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ความคิดเห็นการจัดการคุณภาพการดําเนินงานของสนามกีฬาศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี
กัตติกา แก้วพิน1
วลัยพร รัตนเศรษฐ2
บทคัดย่อ
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความคิดเห็นการจัดการคุณภาพการดําเนินงานของ
สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ปัจจัยภายในองค์การ ขันตอนและ
วิธีการให้ บริการ บุคลากรผู้ให้ บริการ และบรรยากาศสถานทีในการให้ บริการได้ แก่ มิติคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารศู น ย์เ ยาวชนเฉลิ มพระเกียรติเ ทศบาลนครนนทบุ รี บริ ก ารน่ า เชื อถือ ไว้ วางใจ
แก้ ปั ญ หาตามความต้ อ งการ การให้ ค วามมั นใจ การจู ง ใจ และเป็ นที รู้ จั ก กั บ คนทั วไปและ
ผู้รับบริการ โดยเครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถาม ตัวอย่างทีใช้ ในงานวิจัย
คือ ผู้ ใช้ บ ริ การสนามกีฬาศู น ย์เ ยาวชนเฉลิ มพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุ รี ประกอบด้ ว ย
ประชาชนทัวไป ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยด้ วย ค่าสถิติ t-test และ F-test ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี (LSD) จํานวน
คน
ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ใช้ บริการมีความคิดเห็นว่าคุณภาพการให้ บริการศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาล
นครนนทบุรี ภาพรวมในรายด้ านทัง ด้ าน พบว่าอยู่ในระดับมากเพียงด้ านเดียว ด้ านเป็ นทีรู้จัก
กับคนทัวไปและผู้ใช้ บริการประชาสัมพันธ์ ส่วนด้ านบริการน่าเชือถือ ไว้ วางใจด้ านแก้ ปัญหาตาม
ความต้ องการ ด้ านการให้ ความมันใจ – ความน่าเชือถือ อยู่ในระดับมากทีสุด รองลงมาคือ ด้ าน
การจูงใจ – แรงจูงใจ อยู่ระดับปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1.โดยการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเทีย บความแตกต่ า งของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ช่ วงระยะเวลาทีใช้ บริ การ และ
ความถีการเข้ ามาใช้ บริ การ แตกต่ างกัน มีระดับการรั บรู้ถึงคุ ณภาพการให้ บริ การศู นย์เยาวชน
เฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐ าน ปรากฏว่ า เพศแตกต่ า งกัน มีความคิดเห็น ต่ อ การจั ด การ
คุ ณ ภาพการดํา เนิน งานของสนามกี ฬาศู นย์เยาวชนเฉลิ มพระเกียรติเ ทศบาลนครนนทบุ รี ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที จึงปฏิเสธสมมติฐาน
อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพการดําเนินงานของสนามกีฬาศูนย์
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เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
จึงยอมรับสมมติฐาน
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่ อการด้ านความคิดเห็นทีมีต่อบรรยากาศ
และสถานทีในการให้ บริการโครงสร้ างองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
จึงยอมรับสมมติฐาน
ระยะเวลาทีใช้ บริการทีศูนย์เยาวชนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพการ
ดําเนินงานของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ความถีทีใช้ บริการ และประเภทของผู้ใช้ บริการทีแตกต่างกัน มีความความคิดเห็นต่อการ
จัดการคุณภาพการดําเนินงานของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ข้ อเสนอแนะ อุปกรณ์กีฬา มีจาํ นวนค่อนข้ างน้ อยต่อการให้ บริการเนืองจาก ผู้ใช้ บริการ
ทีมาใช้ บริการต้ องรอต่อคิวในการใช้ อุปกรณ์จากคนอืน และควรจัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาให้ มีสภาพ
