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บทคดัย่อ 
การวิจัยค ร้ัง น้ี มี ว ัต ถุประสงค์  1) เพ่ื อ ศึกษาระดับ คุณภาพการบ ริการของศูนย์บ ริการการกีฬ า 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการบริการของศูนย์บริการการกีฬา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได ้ประเภทของสมาชิก ประกอบดว้ย ประเภท ข , ค/1 , ค/2 , ง ประเภทของกีฬาท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด ประกอบดว้ย 
แบดมินตนั เทนนิส ฟิตเนส สระวา่ยนํ้า  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มสมาชิกประเภท ข (บุคลากร ครอบครัว
บุคลากร นกัศึกษาระดบั ป.โท-เอก) , ประเภท ค/1(บุคลากรสังกดัโรงเรียน บุคลากรหน่วยงาน สวทช., AIT) , ประเภท 
ค/2 (นักเรียน) , ประเภท ง (ประชาชนทั่วไป) ของศูนยบ์ริการการกีฬา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต กลุ่ม
ตวัอยา่ง 208 คน โดยโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test, F-test และทดสอบความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดว้ยวิธีการของ 
LSD การพิสูจน์สมมติฐานทางสถิติมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
 ผลจากการวจิยั พบวา่  
  ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพการบริการของศูนยบ์ริการการกีฬา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต ใหร้ะดบัคุณภาพการบริการ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัสูง (      = 3.9675)     
  เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ระดบัคุณภาพการบริการอยู่ในระดบัสูงทุกดา้น และจากการทดสอบ
สมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริการของศูนยบ์ริการการกีฬา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนั ให้
ระดบัคุณภาพการบริการของศูนยบ์ริการการกีฬา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิตโดยรวม ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ 
ประเภทของสมาชิก และประเภทของกีฬาทีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด มีระดบัคุณภาพการบริการของศูนยบ์ริการการกีฬา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิตโดยรวม แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

This research aims 1 )  to investigate the service quality of Thammasat Sports Center (Rangsit Campus,  

Pathum-Thani) 2 )  to compare the service quality level of Thammasat Sports Center among user groups. The 

comparison based on user characteristics such as gender, age, education, occupation, salary and membership level. 

The usage frequency of various sport types (badminton, tennis, fitness and swimming) is also considered. The scope 

of this study focuses on sport center members of specific types, which are Thammasat university staff and external 

users: Member Type B (TU staff, Family members of TU staff, Graduate students), Type C/1  ( Local school staff, 

NSTDA staff, AIT staff), Type C/2  ( Students), Type D (General public). The research has been done using 

questionnaire to collect data for statistical analysis with the sampling size of 208 members.  The analysis parameters 

include frequency, percentage, average, standard deviation, t-test, F-test, and group differentiation test by LSD 

method. The statistical hypothesis significance proof is at the level 0.5.  

From the research, it has been found that the analysis result of overall  

service quality of Thammasat Sports Center is in the high level with (      = 3.9675) 

 The result also shows that the levels of service quality are high in all categories. From the hypothesis test to 

compare the difference among various services of Thammasat Sports Center, separated by personal factors, it has 

been found that users with different genders, ages, education levels and salaries, result in indifference levels of 

overall quality service.  However, the types of membership and the types of most frequently used sport facility, result 

in a different levels of overall quality service. 

 

