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บทคดัย่อ 
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความคิดเหน็การจัดการคุณภาพการดาํเนินงานของ

สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ปัจจัยภายในองค์การ ขันตอนและ
วิธีการให้บริการ บุคลากรผู้ให้บริการ และบรรยากาศสถานทใีนการให้บริการได้แก่ มิติคุณภาพ
การให้บริการศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี บริการน่าเชือถือ ไว้วางใจ 
แก้ปัญหาตามความต้องการ การให้ความมันใจ  การจูงใจ และเป็นทีรู้จักกับคนทัวไปและ
ผู้รับบริการ โดยเครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ตัวอย่างทใีช้ในงานวิจัย 
คือ ผู้ใช้บริการสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วย 
ประชาชนทวัไป ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยด้วย ค่าสถิติ t-test และ F-test ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี (LSD) จาํนวน  คน 
ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ใช้บริการมีความคิดเหน็ว่าคุณภาพการให้บริการศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาล
นครนนทบุรี ภาพรวมในรายด้านทงั  ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียว ด้านเป็นทรู้ีจัก
กับคนทวัไปและผู้ใช้บริการประชาสัมพันธ์ ส่วนด้านบริการน่าเชือถือ ไว้วางใจด้านแก้ปัญหาตาม
ความต้องการ ด้านการให้ความมันใจ – ความน่าเชือถือ อยู่ในระดับมากทสีุด รองลงมาคือ ด้าน
การจูงใจ – แรงจูงใจ อยู่ระดับปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

1.โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ช่วงระยะเวลาทีใช้บริการ และ
ความถีการเข้ามาใช้บริการ แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการศูนย์เยาวชน
เฉลิมพระเกยีรติเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏว่า เพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
คุณภาพการดําเนินงานของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ีจึงปฏเิสธสมมติฐาน 

อายุแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการจัดการคุณภาพการดาํเนินงานของสนามกฬีาศูนย์ 

1 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสนตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
2 อาจารย์ทปีรึกษา 
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เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐาน 

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด้านความคิดเห็นทีมีต่อบรรยากาศ
และสถานทใีนการให้บริการโครงสร้างองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐาน 

ระยะเวลาทใีช้บริการทศูีนย์เยาวชนแตกต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการจัดการคุณภาพการ
ดาํเนินงานของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี แตกต่างกัน  อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

ความถีทใีช้บริการ และประเภทของผู้ใช้บริการทแีตกต่างกนั มีความความคิดเหน็ต่อการ
จัดการคุณภาพการดาํเนินงานของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ีจึงปฏเิสธสมมติฐาน 

ข้อเสนอแนะ อุปกรณ์กีฬา มีจาํนวนค่อนข้างน้อยต่อการให้บริการเนืองจาก ผู้ใช้บริการ
ทมีาใช้บริการต้องรอต่อคิวในการใช้อุปกรณ์จากคนอืน และควรจัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานมากยิงขึน เพือความสะดวกและรวดเรว็ในการให้บริการ สนามกีฬามีความคับแคบ 
ค่อนข้างแออดั ต่อการให้บริการ ทาํให้เกดิการต่อคิวการเข้ามาใช้บริการ ควรมีตู้นาํให้เพียงพอต่อ
การใช้บริการ เนืองจากนาํเยน็มีกระจายอยู่ตามจุดค่อนข้างไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ และควร
เตรียมสนามกฬีาก่อนให้บริการให้พร้อมมากกว่านี 

