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การวิจั ยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่ อ 1) เพื่ อ ศึกษาศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟ เพื่ อการท องเที่ยวเชิงกีฬ าในเมือง
พนมเปญประเทศกัมพูชา 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟที่มีศักยภาพเพื่อการทองเที่ยวเชิง
กีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา 3) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาใน
เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา ประชากรและกลุมตัวอยางคือนักทองเที่ยวที่มาใชบริการสนามกอลฟ ซึ่งผูวิจัยไมทราบ
จำนวนประชากรเพียงแตทราบวามีจำนวนมาก ผูวิจัยใชการกำหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีคำนวณไดจากสูตร ของ
W.G. Cochran ไดขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน แตเพื่อการปองกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยางไมสมบูรณ ซึ่งผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน และกลุมผูที่ใหขอมูลหลักจำนวน 5 คน งานวิจัยนี้
เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบดวย แบบสอบถาม การวิจัยเชิงคุณภาพใชเครื่องมือ
เป น แบบสั ม ภาษณ กึ่ งโครงสรา ง (Semi-Structured or Guided Interviews) สถิ ติ ที่ ใช ในการวิเคราะห ข อ มู ล เชิ ง
ปริมาณ คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เพื่อหาแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชาใชการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัยสำรวจศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
พบวา ธุรกิจสนามกอลฟ ทั้ง 3 ธุรกิจ มีศักยภาพเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา ครบทั้ง 4
ด าน เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า อั น ดั บ หนึ่ ง ได แ ก ธุรกิ จ สนามกอล ฟ การ เด น ซิ ตี้ ก อล ฟ คลั บ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ การ
ทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา ครบทุกขอ อันดับสอง ไดแก แกรนดพนมเปญกอลฟคลับ อันดับ
สาม ไดแก รอยาลกัมพูชาพนมเปญกอลฟคลับ
ผลการวิจัยความคิดเห็น ตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟ ที่ มีศักยภาพเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬ าในเมื อง
พนมเปญประเทศกัมพูชา พบวา การจัดการธุรกิจสนามกอลฟ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x̄=4.13), (SD=0.13)
เมื่อพิจารณาเป นรายดานเรียงตามลำดับ จากมากไปหานอย 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 การจัดการงานทั่วไป (Management) อยูในระดับ
มาก (x̄=4.12), (SD=0.26) ตามลำดับ
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สำหรับแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชาสรุป
ไดดังนี้ ดานปจจัยนำเขา (Input) ไดแกปจจัยการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา ประกอบดวย
ดานการจัดการบุคคล (Man) 1) แคดดี้ 2) มีมารแชล (ผูดูแลและควบคุมความเรียบรอยของกฎระเบียบในสนามกอลฟ)
3) มีผูฝกสอน (โปร) 4) พนักงาน ดานกระบวนการ (Process) ไดแกกระบวนการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬา ประกอบดวยดานการจัดการงานทั่วไป (Management) 1) ระบบการจองการออกรอบเลนกอลฟที่
