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คํานํา 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีตอการบริการของศูนยกีฬาและนันทนาการ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอศูนยกีฬาและนันทนาการ ดานการใหบริการ ดานราคา 

และดานสถานท่ี ตามภารกิจของหนวยงาน 

ศูนยกีฬาและนันทนาการ เปนหนวยงาน ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินกิจกรรมกีฬาท้ังปวงของ

มหาวิทยาลัยท้ังในดานวิชาการ และ กิจกรรมการกีฬา โดยมีหนาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

โครงการและงานดานสงเสริมกีฬาข้ันพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือสุขภาพ จัดการแขงขันกีฬาภายใน กีฬาภายนอก 

และกีฬาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย สงเสริมกีฬา เพ่ือความเปนเลิศ รับผิดชอบบริการและสวัสดิการกีฬา 

ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกนักศึกษาเขารับทุนกีฬา ฝกอบรมสัมมนาทักษะ ทางกีฬา ทดสอบ

สมรรถภาพทางกายแกนักศึกษาทุนกีฬา บุคลากรของมหาวทิยาลัย ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ สนาม อาคาร 

สถานท่ีเก่ียวกับ การกีฬาเพ่ืออํานวยความสะดวกในดานการเรียนการสอนของนักศึกษา อาจารย 

เจาหนาท่ี และประชาชน ท่ัวไป 

 ขอขอบคุณผูท่ีมาใชบริการศูนยกีฬาและนันทนาการทุกทานท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 

เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานของศูนยกีฬาและนันทนาการครั้งตอไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมา 

ศูนยกีฬาและนันทนาการ ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยกีฬาและ

นันทนาการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) 

โดยจัดเก็บขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบ

ถึงความพอใจท่ีไดรับจากการใหบริการของศูนยกีฬาและนันทนาการ ในดานการใหบริการ ดานราคา และ

ดานสถานท่ี 

ในการประเมินผลครั้งนี้ ศูนยกีฬาและนันทนาการ สํานักงานอธิการบดี  ไดจัดทําแบบสอบถาม

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินไปปรับปรุง แกไขและพัฒนา

ขอบกพรองในดานตาง ๆ ตอไป 

สําหรับการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้  ได กําหนดกรอบการประเมินไว 3 ดาน ไดแก               

ดานการใหบริการ ดานราคา และดานสถานท่ี ท่ีครอบคลุมการใหบริการของศูนยกีฬาและนันทนาการ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอศูนยกีฬาและนันทนาการ สํานักงานอธิการบดี 

ในดานการใหบริการ ดานราคา และดานสถานท่ี 

2. เพ่ือนําขอมูลดานความพึงพอใจของผู ใช บริการมาเปนแนวทางในการพัฒนาวางแผนการ

ดําเนินงาน ในการตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการไดอยางเหมาะสมและเปนท่ีนาพอใจ 

  

วิสัยทัศน 

เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมกีฬา และใหบริการดานกีฬาสําหรับนักศึกษา บุคลากร 

และประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมสุขภาพและมุงพัฒนากีฬาไปสูความเปนเลิศ   

พันธกิจ 

1. สรางความตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพ 

2. สงเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพ่ือการปองกันและแกไข 

3. พัฒนากิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายใหมีความหลากหลาย 
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4. จัดใหมีอุปกรณสําหรับการเลนกีฬาและการออกกําลังกายอยางหลากหลายและเพียงพอตอ

การใหบริการ 

5. พัฒนางานดานวิทยาศาสตรการกีฬาอยางจิงจังและตอเนื่อง 

6. จัดหาบุคคลท่ีมีความสามารถดานกีฬาเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลยั 

7. สงเสริมใหนักกีฬาท่ีมีความสามารถเขาแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศ   

 

โครงสรางหนวยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาการกีฬา 

งานบริหารสนามกีฬาและสิทธิ

ประโยชน 

งานสงเสริมกีฬาและ

สุขภาพ 

ศูนยสงเสริมกีฬาและ

สุขภาพ 

สํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

- หนวยสารบรรณ 

- หนวยธรุการ 

- หนวยงบประมาณ การเงินและพัสด ุ

- หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

  และควบคุมภายใน 

- หนวยงานประชุมและการประชาสัมพนัธ 

- หนวยบริหารจัดการสนามกีฬาและ

ใหบริการ 

- หนวยสิทธปิระโยชน 

- หนวยบํารุงรักษาสนาม 

- หนวยสงเสริมการ

จัด    กิจกรรมและ

กีฬาเพื่อ สุขภาพ 

- หนวยสงเสริมและ

พัฒนา กีฬาเพื่อความ

เปนเลิศ 

- หนวยสงเสริมและ

พัฒนาบุคลากร 
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บทที ่2 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ            

ศูนยกีฬานันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) 

แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

เลือกตอบ ไดแก เพศ อายุ สังกัด ประเภทการออกกําลังกายท่ีใชบริการเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีมีตอศูนยกีฬานันทนาการโดย

จําแนก 3 ดาน คือ ดานการใหบริการ ดานราคา และดานสถานท่ี เปนขอคําถามแบบมาตรวัดประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ สําหรับสอบถามความพึงพอใจของผูมาใชบริการศูนยกีฬานันทนาการ จํานวน 5 

ดาน ดังนี้  

พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ใหคะแนน  5 คะแนน 

พึงพอใจในระดับมาก  ใหคะแนน  4 คะแนน 

พึงพอใจในระดับปานกลาง ใหคะแนน  3 คะแนน 

พึงพอใจในระดับนอย  ใหคะแนน  2 คะแนน 

พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด ใหคะแนน  1 คะแนน 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท่ีมาใชบริการ ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) 

กําหนดกลุมตัวอยางของเครซ่ีและมอรแกน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อน 0.5             

ดังตารางตอไปนี้ 

ท่ี สังกัด ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 นักเรียน - นักศึกษา 600 450 

2 บุคลากรภายใน 300 180 

3 บุคคลภายนอก 200 130 

 รวม 1100 760 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามใหผูมาใชบริการ ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31 

กรกฎาคม 2562 

การวิเคราะหขอมูล 

ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการพิจารณาแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

บทที ่3 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาความพึงพอใจชองผูมาใชบริการศูนยกีฬาและนันทนาการ ปการศึกษา 2561 

(ปงบประมาณ 2562) จําแนก 3 ดาน คือ ดานการใหบริการ ดานราคา และดานสถานท่ี โดยดําเนินการ

วิเคราะหดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 464 61.05 

หญิง 296 38.95 

รวม 760 100.00 

จากตารางท่ี 3.1 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน  760 คน เปนเพศชาย จํานวน 464 คน                

คิดเปนรอยละ 61.05  และเพศหญิง จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 38.95 

ตารางท่ี 3.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

สังกัด จํานวน รอยละ 

- นักเรียน - นักศึกษา 450 59.21 

- บุคลากรภายใน 180 23.68 

- บุคคลภายนอก 130 17.11 

รวม 760 100 
  

จากตารางท่ี 3.3  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 760 คน โดยเรียงลําดับสังกัดท่ีมีผูตอบ

แบบสอบถามมากจนถึงนอยท่ีสุด ดังนี้ ลําดับท่ีหนึ่งนักเรียน - นักศึกษา จํานวน 450 คน คิดเปนรอยละ 

59.21 รองลงมา คือ บุคลากรภายใน จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 23.68 และบุคคลภายนอก จํานวน 

130 คน คิดเปนรอยละ 17.11 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ 

ตารางท่ี 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการศูนยกีฬาและนันทนาการ 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. ดานเวลา 4.17 0.50 มาก 

1.1 ระยะเวลาเปด – ปด การใหบริการมีความเหมาะสม 4.18 0.51 มาก 

    1.2 มีความรวดเร็วในการใหบริการ 4.16 0.69 มาก 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.11 0.33 มาก 

    2.1 ความสะดวกในการเขาถึงของสถานท่ีตั้งศูนยออกกําลังกาย 4.42 0.49 มาก 

    2.2 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ 3.96 0.67 มาก 

    2.3 ความเหมาะสมของอัตราคาสมาชิก 4.01 0.54 มาก 

    2.4 ความเหมาะสมของอัตราคาใชบริการเม่ือเทียบกับบริการท่ีไดรับ 4.22 0.43 มาก 

    2.5 ความสะดวกและรวดเร็วในการชําระคาบริการ 3.93 0.62 มาก 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.19 0.52 มาก 

   3.1 ความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาท่ีตอผูมาใชบริการ 4.32 0.48 มาก 

   3.2 ความเหมาะสมของการแตงกายของเจาหนาท่ีในการใหบริการ 4.06 0.64 มาก 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.26 0.61 มาก 

   4.1 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 4.26 0.61 มาก 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.01 0.54 มาก 