คาํสําคญั : ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 
Key Word : Theory about Service Quality 
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บทนํา 
ศู น ย์ บ ริ ก า ร ก า ร กี ฬ า 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต มีจุดกาํเนิดมาจาก
การก่อสร้างสนามกีฬาเพ่ือรองรับการแข่งขันกีฬา
เอ เช่ี ยน เกม ส์ค ร้ัง ท่ี  13 ซ่ึ ง มี ก าร ก่อส ร้างอาคาร
ยิมเนเซียมต่างๆ ข้ึนอีกมากมาย เพ่ือประโยชน์ตาม
วตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั ซ่ึงศูนยบ์ริการการกีฬา
เป็นหน่วยงานท่ีแยกส่วนของการกีฬาออกเน่ืองจากมี
สภาพในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีพนัธกิจหลกัคือ
การจดัใหมี้กิจกรรมดา้นการกีฬาและการออกกาํลงักาย
อย่างหลากหลายและทั่วถึงรวมทั้ งเปิดโอกาสให้
บุคลากรนักศึกษา คณาจารย  ์ประชาชนทั่วไป ได้ใช้
สนามกีฬาไดอ้ยา่งเต็มท่ีจึงไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความพร้อมท่ี
ให้บริการดา้นสนามกีฬา เช่น  กีฬาแบดมินตนั กีฬา
เทนนิส  ฟิตเนส กีฬาวา่ยนํ้ า ซ่ึงเป็นกีฬาท่ีนิยมเล่นกนั
มากและมีการยอม รับกันอย่างแพ ร่หลาย  และ
ศูนย์บ ริการการกีฬ า  ได้แยกตัวออกมาเพื่ อ เป็น
หน่วยงานเล้ียงตัวเอง ต้องดําเนินการในเร่ืองการ
บริหารจัดการองค์กรให้มีผลกาํไร และให้องค์กรอยู่
รอด จึงไดมี้การจดัโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ การ
ออกตลาดเพ่ือหาลูกค้า การประชาสัมพันธ์ โดยส่ือ
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดรายไดม้ากท่ีสุด มีการใชง้บประมาณ
อย่างประหยดั  และมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการอย่างเต็มท่ี และหารายได้เพ่ือใช้ในการบํารุง
ดู แล รักษ าสน าม กีฬ า  รวม พ้ื น ท่ี ป ระม าณ  400 
ไร่  บุ คลากรทั้ งหมด  37 คนข้าราชการ  16  คน  , 
พนกังาน 21 คน และมีการจดัจา้งบริษทัเพ่ือดูแลความ
สะอาด , บริษัทรักษาความปลอดภัย , บริษัทจัดภูมิ
ทัศน์  ทั้ งหมดเป็นหน้าท่ีของศูนย์บริการการท่ีต้อง
รับผดิชอบบริหารจดัการและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้สนามกีฬาตามสโมสร ชุมชน 
หน่วยงาน เกิด ข้ึน อีกมากมาย  จึ งจํา เป็นต้องให้
ความสําคัญในเร่ืองคุณภาพการบริการ  เน่ืองจาก
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร มี ค ว าม ห ล ากห ล ายต าม ลัก ษ ณ ะ
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงการท่ีผูใ้ชบ้ริการจะ

เลือกใชบ้ริการสนามกีฬาต่างๆ เหล่าน้ีหลายคนเลือก
จากคุณภาพการบริการท่ีได้รับเป็นหลัก ซ่ึงการวดั
คุณภาพการบริการต่างๆ ปัจจุบนันิยมวดัตามแนวคิด
ข อ ง Zeithaml, Parasuraman & Berry,1990: 
28;lovelock, (1996) อนัประกอบไปด้วย 5 มิติ ได้แก่ 
ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ  การตอบสนองต่อลูกคา้  การ
ให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า  
ความเป็นรูปธรรมของบริการ มาเป็นตวัวดัคุณภาพการ
บริการ 

ดังนั้ นผูว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษาระดับคุณภาพ
ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร ก า ร กี ฬ า
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เพ่ือจะนาํขอ้มูลท่ี
ได้ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพและความ
ประทบัใจในทุกๆ ดา้น และหาแนวทางในการบริหาร
จดัการ  เพ่ือนาํมาพฒันาหน่วยงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ
และไดม้าตรฐานในการบริการท่ีดีต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดบัคุณภาพการ
บ ริ ก า ร ข อ ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร ก า ร กี ฬ า 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จําแนกตาม
ประชากรศาสตร์ของผู ้ใช้บ ริการ  เพ่ื อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
( Quantittive Research)  แ ล ะ ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) เป็น เค ร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 

