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แนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเท่ียวเชิงกีฬาใน 

เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 

GUIDELINES MANAGING OF GOLF COURSE FOR SPORT TOURISM IN  
PHNOM PENH, CAMBODAI  

 

ปทัญทญิา สิงหคราม0

1 หลัก พุทธิสิทธ์ิ 1

2   
 

บทคัดยอ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ1) เพ่ือศึกษาศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมือง
พนมเปญประเทศกัมพูชา 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟท่ีมีศักยภาพเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
กีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 3) เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาใน
เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา ประชากรและกลุมตัวอยางคือนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการสนามกอลฟ ซ่ึงผูวิจัยไมทราบ
จำนวนประชากรเพียงแตทราบวามีจำนวนมาก ผูวิจัยใชการกำหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีคำนวณไดจากสูตร ของ 
W.G. Cochran ไดขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน แตเพ่ือการปองกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยางไมสมบูรณ ซ่ึงผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน และกลุมผูท่ีใหขอมูลหลักจำนวน 5 คน งานวิจัยนี้
เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  ประกอบดวย แบบสอบถาม  การวิจัยเชิงคุณภาพใชเคร่ืองมือ
เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured or Guided Interviews) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณ คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือหาแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชาใชการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis)  
 ผลการวิจัยสำรวจศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
พบวา ธุรกิจสนามกอลฟ ท้ัง 3 ธุรกิจ มีศักยภาพเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา ครบท้ัง 4 
ดาน เม่ือพิจารณารายขอพบวา อันดับหนึ่ง ไดแก ธุรกิจสนามกอลฟการเดนซิต้ีกอลฟคลับ มีศักยภาพเพ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา ครบทุกขอ อันดับสอง ไดแก แกรนดพนมเปญกอลฟคลับ อันดับ
สาม ไดแก รอยาลกัมพูชาพนมเปญกอลฟคลับ  
 ผลการวิจัยความคิดเห็นตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟท่ีมีศักยภาพเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมือง
พนมเปญประเทศกัมพูชา พบวา การจัดการธุรกิจสนามกอลฟ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x̄=4.13), (SD=0.13) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย 3 อันดับ อันดับหนึ่ง ไดแก ดานขอ3 การจัดการวัสดุ
อุปกรณ (Material) อยูในระดับมาก (x̄=4.34), (SD=0.25) อันดับสอง ไดแก ดานขอ1 การจัดการบุคคล (Man) อยูใน
ระดับมาก (x̄=4.28 ), (SD=0.30)  และอันดับสาม ไดแก ดานขอ4 การจัดการงานท่ัวไป (Management) อยูในระดับ
มาก (x̄=4.12), (SD=0.26) ตามลำดับ     

 
1 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธอาจารย ผูชวยศาสตราจาย ดร. ปทัญทิญา สิงหคราม อาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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สำหรับแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชาสรุป

ไดดังนี้ ดานปจจยันำเขา (Input) ไดแกปจจัยการจดัการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬา ประกอบดวย 

ดานการจัดการบคุคล (Man) 1) แคดด้ี 2) มีมารแชล (ผูดูแลและควบคุมความเรียบรอยของกฎระเบียบในสนามกอลฟ) 

3) มีผูฝกสอน (โปร) 4) พนักงาน ดานกระบวนการ (Process) ไดแกกระบวนการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการ

ทองเท่ียวเชิงกีฬา ประกอบดวยดานการจัดการงานท่ัวไป (Management) 1) ระบบการจองการออกรอบเลนกอลฟท่ี

สะดวก รวดเร็ว สามารถจองไดดวยตนเองผานเว็บไซด และมีเจาหนาท่ีตอบกลับอยางรวดเร็ว ไมเกิดปญหาจำนวนคน

เลนกอลฟมากเกินไป จนทำใหติดในสนาม 2) ความละเอียดขอมูลสนามท่ีทำใหนักกอลฟสามารถวางแผน และรูขอมูล

