ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ
ศูนยกีฬาและนันทนาการ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562)

ศูนยกีฬาและนันทนาการ สํานักงานอธิการบดี

คํานํา
ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรที่ มี ต อ การบริก ารของศู น ย กี ฬ าและนั น ทนาการ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอศูนยกีฬาและนันทนาการ ดานการใหบริการ ดานราคา
และดานสถานที่ ตามภารกิจของหนวยงาน
ศู น ย กี ฬ าและนั น ทนาการ เป น หน ว ยงาน ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมกี ฬ าทั้ งปวงของ
มหาวิทยาลัยทั้งในดานวิชาการ และ กิจกรรมการกีฬา โดยมีหนาที่จัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
โครงการและงานดานสงเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ จัดการแขงขันกีฬาภายใน กีฬาภายนอก
และกีฬาบุคลากร ของมหาวิทยาลัย สงเสริมกีฬา เพื่อความเปนเลิศ รับผิดชอบบริการและสวัสดิการกีฬา
ดํ า เนิ น การสรรหาและคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาเข า รั บ ทุ น กี ฬ า ฝ ก อบรมสั ม มนาทั ก ษะ ทางกี ฬ า ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายแกนักศึกษาทุนกีฬา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ สนาม อาคาร
สถานที่ เกี่ ย วกั บ การกี ฬ าเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในด า นการเรี ย นการสอนของนั ก ศึ ก ษา อาจารย
เจาหนาที่ และประชาชน ทั่วไป
ขอขอบคุณผูที่มาใชบริการศูนยกีฬาและนันทนาการทุกทานที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม
เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานของศูนยกีฬาและนันทนาการครั้งตอไป

ศูนยกีฬาและนันทนาการ
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- ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก
- แบบสอบถามความความพึ งพอใจของผูมาใชบ ริการศู น ยกีฬาและนั น ทนาการ
สํานั กงานอธิการบดี มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เพชรบุรี ป การศึกษา 2561 (ปงบประมาณ
2562)
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
ศูนยกีฬาและนันทนาการ ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยกีฬาและ
นันทนาการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562)
โดยจัดเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบ
ถึงความพอใจที่ไดรับจากการใหบริการของศูนยกีฬาและนันทนาการ ในดานการใหบริการ ดานราคา และ
ดานสถานที่
ในการประเมินผลครั้งนี้ ศูนยกีฬาและนันทนาการ สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําแบบสอบถาม
เพื่ อสํารวจความพึ งพอใจของผู รับบริการ เพื่ อนําผลที่ไดจากการประเมิ นไปปรับ ปรุง แก ไขและพั ฒ นา
ขอบกพรองในดานตาง ๆ ตอไป
สํ า หรั บ การประเมิ น ความพึ ง พอใจในครั้ ง นี้ ได กํ า หนดกรอบการประเมิ น ไว 3 ด า น ได แ ก
ดานการใหบริการ ดานราคา และดานสถานที่ ที่ครอบคลุมการใหบริการของศูนยกีฬาและนันทนาการ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอศูนยกีฬาและนันทนาการ สํานักงานอธิการบดี
ในดานการใหบริการ ดานราคา และดานสถานที่
2. เพื่ อ นํ าขอมู ล ดานความพึ งพอใจของผูใชบ ริการมาเปน แนวทางในการพั ฒ นาวางแผนการ
ดําเนินงาน ในการตอบสนองความตองการของผูมาใชบริการไดอยางเหมาะสมและเปนที่นาพอใจ
วิสัยทัศน
เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนพัฒนากิจกรรมกีฬา และใหบริการดานกีฬาสําหรับนักศึกษา บุคลากร
และประชาชนในทองถิ่น เพื่อสงเสริมสุขภาพและมุงพัฒนากีฬาไปสูความเปนเลิศ
พันธกิจ
1. สรางความตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพ
2. สงเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อการปองกันและแกไข
3. พัฒนากิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายใหมีความหลากหลาย
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4. จัดใหมีอุปกรณสําหรับการเลนกีฬาและการออกกําลังกายอยางหลากหลายและเพียงพอตอ
การใหบริการ
5. พัฒนางานดานวิทยาศาสตรการกีฬาอยางจิงจังและตอเนื่อง
6. จัดหาบุคคลที่มีความสามารถดานกีฬาเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
7. สงเสริมใหนักกีฬาที่มีความสามารถเขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศ
โครงสรางหนวยงาน
สํานักงานอธิการบดี
ศูนยสงเสริมกีฬาและ
สุขภาพ