สะดวก รวดเร็ว สามารถจองไดดวยตนเองผานเว็บไซด และมีเจาหนาที่ตอบกลับอยางรวดเร็ว ไมเกิดปญหาจำนวนคน
เลนกอลฟมากเกินไป จนทำใหติดในสนาม 2) ความละเอียดขอมูลสนามที่ทำใหนักกอลฟสามารถวางแผน และรูขอมูล
ในแตละหลุม 3) การจัดการระบายน้ำ หากฝนตกเวลากำลังออกรอบเลนกอลฟ สนามหญาจะแฉะนอยกวาและ
สามารถเลนหลังฝนตกไดเร็วประมาณ 1ชั่วโมงหลังฝนตก 4) อาหารมีความหลากหลาย สวนใหญเปนอาหารเขมร และ
ฝรั่ง กับความหลากหลายของบรรยากาศมีหลายโซนอยูใกลกัน ใหเลือกวาอยากนั่งบริเวณใด เชน โซนเงียบๆ โซนบาร
ที่ตองการความสนุกสนาน ดานตนผลผลิต (Output) ไดแกลักษณะการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิง
กีฬา ประกอบดวย ดานการจัดการงบประมาณ (Money) สนามกอลฟมีการจัดการในเรืองราคาตางๆ เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวมาบริการ เชน ราคาคาแคดดี้ ราคาครูฝกสอน (โปร) คากรีนฟรีสนามกอลฟ ราคาอาหารคลับเฮาสและ
ซุมอาหาร ดานการจัดการวัสดุอุปกรณ (Material) 1) ที่พักสะอาดตามมาตรฐาน เพียงพอ เปนสวนตัว มีความ
ปลอดภัย และอุปกรณครบครัน 2) ความพิเศษตรงที่มีการบอกวามีล็อคเกอรนักกอลฟชื่อดังมาใช ทำใหเปนการดึงดูด
นักทองเที่ยวที่มาเลนกอลฟอยากมาสนามกอลฟแหงนี้ และใชล็อคเกอรนี้ 3) ธุรกิจเกี่ยวของเชน สนามไดรกอลฟ ราน
โปรชอป สระวายน้ำที่มีความสะอาด มียิมสำหรับออกกำลังกาย เพื่อบริการนักทองเที่ยว
คำสำคัญ : การจัดการ, ธุรกิจสนามกอลฟ, การทองเที่ยวเชิงกีฬา

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.
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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 (x̄=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 (x̄=4.34), (SD=0.25), second is on item 1
management. Person (Man) was at a high level (x̄=4.28), (SD=0.30), and the third was on item 4.
General management (Management) was at a high level (x̄=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
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศกัมพู ชา การ
แข งขั น ในอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วในป จ จุ บั น มี ค วามรุน แรงมากขึ้ น เนื่ อ งจากแต ล ะประเทศเห็ น ความสำคั ญ ของ
อุตสาหกรรมนี้ที่กอใหเกิดการสรางรายไดและการสรางงานเปนอยางมาก ประเทศตางๆ การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports
Tourism) ถื อ เป น ภาคส ว นหนึ่ ง ของอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วของประเทศกั ม พู ช า เป น ที่ นิ ย ม และสนใจจาก
นักทองเที่ยวทั้งเปนชาวกัมพูชา และชาวตางชาติ (กระทรวงทองเที่ยวกัมพูชา. 2017)
การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เปนรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมที่มีแนวโนมการเติบโตอยาง
รวดเร็วอันเปนผลจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก อาทิ กระแสความหวงใยสุขภาพ การจัดการแขงขัน
กีฬารายการใหญ ๆ การแขงขันกีฬาลีค (Sport Leagues) กีฬาทัวรนาเมน (Sport Tournament) ความมีชื่อเสียงของ
นักกีฬาที่เปนนิยมและการเติบโตของกลุมแฟนคลับนักกีฬาหรือแฟนคลับทีมกีฬากระจายไปทั่วโลก (Biddiscombe.