ในแตละหลุม 3) การจัดการระบายน้ำ หากฝนตกเวลากำลังออกรอบเลนกอลฟ สนามหญาจะแฉะนอยกวาและ

สามารถเลนหลังฝนตกไดเร็วประมาณ 1ชั่วโมงหลังฝนตก 4) อาหารมีความหลากหลาย สวนใหญเปนอาหารเขมร และ

ฝรั่ง กับความหลากหลายของบรรยากาศมีหลายโซนอยูใกลกัน ใหเลือกวาอยากนั่งบริเวณใด เชน โซนเงียบๆ โซนบาร

ท่ีตองการความสนุกสนาน ดานตนผลผลิต (Output) ไดแกลักษณะการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิง

กีฬา ประกอบดวย ดานการจัดการงบประมาณ (Money) สนามกอลฟมีการจัดการในเรืองราคาตางๆ เพ่ือดึงดูด

นักทองเท่ียวมาบริการ เชน ราคาคาแคดด้ี  ราคาครูฝกสอน (โปร) คากรีนฟรีสนามกอลฟ ราคาอาหารคลับเฮาสและ

ซุมอาหาร ดานการจัดการวัสดุอุปกรณ (Material) 1) ท่ีพักสะอาดตามมาตรฐาน เพียงพอ เปนสวนตัว มีความ

ปลอดภัย และอุปกรณครบครัน 2) ความพิเศษตรงท่ีมีการบอกวามีล็อคเกอรนักกอลฟชื่อดังมาใช ทำใหเปนการดึงดูด

นักทองเท่ียวท่ีมาเลนกอลฟอยากมาสนามกอลฟแหงนี้ และใชล็อคเกอรนี้ 3) ธุรกิจเกี่ยวของเชน สนามไดรกอลฟ ราน

โปรชอป สระวายน้ำท่ีมีความสะอาด มียิมสำหรับออกกำลังกาย เพ่ือบริการนักทองเท่ียว  

คำสำคัญ : การจัดการ, ธุรกิจสนามกอลฟ, การทองเท่ียวเชิงกีฬา 

 

Abstract  
 The purposes of this research were to 1) To study the potential of golf course business 
for sports tourism in Phnom Penh, Cambodia 2) To study opinions on the potential golf course 
business management for sports tourism in Phnom Penh, Cambodia 3) To propose management 
guidelines Golf course business for sports tourism in Phnom Penh, Cambodia. The population and 
sample were golf tourists. Which the researcher does not know the population only knows that 
there is a large number the researcher used the determination of the sample group using the 
formula of W.G. Cochran. The sample size was 384 people. The researcher used a total sample size 
of 400 people and group of 5 main contributors. This study was conducted in a mixed method 
research design are quantitative research and qualitative research the quantitative research 
instruments consisted of a qualitative research questionnaire using a semi-structured interview tool. 
The statistics used in the quantitative data analysis were percentage, mean and standard deviation. 
Analyze qualitative data to find out how to manage the golf course business for sports tourism in 
Phnom Penh, Cambodia, using content analysis. 
 The results of the research exploring the potential of golf course business for sports 
tourism in Phnom Penh, Cambodia found that the three golf courses businesses have potential for 
sport tourism in Phnom Penh, Cambodia, namely Garden City Golf Club. There is potential for 
sports tourism in Phnom Penh, Cambodia. Phnom Penh Golf Club. 



 