คณะกรรมการ
พัฒนาการกีฬา

งานบริหารสนามกีฬาและสิทธิ
ประโยชน

งานสงเสริมกีฬาและ
สุขภาพ

- หนวยสงเสริมการ
จัด กิจกรรมและ
กีฬาเพื่อ สุขภาพ
- หนวยสงเสริมและ
พัฒนา กีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ
- หนวยสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร

- หนวยสารบรรณ

- หนวยธุรการ
- หนวยงบประมาณ การเงินและพัสดุ
- หนวยประกันคุณภาพการศึกษา
และควบคุมภายใน
- หนวยงานประชุมและการประชาสัมพันธ
- หนวยบริหารจัดการสนามกีฬาและ
ใหบริการ
- หนวยสิทธิประโยชน

- หนวยบํารุงรักษาสนาม
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บทที่ 2
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช ในการเก็บ รวบรวมขอมู ลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึ งพอใจตอการให บริการ
ศู น ย กีฬ านั น ทนาการ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ประจําปก ารศึ กษา 2561 (ป งบประมาณ 2562)
แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ ไดแก เพศ อายุ สังกัด ประเภทการออกกําลังกายที่ใชบริการเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอศูนยกีฬานันทนาการโดย
จําแนก 3 ดาน คือ ดานการใหบริการ ดานราคา และดานสถานที่ เปนขอคําถามแบบมาตรวัดประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ สําหรับสอบถามความพึงพอใจของผูมาใชบริการศูนยกีฬานันทนาการ จํานวน 5
ดาน ดังนี้
พึงพอใจในระดับมากที่สุด ใหคะแนน 5 คะแนน
พึงพอใจในระดับมาก

ใหคะแนน 4 คะแนน

พึงพอใจในระดับปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน
พึงพอใจในระดับนอย

ใหคะแนน 2 คะแนน

พึงพอใจในระดับนอยที่สุด ใหคะแนน 1 คะแนน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่มาใชบริการ ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562)
กํ าหนดกลุ ม ตั ว อย างของเครซี่ แ ละมอร แ กน ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% และความคลาดเคลื่ อ น 0.5
ดังตารางตอไปนี้
ที่
1
2
3

สังกัด

ประชากร

กลุมตัวอยาง

รวม

600
300
200
1100

450
180
130
760

นักเรียน - นักศึกษา
บุคลากรภายใน
บุคคลภายนอก
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามใหผูมาใชบริการ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31
กรกฎาคม 2562
การวิเคราะหขอมูล
ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการพิจารณาแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย

4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
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มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด

บทที่ 3
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจชองผู ม าใช บ ริ ก ารศู น ย กี ฬ าและนั น ทนาการ ป ก ารศึ ก ษา 2561
(ปงบประมาณ 2562) จําแนก 3 ดาน คือ ดานการใหบริการ ดานราคา และดานสถานที่ โดยดําเนินการ
วิเคราะหดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3.1 จํานวนและรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย

464

61.05

หญิง

296

38.95

760

100.00

รวม

จากตารางที่ 3.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 760 คน เปนเพศชาย จํานวน 464 คน
คิดเปนรอยละ 61.05 และเพศหญิง จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 38.95
ตารางที่ 3.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
สังกัด