พร้ อมใช้ งานมากยิงขึน เพือความสะดวกและรวดเร็วในการให้ บริการ สนามกีฬามีความคับแคบ
ค่อนข้ างแออัด ต่อการให้ บริการ ทําให้ เกิดการต่อคิวการเข้ ามาใช้ บริการ ควรมีต้ นู าให้
ํ เพียงพอต่อ
การใช้ บริการ เนืองจากนําเย็นมีกระจายอยู่ตามจุดค่อนข้ างไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้ บริการ และควร
เตรียมสนามกีฬาก่อนให้ บริการให้ พร้ อมมากกว่านี
บทนํา
การบริ หารจั ด การเป็ นสิงหนึ งทีทํา ให้ องค์ ก รเกิด การพั ฒ นาอย่ า งมี ป ระสิทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ซึงตามหลักการและหน้ าทีต่างๆ จะเป็ นการกําหนดทิศทางในการใช้ ทรัพยากรภายใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื อให้ บรรลุเป้ าหมายขององค์กรจากการทํา งานของบุค ลากรให้
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม ทีจะต้ องแก้ ไขปัญหาผลกระทบทีเกิดขึนต่อองค์กรได้ ในการบริหาร
จัดการทีดีจึงต้ องให้ ความสําคัญต่อการจัดการคุณภาพทีองค์กรจะต้ องหาวิธีสร้ างส่งเสริ มให้ เป็ น
รูปธรรม การจัดการคุณภาพทีเป็ นการจัดการองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความทีเป็ น
มาตรฐานทีกํา หนดไว้ โดยการกํา หนดวั ตถุ ป ระสงค์ หลั ก เพื อให้ ก ารปฏิบั ติ แ ละอุ ปกรณ์ ทีใช้ มี
คุ ณภาพตรงตามมาตรฐานหรื อการกํา หนดนโยบายทีจะต้ องให้ มีสอดคล้ องต่ อการตอบสนอง
ความต้ องการและความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก ารได้ เป็ นอย่ า งดี 3 มีส่ว นร่ ว มในการพั ฒนาการ
ดําเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนือง โดยมุ่งทีจะสนองความต้ องการและสร้ างพอใจให้ แก่ลูกค้ า
กิจกรรมของการจัดการคุณภาพทัวไปนันจะประกอบไปด้ วย การจัดการองค์กร บุคลากร และสิง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ มีความพร้ อมต่อการจัดกิจกรรมทีสอดคล้ องกับการจัดการคุณภาพที
เกิดประโยชน์ และเหมาะสมมีป ระสิทธิภ าพ เกิดความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และเพื อให้
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กิจกรรมการจัดการคุณภาพเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยจะต้ องมีการควบคุมคุณภาพ โดยการจัด
แผนควบคุมคุณภาพเข้ ากับการพัฒนาองค์กรส่งเสริมให้ มีความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและ
สถานการณ์ในปั จจุ บันทีเกิดจากการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมของผู้ใช้ บริการ ให้ การปรับปรุง
กระบวนการและปัจจัยความต้ องการด้ านต่างๆ ของการจัดการคุณภาพให้ กบั องค์กร4
เทศบาลนครนนทบุรีได้ ก่อสร้ างศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ขึนเมือปี พ.ศ.2539 เพือ
เป็ นการเฉลิมพระเกียรติเนืองในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึงเป็ นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที 9 แห่งราชวงศ์จักรี โดยได้ รับ
อนุมัติจากสํานักเลขาธิการ ให้ ใช้ ชือว่า "ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ" พร้ อมทังประดิษฐานตรา
สัญลักษณ์ 50 ปี ทีศูนย์เยาวชนฯ ได้ ซึงตังอยู่บนเนือที 16 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวาของการเคหะ
แห่งชาติ ณ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิม
พระเกียรติเทศบาลนนทบุรี เป็ นสนามกีฬา ตังอยู่ในอําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สามารถ
จุ ผ้ ูชมได้ 6,000 คน เด็ก เยาวชน และประชาชนทีสนใจสามารถเข้ าสมัครสมาชิกได้ ตลอดเวลา
โดยของใบสมัครสมาชิกได้ กบั เจ้ าหน้ าทีศูนย์เยาวชน ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเป็ นองค์กรหนึง