ภาคบรรยาย 

 578 

  
 The results of the research on the potential golf course business management for sports 
tourism in Phnom Penh, Cambodia found that the overall golf course business management was at 
a high level (x=̄4.13), (SD=0.13). When considering one side, ranked from descending order, the top 
three rankings are item 3 Material handling is at high level (x=̄4.34), (SD=0.25), second is on item 1 
management. Person (Man) was at a high level (x=̄4.28), (SD=0.30), and the third was on item 4. 
General management (Management) was at a high level (x=̄4.12), (SD=0.26), respectively. 
 In conclusion, the guidelines for managing the golf course business for sports tourism in 
Phnom Penh, Cambodia as follows: Input factors are the factors of golf course business 
management for sports tourism consist of Person management (Man) 1) Caddy 2) Marshall 
(supervisor and regulation of golf course regulations) 3) Coach (pro) 4) Staff. Process factors are golf 
course business management process for sports tourism it consists of general management 
(Management) 1) a convenient and fast golf tee booking system that can be booked by yourself via 
the website. And the staff responded quickly There is no problem with too many golfers. And stuck 
in the course 2) detailed course information that allows golfers to plan and know the information 
on each hole 3) drainage management If it rains when playing golf. The lawn is less wet and can be 
played soon after the rain. 1 hour after the rain 4) the food is varied Most of them are Khmer and 
Western food, with a variety of atmospheres, there are many zones close to each other Choose 
where you want to sit, such as quiet zone, bar zone where fun. Output factors are Golf course 
business management for sports tourism, including budget management (Money) Golf courses are 
managed in various price areas. To attract tourists to provide services such as caddy prices Coach 
price (pro), free green fee, golf course Prices for clubhouse meals and food kiosks Material handling 
equipment (Material) 1) Accommodation is clean, adequate standards, privacy, security. And fully 
equipped 2) The specialty is that it is said that famous golf lockers are used. It attracts tourists who 
come to play golf and want to come to this golf course and use this locker 3) related businesses 
such as Golf course, Pro shop, clean swimming pool. There is a gym for exercise to serve tourists. 
Keywords : Management, Golf course business, Sports tourism. 
 
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  
 การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา การ

แขงขันในอุตสาหกรรมทองเท่ียวในปจจุบันมีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากแตละประเทศเห็นความสำคัญของ

อุตสาหกรรมนี้ท่ีกอใหเกิดการสรางรายไดและการสรางงานเปนอยางมาก ประเทศตางๆ การทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism) ถือเปนภาคสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศกัมพูชา เปนท่ีนิยม และสนใจจาก

นักทองเท่ียวท้ังเปนชาวกัมพูชา และชาวตางชาติ (กระทรวงทองเท่ียวกัมพูชา. 2017)  

 การทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมท่ีมีแนวโนมการเติบโตอยาง

รวดเร็วอันเปนผลจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก อาทิ กระแสความหวงใยสุขภาพ การจัดการแขงขัน

กีฬารายการใหญ ๆ การแขงขันกีฬาลีค (Sport Leagues) กีฬาทัวรนาเมน (Sport Tournament) ความมีชื่อเสียงของ

นักกีฬาท่ีเปนนยิมและการเติบโตของกลุมแฟนคลับนักกีฬาหรือแฟนคลับทีมกีฬากระจายไปท่ัวโลก (Biddiscombe.   
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2006) ผนวกกับความสนใจในการเลนกีฬาของนักทองเท่ียว การเติบโตของกิจกรรมเชิงกีฬาสงผลตอการเติบโตของการ

ทองเท่ียวกีฬาในรูปแบบท่ีหลากหลายไมวาจะเปนการทองเท่ียวชมกีฬา การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม ท่ีเกี่ยวกับกีฬา 

 สนามกอลฟ เปนสถานท่ีออกกำลังกายและสันทนาการท่ีปจจุบันไดรับความนิยมขึ้น ธุรกิจสนามกอลฟใน

ประเทศกัมพูชากำลังมีการกระจายอยูในทุกภาคสวนของประเทศ และสวนใหญเปนสนามกอลฟท่ีไดมาตรฐาน มีการ

ออกแบบสนามท่ีมีความทาทาย เหมาะสมกับธรรมชาติและภูมิประเทศ มีการดูแลรักษาสนามใหอยูในสภาพสมบูรณ มี

ทัศนียภาพสมบูรณนาเลนกอลฟทำใหนักทองเท่ียวมาเลนกอลฟมีความประทับใจ และสนใจท่ีจะมีประสบการณใหมๆ 