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2006) ผนวกกับความสนใจในการเลนกีฬาของนักทองเที่ยว การเติบโตของกิจกรรมเชิงกีฬาสงผลตอการเติบโตของการ
ทองเที่ยวกีฬาในรูปแบบที่หลากหลายไมวาจะเปนการทองเที่ยวชมกีฬา การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม ที่เกี่ยวกับกีฬา
สนามกอลฟ เปนสถานที่ออกกำลังกายและสันทนาการที่ปจจุบันไดรับความนิยมขึ้น ธุรกิจสนามกอลฟใน
ประเทศกัมพูชากำลังมีการกระจายอยูในทุกภาคสวนของประเทศ และสวนใหญเปนสนามกอลฟที่ไดมาตรฐาน มีการ
ออกแบบสนามที่มีความทาทาย เหมาะสมกับธรรมชาติและภูมิประเทศ มีการดูแลรักษาสนามใหอยูในสภาพสมบูรณ มี
ทัศนียภาพสมบูรณนาเลนกอลฟทำใหนักทองเที่ยวมาเลนกอลฟมีความประทับใจ และสนใจที่จะมีประสบการณใหมๆ
ในการไดเลนกอลฟยังสนามที่ไมเคยเลน นักธุรกิจที่ทำสนามกอลฟจึงพยายามสรางและรักษาสภาพสนามกอลฟรวมถึง
การบริหารจัดการใหไดรับความพึงพอใจจากนักทองเที่ยว สนามกอลฟมีทัศนียภาพสมบูรณนาเลนกอลฟ ธุรกิจสนาม
กอลฟกับการทองเที่ยวเชิงกีฬามีความสัมพันธกันเนื่องจากผลจากการเติบโตของธุรกิจสนามกอลฟ และการทองเที่ยว
เชิงกีฬา เปนบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศถือเปนโอกาสของธุรกิจสนามกอลฟในการสรางจุดเดนและ
ความเปนเอกลักษณของสนามกอลฟโดยใชกิจกรรมดานกีฬาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่
ดังนั้น จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาขางตน แนวโนมการเติบโตของการทองเที่ยวเชิงกีฬาและ
ธุรกิจสนามกอลฟ ทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมือง
พนมเปญประเทศกัมพูชา โดยขอคนพบที่ไดจากการวิจัยจะนำไปเปนแนวทางการพัฒนาธุรกิจสนามกอลฟตางๆ และ
การทองเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศกัมพูชาตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
2.เพื่ อศึกษาความคิดเห็น ตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟที่มีศั กยภาพเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬ าในเมื อง
พนมเปญประเทศกัมพูชา
3. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
สำรวจศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬากีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
3 สนามกอลฟ และเหลือหนึ่งสนามที่มีศักยภาพดีที่สุด 1 สนาม โดยใชแนวคิดและทฤษฎีของทองเที่ยวเชิง
กีฬา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสำรวจศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชแนวคิดและทฤษฎี
ของทองเที่ยวเชิงกีฬา และตรวจสอบเครื่องมือกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอธุรกิจสนามกอลฟที่มีศักยภาพเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา
ประชากรไดแก นักทองเที่ยวมาใชบริการสนามกอลฟ ซึ่งผูวิจัยไมทราบจำนวนประชากรเพียงแตทราบวามี
จำนวนมาก ผูวิจัยใชการกำหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีคำนวณไดจากสูตร ของ W.G. Cochran ที่ไดระดับความเชื่อมั่น
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95% และระดับคาความคลาดเคลื่อน 5% ไดขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน แตเพื่อการปองกันความผิดพลาดจากการ
ตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางไมสมบูรณ ซึ่งผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน ซึ่งถือไดวาผานเกณฑ
ตามที่เงื่อนไขกำหนด คือไมนอยกวา 384 คน นี้เพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นตอการ
จัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา
เครื่องมือในการวิจยั
แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นจะใชในการถามคำถามกับนักทองเที่ยวที่มาบริการสนามกอลฟเปาหมาย
จำนวน 400 คน โดยแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3 สวน ดั้งนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟที่มี
ศักยภาพเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา มีลักษณะแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) โดยใชวิธีของลิเคิรทสเกล (Likert Scale) ซึงจะเปนวิธีแบงมาตราสวนของความเห็นเปน 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง นักทองเที่ยวเห็นดวยระดับมากที่สุด
4
หมายถึง นักทองเที่ยวเห็นดวยระดับมาก
3
หมายถึง นักทองเที่ยวเห็นดวยระดับปานกลาง
2
หมายถึง นักทองเที่ยวเห็นดวยระดับนอย
1
หมายถึง นักทองเที่ยวเห็นดวยระดับนอยที่สุด
เกณฑการแปลความหมาย โดยใชคาเฉลี่ยกลาง (Mid point) เปนเกณฑในการแปลความหมาย
(บุญชม ศรีสะอาด. 2535) โดยกำหนดคาเฉลี่ยกลางไวดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง
นักทองเที่ยวเห็นดวยระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง
นักทองเที่ยวเห็นดวยระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง
นักทองเที่ยวเห็นดวยระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง
นักทองเที่ยวเห็นดวยระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง
นักทองเที่ยวเห็นดวยระดับนอยที่สุด
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟที่มี
ศักยภาพเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา มีลักษณะแบบปลายเปด (Open-ended form)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
กลุมผูที่ใหขอมูลหลักจำนวน 5 คน ไดแก ผูจัดการของสนามกอลฟ จำนวน 1 คน เจาหนาที่ของสนามกอลฟ
จำนวน 4 คน โดยผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลัก แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชเกณฑจากผูมีหนาที่บริหาร
และบริการในธุรกิจสนามกอลฟ ซึ่งผูวิจัยใชกลุมตัวอยางนี้เพื่อเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณเพื่อหาแนว
ทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
เครื่องมือในการวิจัย
แบบสัมภาษณ ที่จัดทำขึ้นจะใชในการถามคำถามกับกลุมผูท่ีใหขอมูลหลักจำนวน 5 คน ของ
สนามกอลฟเปาหมาย โดยแบบสัมภาษณจะแบงออกเปน 3 สวน ดั้งนี้
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาใน
เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
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สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสัมภาษณ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการ
ทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งและวิ แ คราะห สรุ ป ประเด็ น ของ
วัตถุประสงคที่ 1 และที่ 2 เพื่อนำมาสรางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured or Guided Interviews)
2. สร า งแบบสั ม ภาษณ กึ่ ง โครงสร า ง (Semi-Structured or Guided Interviews) เรื่ อ ง แนว
ทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเลือกทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
1. แบบสำรวจ (Survey) สำรวจศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟในพื้นที่เปาหมาย
2. แบบสอบถาม นำไปใชกับนักทองเที่ยวที่มาบริการสนามกอลฟเปาหมาย โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางจำนวน 400 คน
3. แบบสัมภาษณจากกลุมผูที่ใหขอมูลหลัก จำนวน 5 คน ซึ่งเปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยสามารถแบงแยกการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณ ภาพ ดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ของขอมูลจากแบบ
