร

ประสบการณใหม ๆ ทั้งจาก
และประเทศที่

เลือกไปตีกอลฟ  

สวนใหญมีประสบการณแลว  นิยมซื้อแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ 

  สวนใหญมีประสบการณแลว  นิยม
ความตองการของนักกอลฟ 

เนนการไปตีกอลฟในสนาม
กอลฟที่เคยใชในการจัดการ
แขงขันกอลฟรายการสําคัญ  

สวนใหญมีประสบการณแลว  นิยมแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ 

เนนภูมิอากาศที่เหมาะสม และ
สาธารณูปโภคในสนามกอลฟ
ที่ดีกวาสนามกอลฟในประเทศ

สวนใหญมีประสบการณแลว  นิยมแพ็คเกจทัวรสําเร็จรูป

การทองเที่ยวในเวลา สวนใหญมีประสบการณแลว  นิยมแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ 

เนนการพัฒนาความสามารถ
ในการตีกอลฟของตนเอง  

สวนใหญมีประสบการณแลว  นิยมแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ 

เนนการพัฒนาความสามารถ
ในการตีกอลฟของตนเอง  

สวนใหญมีประสบการณแลว  นิยมแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ 

เนนประสบการณใหม ๆ ทั้ง
จากสนามกอลฟ และประเทศ
ที่เลือกไปตีกอลฟ รวมทั้ง
ความตองการพัฒนาฝมือจาก
การตีกอลฟตางประเทศ  

สวนใหญมีประสบการณแลว  นิยมแพ็คเกจทัวรสําเร็จรูป

เนนภูมิประเทศที่ไปตีกอลฟ  สวนใหญมีประสบการณแลว  นิยมแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ 

เนนประสบการณใหม ๆ ดาน
ที่บุคคลทั่วไปอาจไมมี

สวนใหญมีประสบการณแลว  นิยมแพ็คเกจทัวรสําเร็จรูป

ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมกอลฟที่มีตอการตีกอลฟ

    คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
  

 

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา 
 ญี่ปุน 

15.9   เกาหล ี
66.4   จีน 
14.5   ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด 
1.8   กลุมประเทศสแกนดเินเวีย
1.5   สหราชอาณาจักร 
0.0 

 
กลุมประเทศอาเซียน 

  
 

เยอรมนี 
  ฮองกง 

คะแนน หมายถึง พึงพอใจอยางสูง และคาคะแนน 1 หมายถึง ไมพึงพอใจอยางสูง

บทสรุปผูบรหิาร 
โครงการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเทีย่วชาวตางประเทศกลุมกอลฟ” 
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รูปแบบแพ็คเกจทัวร 

นิยมซื้อแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ  

นิยมแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ  

นิยมแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ  

นิยมแพ็คเกจทัวรสําเร็จรูป  

นิยมแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ  

นิยมแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ  

นิยมแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ  

นิยมแพ็คเกจทัวรสําเร็จรูป  

นิยมแพ็คเกจทัวรที่จัดตาม
ความตองการของนักกอลฟ  

นิยมแพ็คเกจทัวรสําเร็จรูป  

ที่มีตอการตีกอลฟใน

คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 
5.0 
5.0 
4.6 
4.8 
5.0 

ระเทศสแกนดเินเวีย 4.8 
5.0 
5.1 
5.0 
4.9 

หมายถึง ไมพึงพอใจอยางสูง 



บริษัท แบรนด เมทริกซ รีเสิรช จํากัด 

จากการศึกษาพบวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมกอลฟสวนใหญมคีวามพึงพอใจโดยรวมตอ
การตีกอลฟในประเทศไทยอยูในระดับพึงพอใจ หรือพึงพอใจอยางสูง
ชาวตางประเทศกลุมกอลฟเพียงรอยละ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมตอการตีกอลฟในประเทศไทยสูงที่สุดไดแก กลุมประเทศอาเซียน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา ญี่ปุน ออสเตรเลีย
(จากคาคะแนน 6) 

 
4) คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมกอลฟ
 

   สหรัฐอเมริกา
/แคนาดา 

ญี่ปุน เกาหลี

คุณภาพของสนาม
กอลฟ  5.2 5.0 5.2

ภูมิประเทศสวยงาม  5.3 4.6 5.0

หองล็อคเกอรหรือ
หองน้ํา  

4.8 4.3 4.0

รานใหเชาอุปกรณ
กอลฟ  

4.4 4.4 4.6

รานสปาหรือนวด  4.8 4.3 4.7

ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาตาง 
ประเทศของพนกังาน    
สนามกอลฟ   