ในการไดเลนกอลฟยังสนามท่ีไมเคยเลน นักธุรกิจท่ีทำสนามกอลฟจึงพยายามสรางและรักษาสภาพสนามกอลฟรวมถึง

การบริหารจัดการใหไดรับความพึงพอใจจากนักทองเท่ียว สนามกอลฟมีทัศนียภาพสมบูรณนาเลนกอลฟ ธุรกิจสนาม

กอลฟกับการทองเท่ียวเชิงกีฬามีความสัมพันธกันเนื่องจากผลจากการเติบโตของธุรกิจสนามกอลฟ และการทองเท่ียว

เชิงกีฬา เปนบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศถือเปนโอกาสของธุรกิจสนามกอลฟในการสรางจุดเดนและ

ความเปนเอกลักษณของสนามกอลฟโดยใชกิจกรรมดานกีฬาเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในพ้ืนท่ี 

 ดังนั้น จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาขางตน แนวโนมการเติบโตของการทองเท่ียวเชิงกีฬาและ

ธุรกิจสนามกอลฟ ทำใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมือง

พนมเปญประเทศกัมพูชา โดยขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยจะนำไปเปนแนวทางการพัฒนาธุรกิจสนามกอลฟตางๆ และ

การทองเท่ียวเชงิกีฬาในประเทศกัมพูชาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษาศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 
 2.เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟท่ีมีศักยภาพเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมือง
พนมเปญประเทศกัมพูชา  
 3. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 สำรวจศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬากีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา  

3 สนามกอลฟ และเหลือหนึ่งสนามท่ีมีศักยภาพดีท่ีสุด 1 สนาม โดยใชแนวคิดและทฤษฎีของทองเท่ียวเชิง

กีฬา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 แบบสำรวจศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬา ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนโดยใชแนวคิดและทฤษฎี

ของทองเท่ียวเชิงกีฬา และตรวจสอบเครื่องมือกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  

 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอธุรกิจสนามกอลฟท่ีมีศักยภาพเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญ

ประเทศกัมพูชา 

 ประชากรไดแก นักทองเท่ียวมาใชบริการสนามกอลฟ ซ่ึงผูวิจัยไมทราบจำนวนประชากรเพียงแตทราบวามี
จำนวนมาก ผูวิจัยใชการกำหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีคำนวณไดจากสูตร ของ W.G. Cochran ท่ีไดระดับความเชื่อม่ัน  
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95% และระดับคาความคลาดเคลื่อน 5% ไดขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน แตเพ่ือการปองกันความผิดพลาดจากการ
ตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางไมสมบูรณ ซ่ึงผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน ซ่ึงถือไดวาผานเกณฑ
ตามท่ีเงื่อนไขกำหนด คือไมนอยกวา 384 คน นี้เพ่ือเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นตอการ
จัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬา 
 เครื่องมือในการวิจยั 

  แบบสอบถามท่ีจัดทำข้ึนจะใชในการถามคำถามกับนักทองเท่ียวท่ีมาบริการสนามกอลฟเปาหมาย

จำนวน 400 คน โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3 สวน ดั้งนี้ 

  สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟท่ีมี

ศักยภาพเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา มีลักษณะแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) โดยใชวิธีของลิเคิรทสเกล (Likert Scale) ซึงจะเปนวิธีแบงมาตราสวนของความเห็นเปน 5 ระดับ คือ 

  5  หมายถึง  นักทองเท่ียวเห็นดวยระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง  นักทองเท่ียวเห็นดวยระดับมาก 

  3  หมายถึง  นักทองเท่ียวเห็นดวยระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง  นักทองเท่ียวเห็นดวยระดับนอย 

  1  หมายถึง  นักทองเท่ียวเห็นดวยระดับนอยท่ีสุด 

  เกณฑการแปลความหมาย โดยใชคาเฉลี่ยกลาง (Mid point) เปนเกณฑในการแปลความหมาย 

(บุญชม ศรีสะอาด.  2535) โดยกำหนดคาเฉลี่ยกลางไวดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  นักทองเท่ียวเห็นดวยระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง   นักทองเท่ียวเห็นดวยระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง   นักทองเท่ียวเห็นดวยระดับปานกลาง  