วธีิการวจิัย 
ประชากรศาสตร์ (Population)   ได้แก่  สมาชิกทุก
ประเภท ท่ีมาใช้บ ริการของศูนย์บ ริการการกีฬา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีจํานวน
สมาชิกประเภท ข,ค,ง  ดงัน้ี   
 ประเภท  ข . ได้แ ก่ บุ คลากร  ครอบค รัว
บุคลากร นกัศึกษาระดบั ป.โท-เอก จาํนวน 127 คน  
 ประเภท ค/1 ได้แก่ศิษยเ์ก่า บุคลากรสังกัด
โรงเรียน บุคลากร สวทช. บุคลากร AIT จาํนวน 68 
คน 
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 ประเภท ค/2 ไดแ้ก่นกัเรียน จาํนวน 168 คน 
 ป ร ะ เภ ท  ง  ไ ด้ แ ก่ ป ร ะ ช าช น ทั่ ว ไ ป                       
จาํนวน 69 คน 
 รวมประชากรศาสต ร์ ท่ี ใช้ ในการวิ จัย                 
ทั้งส้ิน 432 คน 

สูตร  n = 2)(1 eN

N


 

 เม่ือn  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N แทน  ขนาดของประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี 
 e  แทน  ความคลาดเล่ือนของการสุ่ม
ตวัอยา่ง กาํหนดไวท่ี้ .05 
 ดังนั้ นเม่ือแทนค่าในสูตรได้กลุ่มขนาด
ตวัอยา่งดงัน้ี  ประชากรท่ีจะศึกษามีทั้งหมดเท่ากบั 432 
และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มร้อยละ 5 
หรือ 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชค้าํนวณเท่ากบัก่ี
หน่วย 
 เม่ือ N  = 432 
 และ e = 0.05 
  n =

 2)05.0(4321

432


 

   =207.69 หรือ 208 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเท่ากบั 208  คน 

ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
ตัวแปรต้น  คือ  ลักษณะประชากรศาสตร์ 

ประกอบด้วย   เพศ  อายุ การศึกษา  อาชีพ  รายได ้ 
ประเภทของสมาชิก (ได้แก่ ประเภท ข, ค/1, ค/2, ง)  
ประเภทของกีฬา  ท่ี ใช้บ ริการบ่อย ท่ี สุด  (ได้แ ก่ 
แบดมินตนั เทนนิส ฟิตเนส สระวา่ยนํ้า) 

ตวัแปรตาม คือ คุณภาพการบริการ (Service 
Quality) ตามทฤษฎีของ ซีแทมล์ พาราซูราแมน และ
คน อ่ืนๆ  (Zeithaml,Parasuraman,and Berry, 1990: 
28, Lovelock,1996: 464-466)       
ซ่ึงมี 5 ดา้น  

           - ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ(Reliability) 
           - ดา้นการอบสนองต่อลูกคา้(Responsiveness) 
           - ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้Assurance) 
           - ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) 
           - ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ(Tangibles) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย  แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaires) โดยเคร่ืองมือดงักล่าวท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1  คาํถามเก่ียวกบัลกัษณะ 
ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม   

ตอนท่ี  2 คําถามเก่ียวกับการคุณภาพการ
บ ริ ก า ร ข อ ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร ก า ร กี ฬ า 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต แบบสอบถามท่ี
ใช้ในการศึกษาและทาํการประมวลผลในด้านปัจจัย
ต่างๆ  เพ่ือให้คะแนนเป็นรายข้อ จากนั้ นทําการหา
ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งระดบัไวเ้ป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน  5  หมายถึง           
ระดบัคุณภาพการบริการสูงท่ีสุด    
 ระดบัคะแนน  4  หมายถึง 
ระดบัคุณภาพการบริการสูง 

ระดบัคะแนน   3   หมายถึง 
ระดบัคุณภาพการบริการปานกลาง      
 ระดบัคะแนน  2  หมายถึง 
ระดบัคุณภาพการบริการตํ่า     