ทีได้ มีการพัฒนาในด้ านสุขภาพพลานามัยทีมีความสําคัญและจําเป็ นต่อการส่งเสริมคุณภาพชี วิต
ของมนุษย์ โดยศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีมีระบบการทํางานในรูปแบบทัง
การเรียนการสอนและการให้ บริการทางด้ านกีฬาและการออกกําลังกาย จากการสอบถามข้ อมูล
จากสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี พบว่า ในแต่ละวันมีผ้ ูใช้ บริการ
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติทงออกกํ
ั
าลังกายและจัดงานกิจกรรมต่างๆ ซึงได้ จาํ แนกเป็ นประเภท
ผู้ใช้ บริการได้ แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไป เพือให้ ผ้ ูใช้ บริการได้ ใช้ บริการจากอุปกรณ์สงิ
อํานวยความสะดวกของศูน ย์เ ยาวชนเฉลิ มพระเกียรติในการเล่ นกีฬาและออกกํา ลั งกายอย่ า ง
สะดวกสบาย ปลอดภัย และสนับสนุ นและส่งเสริ มการพัฒนาพลเมืองของชาติให้ เป็ นผู้ทมีี ความ
สมบูรณ์ทงด้
ั านร่างกาย และด้ านจิตใจ
งานวิ จัยฉบั บนี จึ งสนใจทีจะศึ กษาความคิดเห็น การจัดการคุณภาพการดําเนินงานของ
สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ทีมีต่อ บริ การน่ าเชือถือ ไว้ วางใจ
แก้ ปัญหาตามความต้ องการ การให้ ความมันใจ การจูงใจ เป็ นทีรู้จักกับคนทัวไปและผู้รับบริ การ
เพือนําผลการวิจัยทีได้ เป็ นแนวทางปรับปรุงพัฒนาในส่วนทีเกียวข้ องเพือให้ การเล่นกีฬาและการ
ออกกํา ลั ง กายเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในเรื องการจั ด การบริ ห ารทีดี มุ่ ง ความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัย และสร้ า งความพึ งพอใจให้ กับ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร แสดงให้ เห็น ถึ งศั ก ยภาพการสนั บ สนุ น
ทางด้ านสุขภาพร่างกายจากการเล่นกีฬาและออกกําลังกายของศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ และ
ก่อให้ เกิดความสนใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนต่อการออกกําลังกายให้ มากขึน เนืองจากการ
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กรุ งเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
4

514

มีความพร้ อมทางด้ านการกีฬาสร้ างประโยชน์ให้ กับสังคมตามวัตถุประสงค์การพัฒนาไปสู่ความ
เป็ นเลิศ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาการรับรู้ต่อความคิดเห็นการจัดการคุณภาพการดําเนินงานของผู้รับบริการ
สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี
2. เพื อศึ ก ษาระดับ การรั บ รู้ ของผู้ รั บ บริ การสนามกีฬาศู น ย์เยาวชนเฉลิ มพระเกียรติ
เทศบาลนครนนทบุ รีทีมี ต่อ คุ ณ ภาพการให้ บริ การศู นย์ เยาวชนเฉลิ มพระเกียรติ เทศบาลนคร
นนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพือศึกษาระดับการรับรู้ถึงคุณภาพการให้ บริการศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาล
นครนนทบุรี จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ช่ วงระยะเวลาทีใช้
บริการ และความถีการเข้ ามาใช้ บริการ
ผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง
งานวิ จัยทีเกียวข้ อ งกับการศึ ก ษา ความคิดเห็น การจัดการคุณ ภาพการดําเนิน งานของ
สนามกีฬ าศู น ย์ เ ยาวชนเฉลิ มพระเกียรติ เ ทศบาลนครนนทบุ รี ผู้ วิ จั ยได้ ศึ ก ษางานวิ จั ยต่ างๆที
เกียวข้ องกับการจัดการคุณภาพของการบริการและงานวิจัยอืนๆทีเกียวข้ องดังนี
ศรีสมบัติ พรประสิทธ์ (
) ได้ ศึกษาเรืองความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการร้ านค้ าชนบท
รพช. จังหวัดอุดรธานี ตัวอย่าง คือ ประชาชนในพืนที รพช. จังหวัดอุดรธานี จํานวน
คน
โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผลการศึกษาพบว่าระดับความพอใจ
ในด้ านราคาสินค้ ามากทีสุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ ด้ านให้ บริการ และด้ านกิจกรรมส่งเสริ มการ
ขาย อายุความสัมพันธ์กับความพอใจรวมกัน และความพึงพอใจเฉพาะด้ านทุกด้ าน ยกเว้ นด้ าน
ราคา และการมีบทบาทและตําแหน่งในกลุ่มร้ านค้ า รพช. มีความสัมพันธ์กับความพอใจในด้ าน
ให้ บริการ
อัจฉนา ทบุญ (
) ได้ ศึกษาเรืองความพึงพอใจของลูกค้ าต่อการบริการงานทะเบียน
ราษฎร สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตัวอย่าง คือ ประชาชน
ทีมาติดต่องานทะเบียนราษฎร สํานักงานทะเบียนอําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
จํานวน
โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนผู้มารั บบริ การมีความพึ งพอใจในการบริ การงานทุกด้ าน โดยเฉลียในระดับปานกลาง
และเมือแยกพิจารณาตามคุณลักษณะของประชากรด้ านภูมิหลัง (เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา)
และด้ านความรู้ความเข้ าใจเกียวกับการให้ บริการงานทะเบียนราษฎร พบว่า คุณลักษณะด้ านภูมิ
หลังของประชากรทีมาใช้ บริการมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันและคุณลักษณะของประชากรด้ าน
ความรู้ความเข้ าใจมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการทังโดยส่วนรวมและรายได้ แตกต่างกันออกไป
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ภานุช นาคทับ (
) ได้ ศึกษาความคาดหวังและความเป็ นจริงต่อคุณภาพการบริการ
ในทรรศนะของผู้ ป่ วยนอกโรงพยาบาลค่ า ยธนรั ตน์ อํา เภอปรานบุ รี จั งหวั ด ประจวบคีรี ขั น ธ์
กําหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้มาใช้ บริการประเภทผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลค่ายธนรัตน์ อําเภอ
ปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน คน เก็บรวมรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ผ้ ูรับบริการ
ผลการศึกษาพบว่าความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
ค่ายธนรัตน์โดยรวมและรายได้ อยู่ในระดับมาก ความเป็ นจริงต่อคุณภาพการบริการในทรรศนะ
ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลค่ายธนรัตน์ โดยรวมและรายได้ อยู่ในระดับมาก เมือเปรียบเทียบความ
คาดหวังคุณภาพการบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอก จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ รวมของครอบครัว พบว่ามีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกัน แต่เมือ
เปรียบเทียบความเป็ นจริงต่อคุณภาพการบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอกจําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมของครอบครั ว พบว่ ามีความแตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยสํา คัญ ที
สถิติทระดั
ี บที . และเมือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความเป็ นจริงต่อ
คุณภาพการบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอก พบว่าความคาดหวังและความเป็ นจริงต่ อคุณภาพ
การบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลค่ายธนรัตน์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
. ทังทีเป็ นโดยรวมและรายด้ าน
ประภัสสร ช่วงมณี (
) ได้ ศึกษาเรืองทัศนะของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการบริ การ
ของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตัวอย่าง คือ ประชาชนทีมาใช้ บริการ
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน
คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ บริการทีมีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ
ระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนะต่อคุณภาพการบริการของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อําเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกันทุกด้ าน อาจเป็ นเพราะมีการให้ บริการอย่างทัวถึง
และครอบคลุมทุกเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา ดังนันจึงทําให้ ผ้ ูรับบริการมีทศั นะต่อต่อ
คุณภาพการบริการของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อําเภอท่าม่วง จัง หวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกันทุก
ด้ าน แต่มีข้อสังเกตทีน่าสนใจ คือจากการศึกษาทัศนะของผู้ใช้ บริ การต่อคุณภาพการบริ การของ
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้ วย ด้ าน ได้ แก่ด้านการ
บริ การของพนักงาน ด้ านข้ อมูลทีได้ รับจากการบริ การ ด้ านความสะดวกทีได้ รับจากการบริ การ
และด้ านความมีป ระสิทธิภาพในการจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า ผู้ใช้ บริ การกลุ่ มตัวอย่า งมีทัศนะต่ อ ต่ อ
คุณภาพการบริการของการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ เห็น ด้ ว ยมาก เมื อพิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ผู้ ใ ช้ บริ ก ารเห็น ด้ ว ยมากในด้ านความมี
ประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้ าเป็ นอันดับแรก รองลงมาด้ านการบริการของพนักงาน และ
ด้ า นข้ อ มู ลทีได้ รั บ จากการบริ ก าร และเห็น ด้ ว ยปานกลางในด้ านความสะดวกทีได้ รั บจากการ
บริการ
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจัยเรืองความคิดเห็นการจัดการคุณภาพการดําเนินงานของสนามกีฬ าศูนย์เยาวชน
เฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ผู้วิจัยกําหนดตัวแปรทีใช้ ในการวิจัยออกเป็ น ประเภท
ดังนี
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ
.เพศ
.อายุ
.ระดับการศึกษา
.ช่วงระยะเวลาทีใช้บริ การ
.ความถีเข้ามาใช้บริ การ
ปั จจัยภายในองค์การสนามกีฬาศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนคร
นนทบุรี
1. ขันตอนและวิธีการให้บริ การ
2. บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
3. บรรยากาศและสถานทีในการ
ให้บริ การ

มิติคุณภาพการให้บริ การศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนคร
นนทบุรี
.บริ การน่าเชือถือ ไว้วางใจ
.แก้ปัญหาตามความต้องการ
.การให้ความมันใจ
.การจูงใจ
.เป็ นทีรู ้จกั กับคนทัวไปและ
ผูร้ ับบริ การ
(ทีมา: ยุทธนา ธรรมเจริ ญ (2530 ;
55-57)

ประชากร ประชากรและกลุ่ มตัว อย่ า งประชากรทีใช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ ใช้ สนามกีฬาศู น ย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีมาใช้ บริการ
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้ สนามกีฬาศูน ย์เยาวชนเฉลิ มพระเกียรติเทศบาลนคร
นนทบุรีมาใช้ บริการ โดยได้ คาํ นวณจากสูตรเครจซีและมอร์แกน ประชากรตัวอย่าง 169 คน
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่อการจัดการคุณภาพของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลนครนนทบุรี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น
4 ส่วน ดังนี
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ส่วนที 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความใส่ใจของพนักงาน สถานที / อุปกรณ์ ระยะเวลาในการเข้ ามาใช้
ความถี
ส่วนที 2 ข้ อมูลเกียวกับข้ อมูลปั จจัยภายในองค์การของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลนครนนทบุรี แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ขันตอนและวิธีการให้ บริการ บุคลากรผู้