  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง   นักทองเท่ียวเห็นดวยระดับนอย  

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง   นักทองเท่ียวเห็นดวยระดับนอยท่ีสุด 

  สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟท่ีมี
ศักยภาพเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา มีลักษณะแบบปลายเปด (Open-ended form) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 กลุมผูท่ีใหขอมูลหลักจำนวน 5 คน ไดแก ผูจัดการของสนามกอลฟ จำนวน 1 คน เจาหนาท่ีของสนามกอลฟ 
จำนวน 4 คน โดยผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลัก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชเกณฑจากผูมีหนาท่ีบริหาร
และบริการในธุรกิจสนามกอลฟ ซ่ึงผูวิจัยใชกลุมตัวอยางนี้เพ่ือเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณเพ่ือหาแนว
ทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 
 เครื่องมือในการวิจัย 
  แบบสัมภาษณท่ีจัดทำข้ึนจะใชในการถามคำถามกับกลุมผูท่ีใหขอมูลหลักจำนวน   5 คน ของ
สนามกอลฟเปาหมาย โดยแบบสัมภาษณจะแบงออกเปน 3 สวน ดั้งนี้ 
  สวนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
  สวนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาใน
เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 
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          สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสัมภาษณ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือ

การทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 
  แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการ
ทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นโดยขั้นตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและวิแคราะห สรุปประเด็นของ
วัตถุประสงคท่ี 1 และท่ี 2 เพ่ือนำมาสรางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured or Guided Interviews) 
  2. สรางแบบสัมภาษณกึ่ งโครงสราง (Semi-Structured or Guided Interviews) เรื่อง แนว
ทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเลือกทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 1. แบบสำรวจ (Survey) สำรวจศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
 2. แบบสอบถาม นำไปใชกับนักทองเท่ียวท่ีมาบริการสนามกอลฟเปาหมาย โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 
 3. แบบสัมภาษณจากกลุมผูท่ีใหขอมูลหลัก จำนวน 5 คน ซ่ึงเปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูล             

 ผูวิจัยสามารถแบงแยกการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ของขอมูลจากแบบ

สำรวจ โดยผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางดานศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเปาหมาย  

 2. การวิเคราะหเชิงปริมาณของขอมูลจากแบบสอบถาม โดยผูวิจัยวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว 

และความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬา 

ดวยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x̄) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 3. การวิเคราะหประเด็นสัมภาษณเพ่ือขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมผูท่ีใหขอมูลหลัก จำนวน 5 

คน ธุรกิจสนามกอลฟ การเดนซิตี้ กอลฟคลับ วิเคราะหโดยสรุปเนื้อหาในการสัมภาษณของแตละคน แลวแยกประเด็น

ออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

  1. ดานการจัดการบุคคล (Man) 

  2. ดานการจัดการงบประมาณ (Money) 

  3. ดานการจัดการวัสดุอุปกรณ (Material) 

  4. ดานการจัดการงานท่ัวไป (Management) 

 4.เสนอแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 

  1. ปจจัยนำเขา (Input) 

  2. กระบวนการ (Process) 

  3. ผลผลิต (Output) 
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สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะหการสำรวจศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศ
กัมพูชา พบวา ธุรกิจสนามกอลฟ ท้ัง 3 ธุรกิจ มีศักยภาพเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 
ครบท้ัง 4 ดาน เม่ือพิจารณารายขอพบวา ธุรกิจสนามกอลฟการเดนซิต้ีกอลฟคลับ มีศักยภาพเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
กีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 
 2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญ

ประเทศกัมพูชา 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการจัดการธุรกิจสนาม
กอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬา โดยภาพรวมและรายดาน 