4.5 

4.1 3.9

การบริการของแคดด้ี   5.5 4.8 4.4

ความเปนกันเองของ
แคดด้ี  

5.5 4.9 4.6

ความซื่อสัตยของ
แคดด้ี  

5.3 4.6 4.7

ความเพียงพอของ
แคดด้ี  5.3 4.7 4.5

การบริการของ
พนักงานสนามกอลฟ  4.8 4.5 4.5

ความเพียงพอของรถ
กอลฟ  5.1 4.5 4.4

ชื่อเสียงของสนาม
กอลฟ   5.0 4.6 4.7

ชื่อเสียงของ
ผูออกแบบสนาม
กอลฟ   

5.0 4.8 4.4

การคมนาคม
สะดวกสบาย  4.9 4.9 4.6

กรีนฟ  4.9 4.4 3.9

คาบริการแคดด้ี  4.8 4.4 4.2

คาเชารถกอลฟ  4.8 4.4 4.1

 
 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมกอลฟที่มีตอปจจัยตาง

ในการตีกอลฟ พบวานักทองเที่ยวกอลฟสวนใหญมีความพึงพอใจตอปจจัยดานคุณภาพของสนามกอลฟ 
โดยมีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจสวนใหญมากกวา

 
อยางไรก็ตาม นักกอลฟจากประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา

ปจจัยดานอื่นมากกวาปจจัยดานคุณภาพของสนามกอลฟ
แคนาดารูสึกพึงพอใจมากที่สุดไดแก ปจจัยดานการบริการและความเปนกันเองของแคดดี้ โดยมคีาคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 5.5 ในขณะที่ปจจัยที่
ชื่อเสียงของสนามกอลฟ โดยมีคาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่

“โครงการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเทีย่วชาวตางประเทศกลุมกอลฟ

จากการศึกษาพบวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมกอลฟสวนใหญมคีวามพึงพอใจโดยรวมตอ
การตีกอลฟในประเทศไทยอยูในระดับพึงพอใจ หรือพึงพอใจอยางสูง (รอยละ 82.3) ในขณะที่มีนักกอลฟ
ชาวตางประเทศกลุมกอลฟเพียงรอยละ 3.3 รูสึกไมพึงพอใจตอการตีกอลฟในประเทศไทย โด
คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมตอการตีกอลฟในประเทศไทยสูงที่สุดไดแก กลุมประเทศอาเซียน 

แคนาดา ญี่ปุน ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด และสหราชอาณาจักร โดยมีคาเฉลี่ยที่ 

ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมกอลฟ 

คาเฉลีย่ 

เกาหล ี จีน ออสเตรเลีย/
นิวซีแลนด 

กลุมประเทศ
สแกนดิเนเวยี 

สหราช
อาณาจักร 

กลุม

5.2 4.9 5.5 5.3 5.6 

5.0 4.8 5.4 4.9 5.4 

4.0 4.3 5.0 4.5 4.6 

4.6 4.6 4.5 4.2 4.1 

4.7 4.4 4.5 3.7 4.1 

3.9 4.0 4.6 3.6 4.5 

4.4 4.8 4.8 4.2 5.3 

4.6 4.8 4.9 4.4 5.3 

4.7 4.8 5.1 4.4 5.2 

4.5 4.8 4.9 4.4 5.3 

4.5 4.7 5.0 4.5 4.9 

4.4 4.6 4.8 4.6 4.5 

4.7 5.0 5.4 4.9 5.1 

4.4 4.7 5.3 5.0 4.8 

4.6 4.7 5.1 4.8 4.9 

3.9 4.5 4.7 4.4 4.0 

4.2 4.4 5.0 4.3 4.6 

4.1 4.3 4.9 4.3 4.4 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมกอลฟที่มีตอปจจัยตาง
ในการตีกอลฟ พบวานักทองเที่ยวกอลฟสวนใหญมีความพึงพอใจตอปจจัยดานคุณภาพของสนามกอลฟ 
โดยมีระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจสวนใหญมากกวา 5  

อยางไรก็ตาม นักกอลฟจากประเทศจีน และประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดามีความรูสกึพึงพอใจตอ
ปจจัยดานอื่นมากกวาปจจัยดานคุณภาพของสนามกอลฟ โดยปจจัยที่นักกอลฟประเทศสหรัฐอเมริกา
แคนาดารูสึกพึงพอใจมากที่สุดไดแก ปจจัยดานการบริการและความเปนกันเองของแคดดี้ โดยมคีาคะแนน