ให้ บ ริ ก าร และ บรรยากาศและสถานทีในการให้ บ ริ การโครงสร้ า งองค์ ก ร เป็ นแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 อันดับ จํานวน 12 ข้ อโดยเกณฑ์การให้ คะแนน มีดังนี
ส่วนที 3 ข้ อมูลทีวัดค่าคุณภาพการให้ บริ การของศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาล
นครนนทบุรีซึงแบ่งออกเป็ น ด้ าน ได้ แก่ บริการน่าเชือถือ ไว้ วางใจ แก้ ปัญหาตามความต้ องการ
การให้ ความมันใจการจูงใจ เป็ นทีรู้จักกับคนทัวไปและผู้รับบริการ เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า
(Rating Scale) มี อันดับ จํานวน ข้ อโดยเกณฑ์การให้ คะแนน มีดังนี
ส่วนที 4 เป็ นคําถามเกียวกับข้ อเสนอแนะเพิ มเติม ของผู้ตอบแบบสอบถามเพื อพั ฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการ ลักษณะของข้ อคําถามเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพือให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
สรุปผลการวิจยั
การศึกษาวิจัยเรือง ความคิดเห็น การรั บรู้ถึงคุณภาพการให้ บริ การของสนามกีฬาศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยเป็ นขันตอนได้ ดังนี
. ข้ อมูลเกียวกับลักษณะส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน
คน พบว่าเป็ นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุตากว่
ํ า ปี มากทีสุด (ร้ อยละ . ) มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีมากทีสุด (ร้ อยละ . ) ช่วงระยะเวลาทีมาใช้ บริการคือ ช่วงเย็น . – . มากทีสุด
(ร้ อยละ . ) และความถีเข้ ามาใช้ บริการ คือ มากกว่า ครังขึนไป (ร้ อยละ . )
2. ความคิดเห็น ของผู้ ใช้ บริ การสนามกีฬาศูน ย์เยาวชนเฉลิ มพระเกียรติเทศบาลนคร
นนทบุรี มีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาล
นครนนทบุรี ภาพรวมอยู่ ในระดับมากทีสุด เมือพิ จารณาพบว่ าด้ านความคิดเห็นทีมีต่อขันตอน
และวิธีการให้ บริการ รองลงมาด้ านความคิดเห็นทีมีต่อบุคลากรผู้ให้ บริการ อยู่ในระดับมากทีสุด
ส่วนด้ านความคิดเห็นทีมีต่อบรรยากาศและสถานทีในการให้ บริการโครงสร้ างองค์กร โครงสร้ าง
องค์กร อยู่ในระดับมาก
3. ระดับคุณภาพการให้ บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนคร
นนทบุ รีในภาพรวม อยู่ ในระดับมากทีสุด เมือพิ จารณาพบว่ าด้ านการให้ ความมันใจ – ความ
น่าเชือถือ, ด้ านการจูงใจ – แรงจูงใจอยู่ใน, ด้ านบริการน่าเชือถือ ไว้ วางใจ และด้ านแก้ ปัญหาตาม
ความต้ องการ อยู่ในระดับมากทีสุด ส่วนด้ านเป็ นทีรู้จักกับคนทัวไปและผู้ใช้ บริการประชาสัมพันธ์
อยู่ในระดับมาก
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การอภิปรายผล
ประเด็นสําคัญทีได้ พบจากผลการวิจัยครังนี ผู้วิจัยจะได้ นาํ มาอภิปรายเพือสรุปเป็ นข้ อยุติ
ให้ ทราบถึงข้ อเท็จจริงโดยนําเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องมาอ้ างอิงว่าสนับสนุนหรือขัดแย้ งดังนี
ความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพ
ผู้ใช้ บริ การมีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลนครนนทบุรีซึงภาพรวมในรายด้ านทัง 5 ด้ าน พบว่ าอยู่ในระดับมาก เพียงด้ าน
เดี ยว คื อ ด้ า นเป็ นทีรู้ จั ก กับ คนทัวไปและผู้ ใช้ บ ริ ก ารประชาสัมพั น ธ์ส่ว นด้ า นบริ ก ารน่ าเชื อถือ
ไว้ วางใจด้ านแก้ ปัญหาตามความต้ องการ ด้ านการให้ ความมันใจ – ความน่าเชือถือ และ ด้ านการ
จู งใจ – แรงจู งใจ อยู่ ในระดับมากทีสุดทังนีอาจเนืองมาจากสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิ มพระ