 จากตาราง 1 พบวา การจัดการธุรกิจสนามกอลฟ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x=̄4.13), (SD=0.13) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย 3 อันดับ อันดับหนึ่ง ไดแก ดานขอ3 การจัดการวัสดุอุปกรณ 

(Material) อยูในระดับมาก (x=̄4.34), (SD=0.25) อันดับสอง ไดแก ดานขอ1 การจัดการบุคคล (Man) อยูในระดับ

มาก (x=̄4.28), (SD=0.30) และอันดับสาม ไดแก ดานขอ4 การจัดการงานท่ัวไป (Management) อยูในระดับมาก  

(x=̄4.12), (SD=0.26) ตามลำดับ   

 3.สรุปขอเสนอแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศ

กัมพูชา ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

 จากการจัดกลุม  (Grouping) ขอมูลสารสนเทศทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาใน

เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา ท่ีนำเสนอขางตน จะถูกนำไปสังเคราะหเพ่ือไปประมวลผลเปนองคความรูเพ่ือสราง

แนวทางตามวัตประสงคของการวิจัยนี้ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีบูรณาการขอมูล

และสารสนเทศท่ีไดมาจากการศึกษาวิจัยโดยอาศัยทฤษฏีระบบ (System theory) ท่ีดำเนินการมาอยางเปนข้ันตอน 

ไดดังตอไปนี้ สรุปไดดังนี้ 

 1. ปจจัยนำเขา (Input) ปจจัยการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬา ประกอบดวย 

         ดานการจัดการบุคคล (Man) 1) แคดดี้ 2) มีมารแชล (ผูดูแลและควบคุมความเรียบรอยของกฎระเบียบ

ในสนามกอลฟ) 3) มีผูฝกสอน (โปร) 4) พนักงาน  

2. กระบวนการ (Process) กระบวนการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬา ประกอบดวย 

         ดานการจัดการงานท่ัวไป (Management)  

  1. ระบบการจองการออกรอบเลนกอลฟท่ีสะดวก รวดเร็ว สามารถจองไดดวยตนเองผานเว็บไซด 

และมีเจาหนาท่ีตอบกลับอยางรวดเร็ว ไมเกิดปญหาจำนวนคนเลนกอลฟมากเกินไป จนทำใหติดในสนาม 

  2. ความละเอียดขอมูลสนามท่ีทำใหนักกอลฟสามารถวางแผน และรูขอมูลในแตละหลุม  

   

การจัดการธุรกิจสนามกอลฟเดนซิต้ีกอลฟคลับ x ̄ SD แปลผล 

1. ดานการจัดการบุคคล (Man) 
2. ดานการจัดการงบประมาณ (Money) 
3. ดานการจัดการวัสดุอุปกรณ (Material) 
4. ดานการจัดการงานท่ัวไป (Management) 

4.28 
3.77 
4.34 
4.12 

0.30 
0.17 
0.25 
0.26 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 4.13 0.13 มาก 
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                       3. การจัดการระบายน้ำ หากฝนตกเวลากำลังออกรอบเลนกอลฟ สนามหญาจะแฉะนอยกวาและ

สามารถเลนหลังฝนตกไดเร็วประมาณ 1ชั่วโมงหลังฝนตก 

  4. อาหารมีความหลากหลาย สวนใหญเปนอาหารเขมร และอาหารตะวันตก กับความหลากหลาย

ของบรรยากาศมีหลายโซนอยูใกลกัน ใหเลือกวาอยากนั่งบริเวณใด เชน โซนเงียบๆ โซนบารท่ีมีตองการความ

สนุกสนาน เปนตน 

3. ผลผลิต (Output) ลักษณะการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬา ประกอบดวย 

           ดานการจัดการงบประมาณ (Money) สนามกอลฟมีการจัดการในเรืองราคาตางๆ เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว

มาบริการ เชน ราคาคาแคดดี้  ราคาครูฝกสอน (โปร) คากรีนฟรีสนามกอลฟ ราคาอาหารคลับเฮาสและซุมอาหาร  