สำรวจ โดยผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางดานศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเปาหมาย
2. การวิเคราะหเชิงปริมาณของขอมูลจากแบบสอบถาม โดยผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว
และความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา
ดวยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x̄) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3. การวิเคราะหประเด็นสัมภาษณเพื่อขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมผูที่ใหขอมูลหลัก จำนวน 5
คน ธุรกิจสนามกอลฟ การเดนซิตี้ กอลฟคลับ วิเคราะหโดยสรุปเนื้อหาในการสัมภาษณของแตละคน แลวแยกประเด็น
ออกเปน 4 ดาน ดังนี้
1. ดานการจัดการบุคคล (Man)
2. ดานการจัดการงบประมาณ (Money)
3. ดานการจัดการวัสดุอุปกรณ (Material)
4. ดานการจัดการงานทั่วไป (Management)
4.เสนอแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
1. ปจจัยนำเขา (Input)
2. กระบวนการ (Process)
3. ผลผลิต (Output)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหการสำรวจศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศ
กัมพูชา พบวา ธุรกิจสนามกอลฟ ทั้ง 3 ธุรกิจ มีศักยภาพเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
ครบทั้ง 4 ดาน เมื่อพิจารณารายขอพบวา ธุรกิจสนามกอลฟการเดนซิตี้กอลฟคลับ มีศักยภาพเพื่อการทองเที่ยวเชิง
กีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการจัดการธุรกิจสนาม
กอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา โดยภาพรวมและรายดาน
การจัดการธุรกิจสนามกอลฟเดนซิตี้กอลฟคลับ
SD
แปลผล
x̄
1. ดานการจัดการบุคคล (Man)
4.28 0.30
มาก
2. ดานการจัดการงบประมาณ (Money)
3.77 0.17
มาก
3. ดานการจัดการวัสดุอุปกรณ (Material)
4.34 0.25
มาก
4. ดานการจัดการงานทั่วไป (Management)
4.12 0.26
มาก
ภาพรวม
4.13 0.13
มาก
จากตาราง 1 พบวา การจัดการธุรกิจสนามกอลฟ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x̄=4.13), (SD=0.13) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย 3 อันดับ อันดับหนึ่ง ไดแก ดานขอ3 การจัดการวัสดุอุปกรณ
(Material) อยูในระดับมาก (x̄=4.34), (SD=0.25) อันดับสอง ไดแก ดานขอ1 การจัดการบุคคล (Man) อยูในระดับ
มาก (x̄=4.28), (SD=0.30) และอันดับสาม ไดแก ดานขอ4 การจัดการงานทั่วไป (Management) อยูในระดับมาก
(x̄=4.12), (SD=0.26) ตามลำดับ
3.สรุปขอเสนอแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศ
กัมพูชา ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
จากการจัดกลุม (Grouping) ขอมูลสารสนเทศทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาใน
เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา ที่นำเสนอขางตน จะถูกนำไปสังเคราะหเพื่อไปประมวลผลเปนองคความรูเพื่อสราง
แนวทางตามวัตประสงคของการวิจัยนี้ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีบูรณาการขอมูล
และสารสนเทศที่ไดมาจากการศึกษาวิจัยโดยอาศัยทฤษฏีระบบ (System theory) ที่ดำเนินการมาอยางเปนขั้นตอน
ไดดังตอไปนี้ สรุปไดดังนี้
1. ปจจัยนำเขา (Input) ปจจัยการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา ประกอบดวย
ดานการจัดการบุคคล (Man) 1) แคดดี้ 2) มีมารแชล (ผูดูแลและควบคุมความเรียบรอยของกฎระเบียบ
ในสนามกอลฟ) 3) มีผูฝกสอน (โปร) 4) พนักงาน
2. กระบวนการ (Process) กระบวนการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา ประกอบดวย
ดานการจัดการงานทั่วไป (Management)