เกียรติเทศบาลนครนนทบุรีในด้ านการให้ บริการผู้ใช้ บริการมีความเข้ าใจต่อกระบวนการให้ บริการ
ของเป็ นอย่างดี ซึงการวิจัยครังนีมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ภานุช นาคทับ (2546) ได้ ทาํ
การวิจัยเกียวกับความคาดหวังและความเป็ นจริงต่อคุณภาพการบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอก
พบว่า ความคาดหวังและความเป็ นจริงต่อคุณภาพการบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอก โดยรวม
และรายได้ อยู่ในระดับมาก
ผู้ใช้ บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีทจํี าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาทีเข้ ามาใช้ บริการ และความถีเข้ ามา
ใช้ บริการ กับความคิดเห็นต่อภายในองค์การของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาล
นครนนทบุรี มีดังต่อไปนี
1. ผู้ ใช้ บริ การทีมีเพศ มีความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่อภายในองค์การของสนามกีฬา
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติไม่แตกต่างกันทังในภาพรวมและรายด้ าน ทังนีอาจเนืองมาจาก การ
ให้ บริ การของสนามกีฬาศูน ย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรตินัน มีความเท่าเทียมกัน และได้ รับการ
ให้ บริการจากเจ้ าหน้ าทีอย่างเสมอภาค
2. ผู้ใช้ บริการทีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่อภายในองค์การของสนาม
กีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติแตกต่างกันทังในภาพรวม และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
กลุ่มอายุตากว่
ํ า 25 ปี มีระดับคุณภาพการให้ บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ
มากกว่ากลุ่มอายุ 25 -34 ปี และมากกว่ากลุ่มอายุ 45- 54ปี เนืองมาจาก บางช่วงอายุอาจจะ
ต้ องการความสะดวกสบายเพิมขึน และต้ องการมีพืนทีในการออกกําลังกายมากขึน
3. ผู้ใช้ บริการทีมีระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่อภายใน
องค์การของสนามกีฬาศูน ย์เ ยาวชนเฉลิ มพระเกียรติแตกต่ างกัน และเมือพิ จ ารณาเป็ นรายคู่
พบว่ า กลุ่มมัธยมศึกษาปลาย/ปวช. มีระดับคุณภาพการให้ บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชน
เฉลิมพระเกียรติ มากกว่ากลุ่มปริญญาตรี กลุ่มปวส./อนุ ปริญญา มีระดับคุณภาพการให้ บริการ
ของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ มากกว่ากลุ่มปริญญาตรีและกลุ่มปริญญาตรี มีระดับ
คุณภาพการให้ บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ น้ อยกว่ากลุ่มปริญญาโทหรือสูง
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กว่า อาจเนืองมาจากความต้ องการของระดับการศึกษาในส่วนของการใช้ บริการสนามกีฬาศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติแตกต่างกัน
4. ระยะเวลาทีเข้ ามาใช้ บริ การทีแตกต่ างกัน มีความคิดเห็นของผู้ ใช้ บริ การต่ อภายใน
องค์การของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติแตกต่างกันในภาพรวม และเมือพิจารณาเป็ น
ช่ วงเวลา พบว่ า แตกต่ า งกั น คือ กลุ่ มใช้ บ ริ ก ารช่ วงบ่ า ย 12.01 – 15.00 มีร ะดับ คุ ณ ภาพการ
ให้ บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ มากกว่ากลุ่มใช้ บริการช่วงเย็น 15.01 –
18.00 กลุ่มใช้ บริการช่วงเย็น 15.01 – 18.00 มีระดับคุณภาพการให้ บริการของสนามกีฬาศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ น้ อยกว่ากลุ่มใช้ บริการทังวัน 09.00 – 21.00 อาจเนืองมาจาก ความ
ต้ องการของผู้ใช้ บริการมีช่วงระยะเวลาและความต้ องการในการออกกําลังกายทีแตกต่างกันทําให้
เกิดมุมมองต่อการจัดการคุณภาพของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติแตกต่างกัน