บทนาํ 
การบริหารจัดการเป็นสิงหนึงทีทาํให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล ซึงตามหลักการและหน้าทต่ีางๆ จะเป็นการกาํหนดทศิทางในการใช้ทรัพยากรภายใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรจากการทาํงานของบุคลากรให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม ทจีะต้องแก้ไขปัญหาผลกระทบทเีกิดขึนต่อองค์กรได้ ในการบริหาร
จัดการทดีีจึงต้องให้ความสาํคัญต่อการจัดการคุณภาพทอีงค์กรจะต้องหาวิธีสร้างส่งเสริมให้เป็น
รูปธรรม การจัดการคุณภาพทเีป็นการจัดการองค์กรและกจิกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความทเีป็น
มาตรฐานทีกาํหนดไว้ โดยการกาํหนดวัตถุประสงค์หลักเพือให้การปฏิบัติและอุปกรณ์ทีใช้มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐานหรือการกาํหนดนโยบายทีจะต้องให้มีสอดคล้องต่อการตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ดาํเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนือง โดยมุ่งทีจะสนองความต้องการและสร้างพอใจให้แก่ลูกค้า 
กิจกรรมของการจัดการคุณภาพทวัไปนันจะประกอบไปด้วย การจัดการองค์กร บุคลากร และสิง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมต่อการจัดกจิกรรมทสีอดคล้องกบัการจัดการคุณภาพที
เกิดประโยชน์และเหมาะสมมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และเพือให้

3 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. ( ). องคก์ารและการจดัการ. กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา. 
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กิจกรรมการจัดการคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจะต้องมีการควบคุมคุณภาพ  โดยการจัด
แผนควบคุมคุณภาพเข้ากบัการพัฒนาองค์กรส่งเสริมให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ในปัจจุบันทีเกิดจากการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ ให้การปรับปรุง
กระบวนการและปัจจัยความต้องการด้านต่างๆ ของการจัดการคุณภาพให้กบัองค์กร4  

เทศบาลนครนนทบุรีได้ก่อสร้างศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ขึนเมือปี พ.ศ.2539 เพือ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนืองในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช ซึงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลท ี9 แห่งราชวงศ์จักรี โดยได้รับ
อนุมัติจากสาํนักเลขาธิการ ให้ใช้ชือว่า "ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ" พร้อมทงัประดิษฐานตรา
สัญลักษณ์ 50 ปีทศูีนย์เยาวชนฯ ได้ ซึงตังอยู่บนเนือท ี16 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวาของการเคหะ
แห่งชาติ ณ หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิม
พระเกยีรติเทศบาลนนทบุรี เป็นสนามกฬีา ตงัอยู่ในอาํเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สามารถ
จุผู้ชมได้ 6,000 คน เดก็ เยาวชน และประชาชนทีสนใจสามารถเข้าสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา 
โดยของใบสมัครสมาชิกได้กบัเจ้าหน้าทศูีนย์เยาวชน ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกยีรติเป็นองค์กรหนึง
ทไีด้มีการพัฒนาในด้านสุขภาพพลานามัยทีมีความสาํคัญและจาํเป็นต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์ โดยศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีมีระบบการทาํงานในรูปแบบทงั
การเรียนการสอนและการให้บริการทางด้านกีฬาและการออกกาํลังกาย จากการสอบถามข้อมูล
จากสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี พบว่า ในแต่ละวันมีผู้ใช้บริการ
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติทงัออกกาํลังกายและจัดงานกจิกรรมต่างๆ ซึงได้จาํแนกเป็นประเภท
ผู้ใช้บริการได้แก่ เดก็ เยาวชน และประชาชนทวัไป เพือให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการจากอุปกรณ์สงิ
อาํนวยความสะดวกของศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติในการเล่นกีฬาและออกกาํลังกายอย่าง
สะดวกสบาย ปลอดภัย และสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพลเมืองของชาติให้เป็นผู้ทมีีความ
สมบูรณ์ทงัด้านร่างกาย และด้านจิตใจ 

งานวิจัยฉบับนีจึงสนใจทีจะศึกษาความคิดเห็นการจัดการคุณภาพการดาํเนินงานของ
สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ทีมีต่อ บริการน่าเชือถือ ไว้วางใจ 
แก้ปัญหาตามความต้องการ การให้ความมันใจ การจูงใจ เป็นทรู้ีจักกับคนทวัไปและผู้รับบริการ 
เพือนาํผลการวิจัยทไีด้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาในส่วนทเีกียวข้องเพือให้การเล่นกีฬาและการ
ออกกําลังกายเกิดประสิทธิภาพในเรืองการจัดการบริหารทีดี มุ่งความสะดวกสบาย ความ
ปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการสนับสนุน
ทางด้านสุขภาพร่างกายจากการเล่นกฬีาและออกกาํลังกายของศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ และ
ก่อให้เกดิความสนใจของเดก็ เยาวชน และประชาชนต่อการออกกาํลังกายให้มากขึน เนืองจากการ

4ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และคณะ. (2546). TQM กลยทุธ์การสร้างองคก์รคุณภาพ (พิมพค์รังที 2). 

กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอร์เน็ท.  
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มีความพร้อมทางด้านการกีฬาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมตามวัตถุประสงค์การพัฒนาไปสู่ความ
เป็นเลิศ 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
1. เพือศึกษาการรับรู้ต่อความคิดเหน็การจัดการคุณภาพการดาํเนินงานของผู้รับบริการ

สนามกฬีาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกยีรติเทศบาลนครนนทบุรี 
2. เพือศึกษาระดับการรับรู้ของผู้รับบริการสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียร ติ

เทศบาลนครนนทบุรีทีมีต่อคุณภาพการให้บริการศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนคร
นนทบุรี จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพือศึกษาระดับการรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกยีรติเทศบาล
นครนนทบุรี จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ช่วงระยะเวลาทีใช้
บริการ และความถีการเข้ามาใช้บริการ 

ผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
งานวิจัยทีเกียวข้องกับการศึกษา ความคิดเห็นการจัดการคุณภาพการดาํเนินงานของ

สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยต่างๆที
เกยีวข้องกบัการจัดการคุณภาพของการบริการและงานวิจัยอนืๆทเีกยีวข้องดังนี 

ศรีสมบัติ พรประสทิธ ์( ) ได้ศึกษาเรืองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านค้าชนบท 
รพช. จังหวัดอุดรธานี ตัวอย่าง คือ ประชาชนในพืนท ีรพช. จังหวัดอุดรธานี จาํนวน  คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าระดับความพอใจ
ในด้านราคาสินค้ามากทสีุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์ ด้านให้บริการ และด้านกจิกรรมส่งเสริมการ
ขาย อายุความสัมพันธ์กับความพอใจรวมกัน และความพึงพอใจเฉพาะด้านทุกด้าน ยกเว้นด้าน
ราคา และการมีบทบาทและตาํแหน่งในกลุ่มร้านค้า รพช. มีความสัมพันธ์กับความพอใจในด้าน
ให้บริการ 

อัจฉนา ทบุญ ( ) ได้ศึกษาเรืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการงานทะเบียน
ราษฎร สาํนักงานทะเบียนอาํเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตัวอย่าง คือ ประชาชน
ทีมาติดต่องานทะเบียนราษฎร สาํนักงานทะเบียนอาํเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
จํานวน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการงานทุกด้าน โดยเฉลียในระดับปานกลาง 
และเมือแยกพิจารณาตามคุณลักษณะของประชากรด้านภูมิหลัง (เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา) 
และด้านความรู้ความเข้าใจเกียวกับการให้บริการงานทะเบียนราษฎร พบว่า คุณลักษณะด้านภูมิ
หลังของประชากรทมีาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันและคุณลักษณะของประชากรด้าน
ความรู้ความเข้าใจมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทงัโดยส่วนรวมและรายได้แตกต่างกนัออกไป 
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ภานุช นาคทบั ( ) ได้ศึกษาความคาดหวังและความเป็นจริงต่อคุณภาพการบริการ
ในทรรศนะของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลค่ายธนรัตน์ อาํเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
กาํหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มาใช้บริการประเภทผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลค่ายธนรัตน์ อาํเภอ
ปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาํนวน คน เกบ็รวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้รับบริการ 
ผลการศึกษาพบว่าความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
ค่ายธนรัตน์โดยรวมและรายได้อยู่ในระดับมาก ความเป็นจริงต่อคุณภาพการบริการในทรรศนะ
ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลค่ายธนรัตน์ โดยรวมและรายได้อยู่ในระดับมาก เมอืเปรียบเทยีบความ
คาดหวังคุณภาพการบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอก จาํแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้รวมของครอบครัว พบว่ามีความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกัน แต่เมือ
เปรียบเทยีบความเป็นจริงต่อคุณภาพการบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอกจาํแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้รวมของครอบครัว พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญที
สถิติทรีะดับท ี.  และเมือเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงต่อ
คุณภาพการบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอก พบว่าความคาดหวังและความเป็นจริงต่อคุณภาพ
การบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลค่ายธนรัตน์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญ 
.  ทงัทเีป็นโดยรวมและรายด้าน 