ระดบัคะแนน  1  หมายถึง 
ระดบัคุณภาพการบริการตํ่าท่ีสุด       

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ( ) 
 ศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง โดยรวบรวม
ขอ้มูลทั้งแนวคิด หลกัการ วิธีการเก่ียวกบัคุณภาพการ
บริการ จากเอกสาร ตาํรา งานวิจยัทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ดําเนินการส ร้างแบบสอบถาม เก่ียวกับ
ลกัษณะประชากรศาสตร์  

X

X
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สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการบริการสนามกีฬาของศูนยบ์ริการการกีฬามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนปรึกษาอาจารยท่ี์

ปรึกษาแลว้ปรังปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
และเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 
ท่านพิจารณา เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมั่นตามความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือ เพ่ือหาค่า IOC  ผูเ้ช่ียวชาญ
ประกอบดว้ย  
 ได้ผลการประเมินค่าความสอดคล้องของ
เคร่ืองมือเม่ือวจิยัจากผูเ้ช่ียวชาญ  0.83  

นาํแบบสอบถาม ท่ีผ่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity)  แล้ว ไปทดลองใช ้
(Try-out) กับผูม้าใช้บริการของศูนย์บริการการกีฬา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต กลุ่มอ่ืนท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน  แล้วนําข้อมูลมาหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบาค 
(ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์, 2543 : 137)   

ค่าความเช่ือถือได ้ Reliability Statistics 
Cronbach’s 

Alpha 
N of ltems 

.932 25 
ภาพท่ี 3.1 ค่าความเช่ือถือได ้ Reliability Statistics 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู ้ วิ จั ย นํ า ห นั ง สื อ  ข อ อ นุ ญ า ต แ จ ก
แบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอล งกรณ์  ในพ ระบรมราชูปถัมภ์  ถึ ง
ผู ้อ ําน วยก าร ศู น ย์บ ริก ารก าร กีฬ าห าวิ ท ย าลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เพ่ือขออนุญาตและขอความ
ร่วมมือในการแจกแบบสอบถามใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

ผูว้ิจัยทาํการออกสํารวจแจกแบบสอบถาม
ให้กบักลุ่มตวัอย่างโดยตรงหลงัจากนั้นเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง เม่ือไดแ้บบสอบถาม
ครบถ้วนแล้วนําไปทําการวิ เคราะห์  ข้อ มูลด้วย
คอมพิวเตอร์ 

 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์

ของขอ้มูล 
นาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลว้มากาํหนด

ใส่รหสั 
ทาํการกรอกขอ้มูลลงโปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

สถิติ 
ทาํการตรวจสอบและแกไ้ขความผิดพลาดใน

การกรอกขอ้มูล แลว้ทาํการวเิคราะห์ 

สถิตทิีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยใช้

ค่าสถิติต่าง  ๆดงัน้ี 
 สถิติท่ีหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 - การวิ เค ร าะ ห์ เพ่ื อห าค่ าดัช นี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง  ( Index of ltem Objective Congruence : 
IOC) เป็นรายดา้น 
 - หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ตามวิธี Alpha Coefficient 
ของ Cronbach 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 - ค่าร้อยละ (Percentage) 
 - ค่าเฉล่ีย (mean) 
 - ส่ วน เบ่ี ย ง เบ น ม าต รฐ าน  (Standard 
Deviation หรือ S.D.) 
 - ทดสอบค่า t- test  
 - ทดสอบค่า  F- test  เม่ือพบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปร 2 ตัว จะทําการเปรียบเทียบ  ความ
แตกต่างรายคู่โดยวิธีของ (LSD) เพื่อเปรียบเทียบว่าคู่
ใดแตกต่างกนั 
 แปลความหมาย 
 การแปลความหมายระดับคุณภาพการ
บริการของศูนยบ์ริการการกีฬา ใช้เกณฑ์การแปลง
ความหมายค่าเฉล่ีย (อา้งถึง ธานินทร์  ศิลป์จารุ. 2555: 
หนา้ 75)  
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      ค่าเฉล่ีย            ระดบัคุณภาพการบริการ 
4.50 – 5.00 สูงท่ีสุด   
3.50 – 4.49  สูง 