1. ระบบการจองการออกรอบเลนกอลฟที่สะดวก รวดเร็ว สามารถจองไดดวยตนเองผานเว็บไซด
และมีเจาหนาที่ตอบกลับอยางรวดเร็ว ไมเกิดปญหาจำนวนคนเลนกอลฟมากเกินไป จนทำใหติดในสนาม
2. ความละเอียดขอมูลสนามที่ทำใหนักกอลฟสามารถวางแผน และรูขอมูลในแตละหลุม
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3. การจัดการระบายน้ำ หากฝนตกเวลากำลังออกรอบเลนกอลฟ สนามหญาจะแฉะนอยกวาและ
สามารถเลนหลังฝนตกไดเร็วประมาณ 1ชั่วโมงหลังฝนตก
4. อาหารมีความหลากหลาย สวนใหญเปนอาหารเขมร และอาหารตะวันตก กับความหลากหลาย
ของบรรยากาศมี ห ลายโซนอยู ใกล กั น ให เลื อ กวา อยากนั่ ง บริ เวณใด เช น โซนเงีย บๆ โซนบารที่ มี ต อ งการความ
สนุกสนาน เปนตน
3. ผลผลิต (Output) ลักษณะการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬา ประกอบดวย
ดานการจัดการงบประมาณ (Money) สนามกอลฟมีการจัดการในเรืองราคาตางๆ เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
มาบริการ เชน ราคาคาแคดดี้ ราคาครูฝกสอน (โปร) คากรีนฟรีสนามกอลฟ ราคาอาหารคลับเฮาสและซุมอาหาร
ดานการจัดการวัสดุอุปกรณ (Material)
1. ที่ พั ก สะอาดตามมาตรฐาน เพี ย งพอ เป น ส ว นตั ว มี ค วามปลอดภั ย และอุ ป กรณ ค รบครั น
2. ความพิเศษตรงที่มีการบอกวามีล็อคเกอรนักกอลฟชื่อดังมาใช ทำใหเปนการดึงดูดนักทองเที่ยว
ที่มาเลนกอลฟอยากมาสนามกอลฟแหงนี้ และใชล็อคเกอรนี้
3. ธุรกิจเกี่ยวของเชน สนามไดรกอลฟ รานโปรชอป สระวายน้ำที่มีความสะอาด มียิมสำหรับออก
กำลังกาย เพื่อบริการนักทองเที่ยว
อภิปรายผล
ในการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศ
กัมพูชา ผูวิจัยขออภิปรายผล 4ขอ ดังนี้
1. จากการสำรวจศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
พบวา ธุรกิจสนามกอลฟการเดนซิตี้กอลฟคลับ มีศักยภาพเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศกัมพูชา
ครบทุกดาน และขอ ไดแก ดานการเขาถึงพื้นที่สนามกลอฟ (Access Quality) ดานแหลงที่พัก (Accommodation
Quality) ด า นสถานที่ ข องสนามกล อ ฟ (Venue Quality) และด า นความสามารถการจั ด การแข ง ขั น กี ฬ ากล อ ฟ
(Contest Quality) ซึ่งสอดคลองกับ Shonk. (2006: 13-20) การจัดการทองเที่ยวเชิงกีฬาจำเปนตองคำนึงถึงคุณภาพ
ของการจัดการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Quality) และมิรา เสงี่ยมงาม และคณะ. (2560) ไดทำวิจัยเรื่อง
การประเมิ น ศั ก ยภาพของระบบอำนวยความสะดวกในการให บ ริก ารกี ฬ ากอล ฟ เชิ ง ท อ งเที่ ย วของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี
2. จากผลการความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมือง
พนมเปญประเทศกัมพูชา ใหความสำคัญในดานการจัดการวัสดุอุปกรณ (Material) พบวา คุณภาพสนามกอลฟเปน
ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวชาติ และชาวตางชาติในการเลือกเพื่อมาบริการสนามกอลฟ เชน ลักษณะของ
Fairway สภาพของ Green สภาพหลุมทราย (Bunker) มาตรฐานคุณภาพของสนามหญา และความยากงายของสนาม
โดยมีแทนตั้งที (teeing ground) สำหรับ มืออาชีพ สมัครเลน และผูหญิง ในสนามมีปายบอกระยะทางของหลุม มี
บัตรคะแนนที่บอกสภาพหลุมตางๆ มีปายบอกการตีออกสนาม (โอบี) และมีปายบอกเขต อุปสรรคน้ำและอุปสรรค
ทราย ชัดเจน
จากผลการความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมือง
พนมเปญประเทศกัมพูชา ใหความสำคัญในดานการจัดการบุคคล (Man) พบวา สนามกอลฟมีแคดดี้ที่เพียงพอสำหรับ
บริการนักทองเที่ยว มีทักษะการเลนกอลฟทำใหนักทองเที่ยวมีความสนุกสนานไปพรอมกัน แถมสามารถขับรถกอลฟ