ประภัสสร ช่วงมณี ( ) ได้ศึกษาเรืองทัศนะของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการ
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค อาํเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตัวอย่าง คือ ประชาชนทมีาใช้บริการ
การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค อาํเภอทา่ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จาํนวน  คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการทมีีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ
ระดับการศึกษาต่างกันมีทัศนะต่อคุณภาพการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกันทุกด้าน อาจเป็นเพราะมีการให้บริการอย่างทัวถึง
และครอบคลุมทุกเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา ดังนันจึงทาํให้ผู้รับบริการมีทศันะต่อต่อ
คุณภาพการบริการของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค อาํเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกันทุก
ด้าน แต่มีข้อสังเกตทีน่าสนใจ คือจากการศึกษาทศันะของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย  ด้าน ได้แก่ด้านการ
บริการของพนักงาน ด้านข้อมูลทีได้รับจากการบริการ ด้านความสะดวกทีได้รับจากการบริการ 
และด้านความมีประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ผู้ใช้บริการกลุ่มตัวอย่างมีทัศนะต่อต่อ
คุณภาพการบริการของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค อาํเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าผู้ใช้บริการเห็นด้วยมากในด้ านความมี
ประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นอันดับแรก รองลงมาด้านการบริการของพนักงาน และ
ด้านข้อมูลทีได้รับจากการบริการ และเห็นด้วยปานกลางในด้านความสะดวกทีได้รับจากการ
บริการ 
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ปัจจยัภายในองคก์ารสนามกีฬาศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนคร
นนทบุรี 

1. ขนัตอนและวธีิการใหบ้ริการ
2. บุคลากรผูใ้หบ้ริการ
3. บรรยากาศและสถานทีในการ
ใหบ้ริการ

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
การวิจัยเรืองความคิดเหน็การจัดการคุณภาพการดาํเนินงานของสนามกีฬาศูนย์เยาวชน

เฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ผู้วิจัยกาํหนดตัวแปรทใีช้ในการวิจัยออกเป็น  ประเภท 
ดังนี 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)     ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

ประชากร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ใช้สนามกีฬาศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกยีรติเทศบาลนครนนทบุรีมาใช้บริการ  
กลุ่มตวัอย่าง ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนคร
นนทบุรีมาใช้บริการ โดยได้คาํนวณจากสตูรเครจซีและมอร์แกน ประชากรตัวอย่าง 169 คน 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
ความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการต่อการจัดการคุณภาพของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระ

เกียรติเทศบาลนครนนทบุรี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ดังนี 

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ 

.เพศ

.อายุ

.ระดบัการศึกษา

.ช่วงระยะเวลาทีใชบ้ริการ

.ความถีเขา้มาใชบ้ริการ

มิติคุณภาพการใหบ้ริการศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนคร
นนทบุรี 

.บริการน่าเชือถือ ไวว้างใจ

.แกปั้ญหาตามความตอ้งการ

.การใหค้วามมนัใจ

.การจูงใจ

.เป็นทีรู้จกักบัคนทวัไปและ
ผูรั้บบริการ

(ทมีา: ยุทธนา ธรรมเจริญ (2530 ; 
55-57)
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ส่วนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความใส่ใจของพนักงาน สถานท ี/ อุปกรณ์ ระยะเวลาในการเข้ามาใช้ 
ความถี 