ในขณะที่ปจจัยที่นักกอลฟประเทศจีนรูสึกพึงพอใจมากที่สุดไดแก ปจจัยดาน
ชื่อเสียงของสนามกอลฟ โดยมีคาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 5 

บทสรุปผูบรหิาร 
โครงการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเทีย่วชาวตางประเทศกลุมกอลฟ” 
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จากการศึกษาพบวานักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมกอลฟสวนใหญมคีวามพึงพอใจโดยรวมตอ
ในขณะที่มีนักกอลฟ

รูสึกไมพึงพอใจตอการตีกอลฟในประเทศไทย โดยประเทศที่มี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมตอการตีกอลฟในประเทศไทยสูงที่สุดไดแก กลุมประเทศอาเซียน    

โดยมีคาเฉลี่ยที่ 5 

กลุมอาเซยีน เยอรมนั ฮองกง 

5.3 5.4 5.1 

5.1 5.2 5.0 

4.4 4.6 4.8 

4.4 4.9 4.9 

4.3 5.0 5.0 

4.0 4.6 4.4 

4.7 5.1 5.2 

4.8 5.2 5.2 

4.7 5.2 5.2 

4.6 5.2 5.2 

4.8 5.0 5.0 

4.8 4.8 5.0 

4.9 5.1 4.7 

5.0 5.0 4.8 

4.8 5.1 5.2 

4.6 5.1 4.8 

4.5 5.1 5.0 

4.6 5.0 4.9 

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศกลุมกอลฟที่มีตอปจจัยตาง ๆ 
ในการตีกอลฟ พบวานักทองเที่ยวกอลฟสวนใหญมีความพึงพอใจตอปจจัยดานคุณภาพของสนามกอลฟ 

แคนาดามีความรูสกึพึงพอใจตอ
โดยปจจัยที่นักกอลฟประเทศสหรัฐอเมริกา/

แคนาดารูสึกพึงพอใจมากที่สุดไดแก ปจจัยดานการบริการและความเปนกันเองของแคดดี้ โดยมคีาคะแนน
นักกอลฟประเทศจีนรูสึกพึงพอใจมากที่สุดไดแก ปจจัยดาน



บริษัท แบรนด เมทริกซ รีเสิรช จํากัด 

บทสรุปและขอเสนอแนะของการทองเที่ยวกลุมกอลฟ
 

จากการศึกษาพบวา ทัศนคตแิละพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวกลุมกอลฟที่มตีอการทองเที่ยวดานกอ
มีความแตกตางกัน โดยนักทองเที่ยวจากทุกภูมิภาค
ความสําคัญกับการบริการรอยละ 75
กับสินคารอยละ 24.9 ทั้งน้ี นักทองเที่ยวกอลฟสวนใหญ
ใหความสาํคญักับปจจัยดานแคดดี้ 
การบริการโดยทั่วไป มนุษยสัมพันธ ความซ่ือสัตย 
ความสามารถในการติดตอสือ่สาร 

 
 
  
การวิเคราะหสัดสวนของนักทองเที่ยวในแตละกลุมน้ัน มีคําจํากัดความของ

บริการ ดังน้ี 
สินคา 

• Quality of Golf Course (Fairway, Green, 
Bunger) 

• Outstanding Natural Scenery
• Good Golf Course Reputation
• Golf Courses that were held Major Golf 

Tournaments 
• Designer of Golf Course 

 
จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการธุรกิจกอลฟ พบวาสาเหตุหลักทีท่ําใหนักทองเที่ยวกลุม

กอลฟใหความสําคัญกับแคดดี้ เน่ืองจากแคดดีเ้ปนบุคคลที่นักกอลฟใชเวลาอยูดวยนานที่สุดในขณะ
ตีกอลฟ ดังน้ัน แคดดี้จึงเปนอีกหน่ึงประเด็นที่สามาร
เลือกประเทศไทยเปนประเทศเปาหมายเพื่อตีกอลฟ
เวียดนาม จีน มาเลเซีย และสเปน จะ
ออกแบบโดยบุคคลที่มีชื่อเสยีงในวงกา
ยังคงสูงกวา 

  