 2.50 -  3.49  ปานกลาง 
 1.50 -  2.49 ตํ่า 
 1.00 -  1.49 ตํ่าท่ีสุด 

ผลการวจิัย 

 ผูใ้ช้บริการ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 

208 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายรุะหวา่ง 41 

- 50  ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 111 คน 

อาชีพ เป็นนักเรียน  จํานวน  51 คน  รายได้ไม่ เกิน 

10,000 บาท/เดือน ประเภทของสมาชิกเป็นประเภท ง 

จาํนวน 75 คน และประเภทของกีฬาท่ีใช้บริการบ่อย

ท่ีสุดเป็นกีฬาวา่ยนํ้า จาํนวน 94 คน 

ตารางที่  1 แสดงความถ่ีและค่าร้อยละ ของ

ขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
n = 208 

n ร้อยละ 

เพศ   

      ชาย 109 52.4 

      หญิง 99 47.6 

อาย ุ   

     ไม่เกิน 30 ปี 49 23.6 

     31-40 ปี 48 23.1 

     41-50 ปี 68 32.7 

     51 ปีข้ึนไป 43 20.7 

การศึกษา   

     ตํ่ากวา่อนุปริญญาตรี 57 27.4 

     ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 17 8.2 

     ปริญญาตรี 

     สูงกวา่อนุปริญญาตรี 

111 

23 

53.4 

11.1 

 

 

 

อาชีพ 

 

     นกัเรียน 51 24.5 

     พนกังานบริษทัเอกชน 46 22.1 

     ขา้ราชการ 43 20.7 

     รัฐวสิาหกิจ 22 10.6 

     รับจา้งทัว่ไป 21 10.1 

     เจา้ของกิจการ หรือคา้ขาย 25 12.0 

รายได ้   

     ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน 63 30.3 

     10 ,001  – 15 ,000  บาท /

เดือน 

48 23.1 

     15 ,001  – 20 ,000  บาท /

เดือน 

43 20.7 

     20,001 บาท/เดือนข้ึนไป 54 26.0 

ประเภทของสมาชิก   

      ประเภท ข 54 26.0 

      ประเภท ค/1 50 24.0 

      ประเภท ค/2 30 14.4 

      ประเภท ง 74 35.6 

ประเภทของกีฬาท่ีใช้บริการ

บ่อยท่ีสุด 

  

     แบดมินตนั 51 24.5 

     เทนนิส 20 9.6 

     วา่ยนํ้า 43 20.7 

     ฟิตเนส 94 45.2 

 ร ะ ดั บ คุ ณ ภ าพ ก า ร บ ริ ก า ร  ข อ ง

ผูใ้ชบ้ริการ ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ 

ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้ความเช่ือมัน่

ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ และดา้นความ

เป็นรูปธรรมของบริการ โดยภาพรวม มีคุณภาพอยูใ่น

ระดบัสูง 
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ตารางที ่ 2 แสดงค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน(S.D.) และระดบัคุณภาพการบริการ  

คุณภาพการบริการของ

ศูนย์บริการการกฬีา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสต

ร์ ศูนย์รังสิต 

n = 208 

  S.D. 

ระดบั

คุณภา

พการ

บริการ 

1 ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ

ไวว้างใจ 

4.017

3 

.5423

9 
สูง 

2 การตอบสนองต่อลูกคา้ 4.091

3 

.6039

5 
สูง 

3 การให้ความเช่ือมัน่ต่อ

ลูกคา้ 

4.091

3 

.6087

3 
สูง 

4 ก าร รู้ จั ก แ ล ะ เข้ า ใ จ

ลูกคา้ 

3.583

7 

.5774

5 
สูง 

5 ความเป็นรูปธรรมของ

บริการ 

4.053

8 

.5957

9 
สูง 

รวม 
3.967

5 

.4637

0 
สูง 

 การทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกต่าง จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