  5.1 ศูนยออกกําลังกายมีกิจกรรมท่ีหลากหลายใหเลือก 3.92 0.44 มาก 

  5.2 ปริมาณของอุปกรณออกกําลังกายมีความเพียงพอ 4.04 0.20 มาก 

  5.3 อุปกรณการออกกําลังกายมีคุณภาพและทันสมัย 4.04 0.45 มาก 

  5.4 สถานท่ีออกกําลังกายมีไฟฟาสองสวางเพียงพอและเหมาะสม 4.15 0.36 มาก 

  5.5 มีหองน้ํา หองสุขา สะอาดและเพียงพอกับจํานวนผูมาใชบริการ 4.04 0.54 มาก 

  5.6 สถานท่ีออกกําลังกายมีจํานวนเพียงพอตามจํานวนของผูท่ีมาใชบริการ 3.89 0.44 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.11 0.14 มาก 
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จากตารางท่ี 3.3  ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการศูนยกีฬาและนันทนาการ อยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 

1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกหัวขอ โดยขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ระยะเวลาเปด – ปด การใหบริการมีความเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 

4.18 รองลงมาคือ มีความรวดเร็วในการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.16  

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ขออยูในระดับมากทุกหัวขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ความสะดวกในการเขาถึงของ

สถานท่ีตั้งศูนยออกกําลังกาย คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอัตราคา

ใชบริการเม่ือเทียบกับบริการท่ีไดรับ คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ความเหมาะสมของอัตราคาสมาชิก 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 

และ ความสะดวกและรวดเร็วในการชําระคาบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ตามลําดับ 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมาก

ทุกหัวขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก ความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาท่ีตอผูมาใช

บริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการแตงกายของเจาหนาท่ีใน

การใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูใน

ระดับมาก หัวขอมีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย คาเฉลี่ยเทากับ 

4.26 

5. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับ

มากทุกหัวขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดแก สถานท่ีออกกําลังกายมีไฟฟาสองสวาง

เพียงพอและเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมา ปริมาณของอุปกรณออกกําลังกายมี

ความเพียงพอ อุปกรณการออกกําลังกายมีคุณภาพและทันสมัย มีหองน้ํา หองสุขา สะอาด

และเพียงพอกับจํานวนผูมาใชบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ศูนยออกกําลังกายมีกิจกรรมท่ี

หลากหลายใหเลือก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และ สถานท่ีออกกําลังกายมีจํานวนเพียงพอตาม

จํานวนของผูท่ีมาใชบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ตามลําดับ 
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แบบสอบถามความความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 

ศูนยกีฬาและนันทนาการ สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) 

คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในขอที่ตรงกับความเปนจริงและในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก

ที่สุด 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ    (1) ชาย     (2) หญิง 

2. สังกัด 

 1) นักเรียน - นักศึกษา   2) บุคลากรภายใน 

 3) บุคคลภายนอก   4) อ่ืน ๆ....................  

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ดานเวลา      

   1.1 ระยะเวลาเปด – ปด การใหบริการมีความเหมาะสม      

   1.2 มีความรวดเร็วในการใหบริการ      

2.ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ      

   2.1 ความสะดวกในการเขาถึงของสถานที่ตัง้ศูนยออกกําลังกาย      

   2.2 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

   2.3 ความเหมาะสมของอัตราคาสมาชิก      

   2.4 ความเหมาะสมของอัตราคาใชบริการเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ      

   2.5 ความสะดวกและรวดเร็วในการชําระคาบริการ      

3.ดานบุคลากรที่ใหบริการ      

3.1 ความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตอผูมาใชบริการ      

3.2 ความเหมาะสมของการแตงกายของเจาหนาที่ในการใหบริการ      

4.ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      

4.1 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการที่หลากหลาย      

5.ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

5.1 ศูนยออกกําลังกายมีกิจกรรมที่หลากหลายใหเลือก      

5.2 ปริมาณของอุปกรณออกกําลังกายมีความเพียงพอ      

5.3 อุปกรณการออกกําลังกายมีคุณภาพและทนัสมัย      

    5.4  สถานที่ออกกําลังกายมไีฟฟาสองสวางเพียงพอและเหมาะสม      
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

    5.5 มีหองน้ํา หองสุขา สะอาดและเพียงพอกับจาํนวนผูมาใชบริการ      

    5.6 สถานที่ออกกําลังกายมจีํานวนเพียงพอตามจาํนวนของผูที่มาใช

บริการ 

     

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

ศูนยกีฬาและนันทนาการ 

 