ส่วนท ี2 ข้อมูลเกียวกับข้อมูลปัจจัยภายในองค์การของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลนครนนทบุรี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ขันตอนและวิธีการให้บริการ บุคลากรผู้
ให้บริการ และ บรรยากาศและสถานทีในการให้บริการโครงสร้างองค์กร เป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 4 อนัดับ จาํนวน 12 ข้อโดยเกณฑก์ารให้คะแนน มีดังนี 

ส่วนที 3 ข้อมูลทีวัดค่าคุณภาพการให้บริการของศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาล
นครนนทบุรีซึงแบ่งออกเป็น  ด้าน ได้แก่ บริการน่าเชือถือ ไว้วางใจ แก้ปัญหาตามความต้องการ 
การให้ความมันใจการจูงใจ เป็นทรู้ีจักกับคนทวัไปและผู้รับบริการ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 
(Rating Scale) มี  อนัดับ จาํนวน  ข้อโดยเกณฑก์ารให้คะแนน มีดังนี   

ส่วนที 4 เป็นคาํถามเกียวกับข้อเสนอแนะเพิมเติม ของผู้ตอบแบบสอบถามเพือพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ลักษณะของข้อคาํถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพือให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีโอกาสแสดงความคิดเหน็เพิมเติม  

สรุปผลการวิจยั 
การศึกษาวิจัยเรือง ความคิดเห็นการรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการของสนามกีฬาศูนย์

เยาวชนเฉลิมพระเกยีรติเทศบาลนครนนทบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยเป็นขันตอนได้ดังนี 
. ข้อมูลเกยีวกบัลักษณะส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน  คน พบว่าเป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุตาํกว่า  ปีมากทสีดุ (ร้อยละ . ) มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรีมากทสีุด (ร้อยละ . ) ช่วงระยะเวลาทมีาใช้บริการคือ ช่วงเยน็ .  – .  มากทสีุด 
(ร้อยละ . ) และความถีเข้ามาใช้บริการ คือ มากกว่า  ครังขึนไป (ร้อยละ . ) 

2. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนคร
นนทบุรี มีความคิดเหน็ต่อการจัดการคุณภาพของสนามกฬีาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาล
นครนนทบุรี ภาพรวมอยู่ ในระดับมากทสีุด เมือพิจารณาพบว่าด้านความคิดเหน็ทีมีต่อขันตอน
และวิธีการให้บริการ รองลงมาด้านความคิดเหน็ทมีีต่อบุคลากรผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากทสีุด 
ส่วนด้านความคิดเหน็ทีมีต่อบรรยากาศและสถานทใีนการให้บริการโครงสร้างองค์กร โครงสร้าง
องค์กร อยู่ในระดับมาก 

3. ระดับคุณภาพการให้บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนคร
นนทบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาพบว่าด้านการให้ความมันใจ – ความ
น่าเชือถือ, ด้านการจูงใจ – แรงจูงใจอยู่ใน, ด้านบริการน่าเชือถือ ไว้วางใจ และด้านแก้ปัญหาตาม
ความต้องการ อยู่ในระดับมากทสีุด ส่วนด้านเป็นทรู้ีจักกบัคนทวัไปและผู้ใช้บริการประชาสัมพันธ์ 
อยู่ในระดับมาก 
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การอภิปรายผล 
ประเดน็สาํคัญทไีด้พบจากผลการวิจัยครังนี ผู้วิจัยจะได้นาํมาอภิปรายเพือสรุปเป็นข้อยุติ

ให้ทราบถึงข้อเทจ็จริงโดยนาํเอกสารและงานวิจัยทเีกียวข้องมาอ้างอิงว่าสนับสนุนหรือขัดแย้งดังนี 
ความคิดเหน็ต่อการจัดการคุณภาพ 

ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระ
เกียรติเทศบาลนครนนทบุรีซึงภาพรวมในรายด้านทัง 5 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก เพียงด้าน
เดียว คือด้านเป็นทีรู้จักกับคนทัวไปและผู้ใช้บริการประชาสัมพันธ์ส่วนด้านบริการน่าเชือถือ 
ไว้วางใจด้านแก้ปัญหาตามความต้องการ ด้านการให้ความมันใจ – ความน่าเชือถือ และ ด้านการ
จูงใจ – แรงจูงใจ อยู่ในระดับมากทีสุดทังนีอาจเนืองมาจากสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระ
เกยีรติเทศบาลนครนนทบุรีในด้านการให้บริการผู้ใช้บริการมีความเข้าใจต่อกระบวนการให้บริการ
ของเป็นอย่างดี ซึงการวิจัยครังนีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุช นาคทบั (2546) ได้ทาํ
การวิจัยเกยีวกบัความคาดหวังและความเป็นจริงต่อคุณภาพการบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอก 
พบว่า ความคาดหวังและความเป็นจริงต่อคุณภาพการบริการในทรรศนะของผู้ป่วยนอก โดยรวม
และรายได้อยู่ในระดับมาก 

ผู้ใช้บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรีทจีาํแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาทเีข้ามาใช้บริการ และความถีเข้ามา
ใช้บริการ กบัความคิดเหน็ต่อภายในองค์การของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาล
นครนนทบุรี มีดังต่อไปนี 

1. ผู้ใช้บริการทีมีเพศ มีความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อภายในองค์การของสนามกีฬา
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกยีรติไม่แตกต่างกันทงัในภาพรวมและรายด้าน ทงันีอาจเนืองมาจาก การ
ให้บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรตินัน มีความเท่าเทียมกัน และได้รับการ
ให้บริการจากเจ้าหน้าทอีย่างเสมอภาค 

2. ผู้ใช้บริการทมีีอายุต่างกัน มีความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการต่อภายในองค์การของสนาม
กฬีาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติแตกต่างกนัทงัในภาพรวม และเมอืพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
กลุ่มอายุตาํกว่า 25 ปี มีระดับคุณภาพการให้บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ  
มากกว่ากลุ่มอายุ 25 -34 ปี และมากกว่ากลุ่มอายุ 45- 54ปี เนืองมาจาก บางช่วงอายุอาจจะ
ต้องการความสะดวกสบายเพิมขึน และต้องการมีพืนทใีนการออกกาํลังกายมากขึน 

3. ผู้ใช้บริการทมีีระดับการศึกษาทแีตกต่างกัน มีความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการต่อภายใน
องค์การของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติแตกต่างกัน และเมือพิจารณาเป็นรายคู่ 
พบว่า กลุ่มมัธยมศึกษาปลาย/ปวช. มีระดับคุณภาพการให้บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชน
เฉลิมพระเกียรติ มากกว่ากลุ่มปริญญาตรี กลุ่มปวส./อนุปริญญา มีระดับคุณภาพการให้บริการ
ของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ มากกว่ากลุ่มปริญญาตรีและกลุ่มปริญญาตรี มีระดับ
คุณภาพการให้บริการของสนามกฬีาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ น้อยกว่ากลุ่มปริญญาโทหรือสูง
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กว่า อาจเนืองมาจากความต้องการของระดับการศึกษาในส่วนของการใช้บริการสนามกีฬาศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกยีรติแตกต่างกนั 

4. ระยะเวลาทีเข้ามาใช้บริการทีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อภายใน
องค์การของสนามกฬีาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติแตกต่างกนัในภาพรวม และเมอืพิจารณาเป็น
ช่วงเวลา พบว่าแตกต่างกัน คือกลุ่มใช้บริการช่วงบ่าย 12.01 – 15.00 มีระดับคุณภาพการ
ให้บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ มากกว่ากลุ่มใช้บริการช่วงเยน็ 15.01 – 
18.00 กลุ่มใช้บริการช่วงเยน็ 15.01 – 18.00 มีระดับคุณภาพการให้บริการของสนามกฬีาศูนย์
เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ น้อยกว่ากลุ่มใช้บริการทงัวัน 09.00 – 21.00 อาจเนืองมาจาก ความ
ต้องการของผู้ใช้บริการมีช่วงระยะเวลาและความต้องการในการออกกาํลังกายทแีตกต่างกันทาํให้
เกดิมุมมองต่อการจัดการคุณภาพของสนามกฬีาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกยีรติแตกต่างกนั 