พบวา่ ต่างกนั ให้ระดบัคุณภาพการบริการโดยรวม ไม่

แตกต่างกนั ยกเวน้ ประเภทของสมาชิก และประเภท

ของกีฬาท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุด โดยรวม แตกต่างกนั 

อภิปรายผล 

ผลการวิจยัการบริการของศูนยบ์ริการ

การกีฬา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต พบว่า 

ผูใ้ช้บริการ ให้ระดับคุณภาพการบริการด้านความ

น่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้  ดา้น

การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จักและเขา้ใจ

ลูกค้า และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ใน

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง  เป็นเพราะว่า

บุคลากรท่ีให้บริการมีการเอาใจใส่และให้ความสาํคญั

กบัผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้น จึงมีความกระตือรือร้นในการ

ทาํงานทาํให้เกิดการบริการของศูนยบ์ริการการกีฬา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต อยูใ่นระดบัสูง   

 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพการ

บริการ โดยจาํแนกตามขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ดงัน้ี 

 จาํแนกตามเพศ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศ

ต่างกัน ให้ระดับคุณภาพการบริการ ในภาพรวม ไม่

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า คุณภาพ

การให้บริการ ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้    ดา้นการ

ให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จาํแนกตามอาย ุพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ

แตกต่างกนั ให้ระดบัคุณภาพการบริการ ในภาพรวม

ไม่แตกต่างกันและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกันให้ระดับคุณภาพการ

บริการในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  

 จาํแนกตามการศึกษา พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ี

มีการศึกษาต่างกัน ให้ระดับคุณภาพการบริการ ใน

ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  

 จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมี

อาชีพต่างกนั ให้ระดบัคุณภาพการบริการ ในภาพรวม

และรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  

 จาํแนกตามรายได ้พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี

รายไดต่้างกนั ให้ระดบัคุณภาพการบริการ ในภาพรวม 

และรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  
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จาํแนกตามประเภทของสมาชิก พบว่า 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นประเภทของสมาชิก ใหร้ะดบัคุณภาพ

การบริการ ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

ความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ดา้นการให้ความเช่ือมั่นต่อ

ลูกคา้  และดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ แตกต่าง

กนัอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ข้อเสนอแนะ 
สมาชิกประเภท  ง (ประชาชนทั่วไป) ให้

ระดบัคุณภาพการบริการ  

ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ จึงตอ้งพฒันา

ศกัยภาพการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี และสถานท่ีท่ีบริการ

ใหไ้ดม้าตรฐานมากข้ึน 

ด้านความเช่ือมั่นต่อลูกค้า จึงต้องพัฒนา

ศกัยภาพการทาํงานของเจ้าหน้าท่ี โดยส่งเขา้รับการ

อบรม 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ จึงต้อง

พฒันา ระบบการประชาสัมพนัธ์ ในทุกรูปแบบ เช่น 

ควรจัดทําป้ าย  กฎระเบี ยบการใช้ของทุกสนาม  

เขม้งวดกบับริษทัผูรั้บจา้ง ตามรายละเอียดขอ้กาํหนด 

(TOR) เช่นด้านความสะอาด ระบบสาธารณูปโภค 

และรักษาความปลอดภยั ของอาคารสถานท่ี 

ประเภทของกีฬาท่ี ใช้บ ริการบ่อย ท่ี สุด 

(แบดมินตัน เทนนิส ฟิตเนส สระว่ายนํ้ า) ให้ระดับ

คุณภาพการบริการ ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจ ในดา้นการ

มีม นุ ษ ย์สั มพัน ธ์  มี วิสั ยทัศ น์ ท่ี ดี  และ เอ าใจใส่ 

ผู ้ใช้บริการให้มากว่าเดิมและควรได้รับการอบรม

ตามท่ีหน่วยงานกาํหนด  

ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ ผูใ้ชบ้ริการของ

ศูนยบ์ริการการกีฬา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต  ให้ระดับคุณภาพการบริการตํ่ าสุด  ในเร่ือง 

เจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญใหค้าํปรึกษาแนะนาํตลอดเวลาทาํ