5. ความถีของการเข้ ามาใช้ บริการทีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่อภายใน
องค์การของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติไม่แตกต่างกั น อาจเนืองมาจากผู้ใช้ บริการ มี
การใช้ สนามกีฬาสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติอย่างสมําเสมอ จึงทําให้ เกิดความถีของ
การเข้ ามาใช้ บริการไม่แตกต่างกัน
ซึงการวิจัยครังนีมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ประภัสสร ช่วงมณี (2548) ได้ ทาํ การ
วิจัยทัศนะของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการบริการ พบว่า ผู้ใช้ บริการทีมี เพศ อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการทีแตกต่างกันในรายด้ าน อาจเป็ นเพราะการ
ให้ บริการยังไม่ครอบคลุมในทุกด้ าน และผู้ใช้ บริการมีความสนใจทีแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั ในครังนี
จากผลการศึกษาวิจัยครังนีผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในเรืองความคิดเห็นการรับรู้
ถึงคุณภาพการให้ บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี
1. ด้ านความคิดเห็นทีมีต่อขันตอนและวิธีการให้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การต่อภายในองค์การ
ของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี อุปกรณ์กีฬา มีจาํ นวนค่อนข้ าง
น้ อยต่อการให้ บริการเนืองจาก ผู้ใช้ บริการทีมาใช้ บริการต้ องรอต่อคิวในการใช้ อุปกรณ์จากคนอืน
และควรจัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาให้ มีสภาพพร้ อมใช้ งานมากยิงขึน เพือความสะดวกและรวดเร็วใน
การให้ บริการ
2. บุคลากรผู้ให้ บริการ ผู้ใช้ บริการต่อภายในองค์การของสนามกีฬาศูนย์ เยาวชนเฉลิ ม
พระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ควรส่งเสริมให้ บุคลากรให้ บริการได้ อย่างทัวถึง สะดวก รวดเร็ว
มากยิงขึน และควรมีการฝึ กอบรมระหว่างการทํางานเพือเพิมคุณภาพการทํางาน
3. บรรยากาศและสถานที ผู้ใช้ บริการต่อภายในองค์การของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิม
พระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี สนามกีฬามีความคับแคบ ค่อนข้ างแออัด ต่อการให้ บริการทําให้
เกิดการต่อคิวการเข้ ามาใช้ บริการควรมีต้ นู าให้
ํ เพียงพอต่อการใช้ บริการ เนืองจากนําเย็นมีกระจาย
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อยู่ตามจุดค่อนข้ างไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้ บริการ และควรเตรียมสนามกีฬาก่อนให้ บริการให้ พร้ อม
มากกว่านี
ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั ครังต่อไป
จากการศึกษาความคิดเห็นการรับรู้ถึงคุณภาพการให้ บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชน
เฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไปดังนี ในการวิจัย
ครังต่อไปผู้วิจัยควรเพิมวิธกี ารสํารวจข้ อมูล โดยเพิมการสัมภาษณ์ผ้ ูใช้ บริการหรือบุคลทีเกียวข้ อง
เพือทีจะให้ ได้ ข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นทีแท้ จริงมากยิงขึน และควรศึกษาหน่วยงานทีมีลักษณะ
คล้ ายคลึงกัน เช่น ศูนย์กฬี ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์กฬี ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์กฬี าประชา
นิ เวศน์ เป็ นต้ น เพื อศึ กษารู ปแบบในการจั ดการคุ ณ ภาพทางด้ านต่า งๆ และการดําเนิ น งานที
เหมาะสม ซึงข้ อมูลทีได้ นาํ ผลการวิเคราะห์มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงต่อการจัดการคุณภาพ
ต่อไป
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