ดังน้ัน กลยุทธหลักที่จะใชประชาสัมพันธประเทศไทยหรือแขงขัน ควรเนนปจจัยดานแคดดี้เปนหลัก
อีกปจจัยที่นาสนใจและสามารถนํามาเปนกลยุทธหลักไดเชนกันคือ เร่ืองของชวงเวลาการตีกอลฟใน
ประเทศไทย เน่ืองจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการธุรกิจกอลฟ มีผูประกอบการหลาย
ตรงกันวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศและที่ตั้งของประเทศเอื้ออํานวย
ทั้งป ซ่ึงสนามกอลฟบางประเทศไมสามารถตีกอลฟไดในบางชวงฤดูกาล ดังน้ันการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยควรใชประเด็นดังกลาวเปนจุดขาย หรือสรางความแตกตางใหแกสินคาของประเทศไทย

 

นอกเหนือไปจากกลยุทธหลกัดานสินคา
แตกตางจากประเทศอื่น ๆ ก็เปนอีกหน่ึงวิธีในการสรางความสนใจใหแกนักทองเที่ยวกลุมกอลฟ 
โดยสนามกอลฟอาจจะประชาสัมพันธและแบงประเภทของสนามกอลฟในประเทศไทยออกเปน 
ไดแก 

1. Country Heritage Golf Course
2. New and Exciting Golf Course
 
 

  

“โครงการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเทีย่วชาวตางประเทศกลุมกอลฟ

ให
ความสําคัญ

กับการ
บริการ

, 75.08%

สัดสวนของนกัทองเที่ยวกลุมกอลฟ 
(N = 

บทสรุปและขอเสนอแนะของการทองเที่ยวกลุมกอลฟ 

พบวา ทัศนคตแิละพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวกลุมกอลฟที่มตีอการทองเที่ยวดานกอลฟ  

นักทองเที่ยวจากทุกภูมิภาคให
75.1 และใหความสําคญั

นักทองเที่ยวกอลฟสวนใหญ
คดดี้ ในเร่ืองที่เกี่ยวของกับ

การบริการโดยทั่วไป มนุษยสัมพันธ ความซ่ือสัตย และ
 

วิเคราะหสัดสวนของนักทองเที่ยวในแตละกลุมน้ัน มีคําจํากัดความของปจจัยดาน

การบริการ
Golf Course (Fairway, Green, 

cenery 
eputation 

Golf Courses that were held Major Golf 

• Language Fluency of Golf Course 
Employees 

• Service of Caddy 
• Friendliness of Caddy
• Honesty of Caddy 
• Service by Other Golf Cours

Employees 

จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการธุรกิจกอลฟ พบวาสาเหตุหลักทีท่ําใหนักทองเที่ยวกลุม
กอลฟใหความสําคัญกับแคดดี้ เน่ืองจากแคดดีเ้ปนบุคคลที่นักกอลฟใชเวลาอยูดวยนานที่สุดในขณะ
ตีกอลฟ ดังน้ัน แคดดี้จึงเปนอีกหน่ึงประเด็นที่สามารถนํามาใชเปนจุดขายในการดึงดูดใหนักทองเที่ยว
เลือกประเทศไทยเปนประเทศเปาหมายเพื่อตีกอลฟ ในขณะทีป่ระเทศคูแขงของประเทศไทย
เวียดนาม จีน มาเลเซีย และสเปน จะมีความไดเปรียบในเร่ืองของสนามกอลฟเปดใหมที่มีความสวยงามและ
ออกแบบโดยบุคคลที่มีชื่อเสยีงในวงการกอลฟโลก แตคุณภาพการบริการที่ไดรับจากประเทศไทยน้ันก็

ดังน้ัน กลยุทธหลักที่จะใชประชาสัมพันธประเทศไทยหรือแขงขัน ควรเนนปจจัยดานแคดดี้เปนหลัก
อีกปจจัยที่นาสนใจและสามารถนํามาเปนกลยุทธหลักไดเชนกันคือ เร่ืองของชวงเวลาการตีกอลฟใน
ประเทศไทย เน่ืองจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการธุรกิจกอลฟ มีผูประกอบการหลาย
ตรงกันวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศและที่ตั้งของประเทศเอื้ออํานวย
ทั้งป ซ่ึงสนามกอลฟบางประเทศไมสามารถตีกอลฟไดในบางชวงฤดูกาล ดังน้ันการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยควรใชประเด็นดังกลาวเปนจุดขาย หรือสรางความแตกตางใหแกสินคาของประเทศไทย