การ ดงันั้น ควรสรรหาเจา้หนา้ท่ี เพ่ิมเติมในสนามท่ียงั

ไม่ขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการ ให้

ระดับคุณภาพการบริการตํ่ าสุด  ในเร่ือง เจ้าหน้าท่ี

สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ผูใ้ช้บริการได ้

ดงันั้น ควรเนน้การใหข้อ้มูล ข่าวสาร สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 

ใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 

ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการ 

ให้ระดบัคุณภาพการบริการตํ่าสุด ในเร่ือง เจา้หน้าท่ีมี

ความชาํนาญ และทกัษะในการให้บริการ ดงันั้น ควร

จดัหาเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีความชาํนาญ และทกัษะเฉพาะดา้น

ใหม้ากยิง่ข้ึนเพ่ือพร้อมใหบ้ริการ 

ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ผูใ้ชบ้ริการ ให้

ระดับคุณภาพการบริการตํ่าสุด ในเร่ือง เจ้าหน้าท่ีมี

ความสน ใจ  เอ าใจใส่ รับ ฟั งความ คิด เห็ น  และ

ข้อเสนอแนะของผู ้ใช้บริการ ดังนั้ น  ควนมีการส่ง

เจา้หน้าท่ีไปอบรม ปลูกฝังจิตสํานึก ในการให้บริการ 

หรือจดัทาํกล่องรับความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการ เพ่ือ

นาํมาปรับปรุงพฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 

ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ผูใ้ชบ้ริการ 

ให้ ระดับ คุณ ภ าพการบ ริก ารตํ่ า สุ ด  ใน เร่ือ ง  มี

กฎระเบียบการใชบ้ริการอยา่งชดัเจน ดงันั้น ควรจดัทาํ

ป้าย กฎระเบียบ  การใช้ของทุกสนาม  และทําการ

ประชาสัมพนัธ์ในทุกรูปแบบเพ่ิมเติม 

บทสรุปการวจิัย  

 ผู ้ใช้บริการของศูนย์บริการการกีฬา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  ท่ี เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 208 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี

อายุระหว่าง 41 - 50  ปี  การศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน  111 คน  อาชีพเป็นนักเรียน  จํานวน  51 คน 

รายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท/เดือน ประเภทของสมาชิก

เป็นประเภท ง จาํนวน 75 คน และประเภทของกีฬาท่ี

ใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดเป็นกีฬาวา่ยนํ้า จาํนวน 94 คน 
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 ร ะ ดั บ คุ ณ ภ าพ ก า ร บ ริ ก า ร ข อ ง

ศูนยบ์ริการการกีฬา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต  ของผู ้ใช้บ ริการ  ทั้ ง  5 ด้าน  คือ  ด้านความ

น่าเช่ือถือไวว้างใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกคา้ด้าน

การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จักและเขา้ใจ

ลูกค้า และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการโดย

ภาพรวม มีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง 

 การทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของการบริการของศูนยบ์ริการการกีฬา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคล พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น 

เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนั ให้ระดบั

คุณ ภ าพ ก ารบ ริก ารข อ ง ศู น ย์บ ริ ก ารก าร กี ฬ า 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตโดยรวม  ไม่

แตกต่างกนั ยกเวน้ ประเภทของสมาชิก และประเภท

ของกีฬาทีใช้บริการบ่อยท่ีสุด มีระดับคุณภาพการ

บ ริ ก า ร ข อ ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร ก า ร กี ฬ า 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิตโดยรวม แตกต่าง

กนั 

กติติกรรมประกาศ 

ภาคนิพนธ์ฉบบัน้ีไดรั้บความกรุณาจาก

คณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถมัภ ์และผูบ้ริหารของศูนยบ์ริการการ

กีฬา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

คุณค่าและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากภาคนิพนธ์

ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญัญุตาบูชาแก่บิดามารดา 

อาจารย์ ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนสร้าง

พื้นฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้จิยั                                                                                     

บรรณานุกรม 
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