5. ความถีของการเข้ามาใช้บริการทแีตกต่างกัน มีความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการต่อภายใน
องค์การของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติไม่แตกต่างกัน อาจเนืองมาจากผู้ใช้บริการ มี
การใช้สนามกีฬาสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติอย่างสมาํเสมอ จึงทาํให้เกิดความถีของ
การเข้ามาใช้บริการไม่แตกต่างกนั 

ซึงการวิจัยครังนีมีความสอดคล้องกบังานวิจัยของ ประภัสสร ช่วงมณี (2548) ได้ทาํการ
วิจัยทศันะของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการทมีี เพศ อายุ อาชีพ และระดับ
การศึกษาต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการทแีตกต่างกนัในรายด้าน อาจเป็นเพราะการ
ให้บริการยังไม่ครอบคลุมในทุกด้าน และผู้ใช้บริการมีความสนใจทแีตกต่างกนั 

ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากการวิจยัในครงันี 
จากผลการศึกษาวิจัยครังนีผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการดาํเนินการในเรืองความคิดเหน็การรับรู้
ถึงคุณภาพการให้บริการของสนามกฬีาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกยีรติเทศบาลนครนนทบุรี 

1. ด้านความคิดเหน็ทีมีต่อขันตอนและวิธีการให้บริการ ผู้ใช้บริการต่อภายในองค์การ
ของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี อุปกรณ์กีฬา มีจาํนวนค่อนข้าง
น้อยต่อการให้บริการเนืองจาก ผู้ใช้บริการทมีาใช้บริการต้องรอต่อคิวในการใช้อุปกรณ์จากคนอนื 
และควรจัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาให้มีสภาพพร้อมใช้งานมากยิงขึน เพือความสะดวกและรวดเรว็ใน
การให้บริการ 

2. บุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการต่อภายในองค์การของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิม
พระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ควรส่งเสริมให้บุคลากรให้บริการได้อย่างทวัถึง สะดวก รวดเรว็
มากยงิขนึ และควรมีการฝึกอบรมระหว่างการทาํงานเพือเพิมคุณภาพการทาํงาน  

3. บรรยากาศและสถานท ี ผู้ใช้บริการต่อภายในองค์การของสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิม
พระเกยีรติเทศบาลนครนนทบุรี สนามกฬีามีความคับแคบ ค่อนข้างแออดั ต่อการให้บริการทาํให้
เกดิการต่อคิวการเข้ามาใช้บริการควรมีตู้นาํให้เพียงพอต่อการใช้บริการ เนืองจากนาํเยน็มีกระจาย
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อยู่ตามจุดค่อนข้างไม่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ และควรเตรียมสนามกีฬาก่อนให้บริการให้พร้อม
มากกว่านี 

ขอ้เสนอแนะสําหรบัการศึกษาวิจยัครงัต่อไป 
จากการศึกษาความคิดเหน็การรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการของสนามกีฬาศูนย์เยาวชน

เฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไปดังนี ในการวิจัย
ครังต่อไปผู้วิจัยควรเพิมวิธกีารสาํรวจข้อมูล โดยเพิมการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการหรือบุคลทเีกียวข้อง 
เพือทจีะให้ได้ข้อมูลเกียวกับความคิดเหน็ทแีท้จริงมากยิงขึน และควรศึกษาหน่วยงานทมีีลักษณะ
คล้ายคลึงกนั เช่น ศูนย์กฬีามหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์กฬีามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์กฬีาประชา
นิเวศน์ เป็นต้น เพือศึกษารูปแบบในการจัดการคุณภาพทางด้านต่างๆ และการดาํเนินงานที
เหมาะสม ซึงข้อมูลทไีด้นาํผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อการจัดการคุณภาพ
ต่อไป 
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