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และพูดภาษาอังกฤษไดดี โดยมีผูดูแลและควบคุมความเรียบรอยของกฎระเบียบในสนามกอลฟ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของภัทริณี วรวัลย (2549, บทคัดยอ) พบวานักทองเที่ยวใหความสำคัญกับตัวแปรดานราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคาและบริการมากที่สุด
จากผลการความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมือง
พนมเปญประเทศกัมพูชา ใหความสำคัญในดานการจัดการงานทั่วไป (Management) พบวา ในสนามกอลฟมีการดูแล
อยางสม่ำเสมอ คลับเฮาสมีพนักงานบริการรวดเร็ว ยิ้มแยม แจมใส โดยในการจัดการกลุมออกรอบมีความสะดวก
รวดเร็ว ยุติธรรม เทาเทียมกัน และมีบุคลากรที่มีความสามารถในแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเยาวลักษณ โกยศิริพงศ. (2553) ที่ทำการวิจัยเรื่องปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการที่ทำ
ใหเลือกใช บริการของสนามกอลฟภูนาคา จังหวัดภูเก็ต
จากผลการความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมือง
พนมเปญประเทศกัมพูชา ใหความสำคัญในดานการจัดการงบประมาณ (Money) พบวา คากรีนฟรีสนามกอลฟมีความ
เหมาะสม ราคาคาแค็ดดี้มีความเหมาะสม และราคาอาหารคลับเฮาสและซุมอาหารมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของบริษัท แบรนด เมทริกซ รีเสิรช (2553) ที่ทำการวิจัยเรื่องโครงการสำรวจพฤติกรรมและ ความพึงพอใจ
นักทองเทีย่ วชาวตางประเทศกลุมกอลฟ
3. สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารของสนามกอลฟการเดน ซิตี้กอลฟคลับ ทั้ง 5 คน สามารถซึ่งสามารถแบง
ประเด็นอภิปรายออกเปน 4 ดาน ดังนี้
ด า นการจั ด การบุ ค คล (Man) สนามกอล ฟ ต อ งมี แ คดดี้ ที่ เพี ย งพอ กั บ มี ทั ก ษะในการเล น กอล ฟ กั บ
นักทองเที่ยว ขับรถกอลฟได และพูดภาษาอังกฤษไดดี ทำใหนักทองเที่ยวสนุกสนานยิ่งขึ้น โดยแถมมีผูดูแลและควบคุม
ความเรียบรอยของกฎระเบียบในสนามกอลฟ
ดานการจัดการงบประมาณ (Money) คาแคดดี้ คากรีนฟรีสนามกอลฟ ตองมีความเหมาะสมในการบริการ
ใหนักทองเที่ยว รวมทั้งในอาหารคลับเฮาสและซุมอาหาร
ด า นการจั ด การวั ส ดุ อุ ป กรณ (Material) ที่ พั ก ต อ งมี เพี ย งพอ ต อ งมี ม าตรฐานกั บ ความต อ งการของ
นักทองเที่ยว โดยมีรานโปรชอปที่หลากหลายแบรนด และสินคามากหมายบริการแกนักทองเที่ยว
ดานการจัดการงานทั่วไป (Management) สนามกอลฟตองมีระบบการจองเปนสิ่งที่ใหนักทองเที่ยวงายใน
การเขาถึง ตอบกลับอยางรวดเร็ว รวมถึงความละเอียดของขอมูลที่ทำ ใหนักทองเที่ยว สามารถวางแผนและรูขอมูล
ของสนามในแตละหลุม ทำใหเลนกอลฟไดสนุกมากขึ้น
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ทำใหทราบศักยภาพธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศ
กัมพูชา และความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา ซึ่งผูวิจัยจะนำเสนอแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญ
ประเทศกั ม พู ช า ไปใช ในการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ าซึ่ ง สามารถดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวกั ม พู ช า และ
ชาวตางชาติ และสามารถสรางรายไดแกประเทศชาติ ชมชน ผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวของกับการทองเที่ยว
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญประเทศ
กัมพูชา ผูวิจัยขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองพนมเปญ
กับในจังหวัดตางๆ ของประเทศกัมพูชา
2.2 ควรศึกษารูปแบบการจัดการกีฬากอลฟเพื่อการทองเที่ยวในประเทศกัมพูชา
2.3 ควรศึกษากลยุทธการตลาดของธุรกิจสนามกอลฟเพื่อการทองเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศกัมพูชา
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