     ดานการจัดการวัสดุอุปกรณ (Material)  

  1. ท่ีพักสะอาดตามมาตรฐาน เพียงพอ เปนสวนตัว มีความปลอดภัย และอุปกรณครบครัน 

  2. ความพิเศษตรงท่ีมีการบอกวามีล็อคเกอรนักกอลฟชื่อดังมาใช ทำใหเปนการดึงดูดนักทองเท่ียว

ท่ีมาเลนกอลฟอยากมาสนามกอลฟแหงนี้ และใชล็อคเกอรนี้ 

  3. ธุรกิจเกี่ยวของเชน สนามไดรกอลฟ รานโปรชอป สระวายน้ำท่ีมีความสะอาด มียิมสำหรับออก

กำลังกาย เพ่ือบริการนักทองเท่ียว  

 

อภิปรายผล 

 ในการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศ

กัมพูชา ผูวิจัยขออภิปรายผล 4ขอ ดังนี้ 

 1. จากการสำรวจศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 

พบวา ธุรกิจสนามกอลฟการเดนซิต้ีกอลฟคลับ มีศักยภาพเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 

ครบทุกดาน และขอ ไดแก ดานการเขาถึงพ้ืนท่ีสนามกลอฟ (Access Quality) ดานแหลงท่ีพัก (Accommodation 

Quality) ดานสถานท่ีของสนามกลอฟ (Venue Quality) และดานความสามารถการจัดการแขงขันกีฬากลอฟ 

(Contest Quality) ซ่ึงสอดคลองกับ Shonk. (2006: 13-20) การจัดการทองเท่ียวเชิงกีฬาจำเปนตองคำนึงถึงคุณภาพ

ของการจัดการทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism Quality) และมิรา เสงี่ยมงาม และคณะ. (2560) ไดทำวิจัยเรื่อง 

การประเมินศักยภาพของระบบอำนวยความสะดวกในการใหบริการกีฬากอลฟเชิงทองเท่ียวของประเทศไทย

เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติท่ีดี  

 2. จากผลการความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมือง

พนมเปญประเทศกัมพูชา ใหความสำคัญในดานการจัดการวัสดุอุปกรณ (Material) พบวา คุณภาพสนามกอลฟเปน

ปจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวชาติ และชาวตางชาติในการเลือกเพ่ือมาบริการสนามกอลฟ เชน ลักษณะของ 

Fairway สภาพของ Green สภาพหลุมทราย (Bunker) มาตรฐานคุณภาพของสนามหญา และความยากงายของสนาม 

โดยมีแทนต้ังที (teeing ground) สำหรับ มืออาชีพ สมัครเลน และผูหญิง ในสนามมีปายบอกระยะทางของหลุม มี

บัตรคะแนนท่ีบอกสภาพหลุมตางๆ มีปายบอกการตีออกสนาม (โอบี) และมีปายบอกเขต อุปสรรคน้ำและอุปสรรค

ทราย ชัดเจน 

 จากผลการความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมือง

พนมเปญประเทศกัมพูชา ใหความสำคัญในดานการจัดการบุคคล (Man) พบวา สนามกอลฟมีแคดด้ีท่ีเพียงพอสำหรับ

บริการนักทองเท่ียว มีทักษะการเลนกอลฟทำใหนักทองเท่ียวมีความสนุกสนานไปพรอมกัน แถมสามารถขับรถกอลฟ  
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และพูดภาษาอังกฤษไดดี โดยมีผูดูแลและควบคุมความเรียบรอยของกฎระเบียบในสนามกอลฟ ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของภัทริณี วรวัลย (2549, บทคัดยอ) พบวานักทองเท่ียวใหความสำคัญกับตัวแปรดานราคาท่ีเหมาะสมกับ

คุณภาพของสินคาและบริการมากท่ีสุด 

 จากผลการความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมือง

พนมเปญประเทศกัมพูชา ใหความสำคัญในดานการจัดการงานท่ัวไป (Management) พบวา ในสนามกอลฟมีการดูแล