จํานวน
450
180
130

รอยละ
59.21
23.68
17.11

รวม

760

100

- นักเรียน - นักศึกษา
- บุคลากรภายใน
- บุคคลภายนอก

จากตารางที่ 3.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 760 คน โดยเรียงลําดับ สังกัดที่มีผูต อบ
แบบสอบถามมากจนถึงนอยที่สุด ดังนี้ ลําดับที่หนึ่งนักเรียน - 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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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ
ตารางที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการศูนยกีฬาและนันทนาการ
ประเด็น
1. ดานเวลา
1.1 ระยะเวลาเปด – ปด การใหบริการมีความเหมาะสม
1.2 มีความรวดเร็วในการใหบริการ
2. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
2.1 ความสะดวกในการเขาถึงของสถานที่ตั้งศูนยออกกําลังกาย
2.2 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
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 อุปกรณการออกกําลังกายมีคุณภาพและทันสมัย
5.4 สถานที่ออกกําลังกายมีไฟฟาสองสวางเพียงพอและเหมาะสม
5.5 มีหองน้ํา หองสุขา สะอาดและเพียงพอกับจํานวนผูมาใชบริการ
5.6 สถานที่ออกกําลังกายมีจํานวนเพียงพอตามจํานวนของผูที่มาใชบริการ
คาเฉลี่ยรวม
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สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย
มาตรฐาน
4.17
0.50
4.18
0.51
4.16
0.69
4.11
0.33
4.42
0.49
3.96
0.67
4.01
0.54
4.22
0.43
3.93
0.62
4.19
0.52
4.32
0.48
4.06
0.64
4.26
0.61
4.26
0.61
4.01
0.54
3.92
0.44
4.04
0.20
4.04
0.45
4.15
0.36
4.04
0.54
3.89
0.44
4.11
0.14

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการศูนยกีฬาและนันทนาการ อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา
1. ดานเวลา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากทุกหัวขอ โดยขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ระยะเวลาเปด – ปด การใหบริการมีความเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ
4.18 รองลงมาคือ มีความรวดเร็วในการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.16
2. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขออยูในระดับมากทุกหัวขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ความสะดวกในการเขาถึงของ
สถานที่ตั้งศูนยออกกําลังกาย คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอัตราคา
ใชบริการเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ความเหมาะสมของอัตราคาสมาชิก
คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ คาเฉลี่ยเทากับ 3.96
และ ความสะดวกและรวดเร็วในการชําระคาบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ตามลําดับ
3. ดานบุคลากรที่ใหบริการ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมาก
ทุ กหั วขอ โดยข อที่ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ความมีมนุษยสัมพัน ธของเจาหนาที่ตอผูมาใช
บริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการแตงกายของเจาหนาที่ใน
การใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.06
4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ย อยูในระดั บ มาก เมื่อพิจารณาเป น รายขออยูใน
ระดับมาก หัวขอมีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการที่หลากหลาย คาเฉลี่ยเทากับ
4.26
5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขออยูในระดับ
มากทุ ก หั ว ข อ โดยข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย สู งที่ สุ ด ได แ ก สถานที่ อ อกกํ า ลั งกายมี ไฟฟ าส อ งสว า ง
เพียงพอและเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมา ปริมาณของอุปกรณออกกําลังกายมี
ความเพียงพอ อุปกรณการออกกําลังกายมีคุณภาพและทันสมัย มีหองน้ํา หองสุขา สะอาด
และเพียงพอกับจํานวนผูมาใชบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ศูนยออกกําลังกายมีกิจกรรมที่
หลากหลายใหเลือก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และ สถานที่ออกกําลังกายมีจํานวนเพียงพอตาม
จํานวนของผูที่มาใชบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ตามลําดับ
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แบบสอบถามความความพึงพอใจของผูมาใชบริการ
ศูนยกีฬาและนันทนาการ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562)
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ในขอที่ตรงกับความเปนจริงและในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก
ที่สุด
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 (1) ชาย
 (2) หญิง
2. สังกัด
 1) นักเรียน - นักศึกษา
 2) บุคลากรภายใน
 3) บุคคลภายนอก
 4) อื่น ๆ....................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ
ประเด็น

5

1.ดานเวลา
1.1 ระยะเวลาเปด – ปด การใหบริการมีความเหมาะสม
1.2 มีความรวดเร็วในการใหบริการ
2.ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
2.1 ความสะดวกในการเขาถึงของสถานที่ตงั้ ศูนยออกกําลังกาย
2.2 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
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 อุปกรณการออกกําลังกายมีคุณภาพและทันสมัย
5.4 สถานที่ออกกําลังกายมีไฟฟาสองสวางเพียงพอและเหมาะสม
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4
3
2

1

ประเด็น

5
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4
3
2

5.5 มีหองน้ํา หองสุขา สะอาดและเพียงพอกับจํานวนผูมาใชบริการ
5.6 สถานที่ออกกําลังกายมีจํานวนเพียงพอตามจํานวนของผูที่มาใช
บริการ

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความรวมมือ
ศูนยกีฬาและนันทนาการ

13

1