เหนือไปจากกลยุทธหลกัดานสินคาและบริการแลว การนําเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธที่
ๆ ก็เปนอีกหน่ึงวิธีในการสรางความสนใจใหแกนักทองเที่ยวกลุมกอลฟ 

โดยสนามกอลฟอาจจะประชาสัมพันธและแบงประเภทของสนามกอลฟในประเทศไทยออกเปน 

Country Heritage Golf Course (สนามกอลฟคลาสสิค) 
Golf Course (สนามกอลฟสรางใหม) 

 

บทสรุปผูบรหิาร 
โครงการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเทีย่วชาวตางประเทศกลุมกอลฟ” 
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ให
ความสําคัญ
กับสินคา
, 24.92%

สัดสวนของนกัทองเที่ยวกลุมกอลฟ 
N = 333)

ปจจัยดานสินคาและการ

การบริการ 
Language Fluency of Golf Course 

Friendliness of Caddy 

her Golf Course 

จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการธุรกิจกอลฟ พบวาสาเหตุหลักทีท่ําใหนักทองเที่ยวกลุม
กอลฟใหความสําคัญกับแคดดี้ เน่ืองจากแคดดีเ้ปนบุคคลที่นักกอลฟใชเวลาอยูดวยนานที่สุดในขณะ       

ถนํามาใชเปนจุดขายในการดึงดูดใหนักทองเที่ยว
ประเทศคูแขงของประเทศไทย เชน 

ไดเปรียบในเร่ืองของสนามกอลฟเปดใหมที่มีความสวยงามและ
รกอลฟโลก แตคุณภาพการบริการที่ไดรับจากประเทศไทยน้ันก็

ดังน้ัน กลยุทธหลักที่จะใชประชาสัมพันธประเทศไทยหรือแขงขัน ควรเนนปจจัยดานแคดดี้เปนหลัก 
อีกปจจัยที่นาสนใจและสามารถนํามาเปนกลยุทธหลักไดเชนกันคือ เร่ืองของชวงเวลาการตีกอลฟใน
ประเทศไทย เน่ืองจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการธุรกิจกอลฟ มีผูประกอบการหลายทานเห็น
ตรงกันวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศและที่ตั้งของประเทศเอื้ออํานวยตอการตีกอลฟตลอด
ทั้งป ซ่ึงสนามกอลฟบางประเทศไมสามารถตีกอลฟไดในบางชวงฤดูกาล ดังน้ันการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยควรใชประเด็นดังกลาวเปนจุดขาย หรือสรางความแตกตางใหแกสินคาของประเทศไทย 

ารประชาสัมพันธที่
ๆ ก็เปนอีกหน่ึงวิธีในการสรางความสนใจใหแกนักทองเที่ยวกลุมกอลฟ          

โดยสนามกอลฟอาจจะประชาสัมพันธและแบงประเภทของสนามกอลฟในประเทศไทยออกเปน 2 ประเภท 



บทสรุปผูบรหิาร 
“โครงการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจนักทองเทีย่วชาวตางประเทศกลุมกอลฟ” 
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บริษัท แบรนด เมทริกซ รีเสิรช จํากัด 

แผนภาพการกําหนดกลยุทธสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยวกอลฟในประเทศไทย 
 
 

Core Brand Strategy A World-class Service (Caddy) 
All Year-round Golfing 

Value Proposition Quality of Golf Course 
Golf Course Reputation 
Designer of Golf Course 
Variety of Golf Course 
Value for Money 

Extended Key Message Country Heritage Golf Course 
New and Exciting Golf Course 

 
 
โดยประเทศที่ผูประกอบการโดยสวนใหญ มีความเห็นวาเปนประเทศที่มีแนวโนมที่ดีในอนาคตและ

ควรทําการประชาสัมพันธ คือ สหราชอาณาจักร เยอรมนี กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย สหรัฐอเมริกา 
สวิตเซอรแลนด ญี่ปุน ฮองกง และสิงคโปร โดยใชรูปแบบการประชาสัมพันธ เชน การทํา Roadshow   
การลงโฆษณาในนิตยสารกอลฟโดยอยูในรูปแบบของ Editorial Review และการประชาสัมพันธผาน
อินเตอรเน็ตตาม Website หรือ Webboard ของประเทศตาง ๆ  

 
 

 