อยางสม่ำเสมอ คลับเฮาสมีพนักงานบริการรวดเร็ว ย้ิมแยม แจมใส โดยในการจัดการกลุมออกรอบมีความสะดวก 

รวดเร็ว ยุติธรรม เทาเทียมกัน และมีบุคลากรท่ีมีความสามารถในแกปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเยาวลักษณ โกยศิริพงศ.  (2553) ท่ีทำการวิจัยเร่ืองปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการท่ีทำ

ใหเลือกใช บริการของสนามกอลฟภูนาคา จังหวัดภูเก็ต 

 จากผลการความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมือง

พนมเปญประเทศกัมพูชา ใหความสำคัญในดานการจัดการงบประมาณ (Money) พบวา คากรีนฟรีสนามกอลฟมีความ

เหมาะสม ราคาคาแค็ดด้ีมีความเหมาะสม และราคาอาหารคลับเฮาสและซุมอาหารมีความเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของบริษัท แบรนด เมทริกซ รีเสิรช (2553) ท่ีทำการวิจัยเร่ืองโครงการสำรวจพฤติกรรมและ ความพึงพอใจ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศกลุมกอลฟ 

 3. สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารของสนามกอลฟการเดน ซิตี้กอลฟคลับ ท้ัง 5 คน สามารถซ่ึงสามารถแบง

ประเด็นอภิปรายออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

 ดานการจัดการบุคคล (Man) สนามกอลฟตองมีแคดดี้ ท่ี เพียงพอ กับมีทักษะในการเลนกอลฟกับ

นักทองเท่ียว ขับรถกอลฟได และพูดภาษาอังกฤษไดดี ทำใหนักทองเท่ียวสนุกสนานย่ิงขึ้น โดยแถมมีผูดูแลและควบคุม

ความเรียบรอยของกฎระเบียบในสนามกอลฟ 

 ดานการจัดการงบประมาณ (Money) คาแคดดี้ คากรีนฟรีสนามกอลฟ ตองมีความเหมาะสมในการบริการ

ใหนักทองเท่ียว รวมท้ังในอาหารคลับเฮาสและซุมอาหาร 

 ดานการจัดการวัสดุอุปกรณ (Material) ท่ีพักตองมีเพียงพอ ตองมีมาตรฐานกับความตองการของ

นักทองเท่ียว โดยมีรานโปรชอปท่ีหลากหลายแบรนด และสินคามากหมายบริการแกนักทองเท่ียว 

 ดานการจัดการงานท่ัวไป (Management) สนามกอลฟตองมีระบบการจองเปนสิ่งท่ีใหนักทองเท่ียวงายใน

การเขาถึง ตอบกลับอยางรวดเร็ว รวมถึงความละเอียดของขอมูลท่ีทำ ใหนักทองเท่ียว สามารถวางแผนและรูขอมูล

ของสนามในแตละหลุม ทำใหเลนกอลฟไดสนุกมากขึ้น 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

  การศึกษาครั้งนี้ ทำใหทราบศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศ

กัมพูชา และความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญ

ประเทศกัมพูชา ซ่ึงผูวิจัยจะนำเสนอแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญ

ประเทศกัมพูชา ไปใชในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาซ่ึงสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวกัมพูชา และ

ชาวตางชาติ และสามารถสรางรายไดแกประเทศชาติ ชมชน ผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ในการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศ

กัมพูชา ผูวิจัยขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญ 

กับในจังหวัดตางๆ ของประเทศกัมพูชา 

  2.2 ควรศึกษารูปแบบการจัดการกีฬากอลฟเพ่ือการทองเท่ียวในประเทศกัมพูชา 

  2.3 ควรศึกษากลยุทธการตลาดของธุรกิจสนามกอลฟเพ่ือการทองเท่ียวเชิงกีฬาในประเทศกัมพูชา 
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