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บทความ 

 
การวิจัยครัง้น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ                     

โรงยมิเนเซยีม ของส านกักฬีามหาวทิยาลยัรามค าแหง 2) เพือ่น าขอ้มลูทีท่ าการวจิยัมาพฒันา ปรบัปรุง
การให้บรกิารโรงยมิเนเซียม ของส านักกฬีามหาวทิยาลยัรามค าแหง การวจิยัเรื่องน้ีจะท าการวจิยัเชงิ
ส ารวจ (Survey research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืวจิยั เพือ่ศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แห่ง ของส านักกฬีามหาวิทยาลยัรามค าแหง ซึง่ผูว้จิยั
ไดก้ าหนดวธิกีารวจิยัประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะใชใ้นการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และสถติใิน
การใช้วิเคราะห์ ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี เป็นนักเรียน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลยั
รามค าแหง และประชาชนทัว่ไปจ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
(questionnaire) ตามวธิขีอง Likert Scale โดยก าหนดมาตราส่วนไว ้5 ระดบั ส าเรจ็รปู SPSS โดยใช้
สถติ ิสถติพิรรณนา (descriptive statistics) คอืการบรรยายคุณสมบตัขิองกลุ่ม ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ความถี ่
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation—S.D.)  และสถติอิา้งองิ (inferential statistics) คอื สถติทิีน่ าคณุสมบตัขิองกลุ่มตวัอย่างเพือ่
อ้างอิงประชากร โดยการทดสอบ Hypothesis   ไดแ้ก่ ค่า  t-test, ค่า One-way ANOVA ในการ
ทดสอบตวัแปร ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง อายุ 26 -30 ปี มอีาชีพ 
บุคคลทัว่ไป มรีายได้ (บาทต่อเดือน) คือ 10,001-30,000 บาท วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี ข้อมูลได้
พฤตกิรรมม ี4 ดา้น 1.ช่วงเวลาเขา้ใชบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 59.5  2. ความถีใ่นการใชบ้รกิาร คดิเป็น
รอ้ยละ  99  3.การตดัสนิใจใชบ้รกิาร 97.0  4. รปูแบบการใชบ้รกิาร  คดิเป็นรอ้ยละ  90.5  ความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิาร โรงยมิเนเซยีม 4 แห่ง ของส านักกฬีามหาวทิยาลยัรามค าแหงม ี3 ดา้น 1. ดา้นโรง
ยมิเนเซยีม ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41  2. ดา้นอุปกรณ์การใหบ้รกิาร ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65  3. ดา้น
เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 ขอ้มลูส่วนบุคคล เพศ อายุ อาชพี รายได้  วุฒกิารศกึษา           
ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แห่ง ของส านกักฬีามหาวทิยาลยั
รามค าแหงทีแ่ตกต่างกนั ผลการวจิยั พบว่า ตวัแปรทัง้ 2 ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั พฤตกิรรมของ
ผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แห่ง ของส านักกฬีา
มหาวทิยาลยัรามค าแหงที่แตกต่างกนัผลการวจิยั พบว่า ตวัแปรทัง้ 2 มคีวามสมัพนัธ์ กล่าวคือ 
พฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิาร (ด้านโรงยมิเนเซยีม ด้านอุปกรณ์การใหบ้รกิาร และดา้นเจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิาร)          
ทีม่ตี่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แหง่ ของส านกักฬีามหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
ค ำส ำคัญ    ความพึงพอใจ 



 
  

 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 องค์กรมีส่วนส าคัญที่จะช่วยพฒันางานด้านบริการเป็นอย่างมาก เพราะองค์กรถือเป็น             
แกนหลกัในการก าหนดแนวทางการใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองต่อความพงึพอใจของลูกคา้ และเทคนิค
การพฒันาระบบงานขององคก์รใหเ้กดิความสะดวกสบายต่อผูใ้ชบ้รกิาร มดีงัน้ี จดัระบบการท างานให้
เกดิความคล่องตวั องคก์รควรปรบัลดขัน้ตอนทียุ่่งยากใหง้่ายขึน้ เพือ่สรา้งการบรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็
เบื้องหลงัความส าเรจ็ทางธุรกจิ เรามกัพบว่างานบรกิารเป็นเครื่องมอืสนับสนุนงานดา้นต่าง ๆ เช่นงาน
ประชาสมัพนัธ์ งานต้อนรบั งานฝ่ายการตลาด เป็นต้น เพราะถ้าบรกิารด ีลูกคา้เกิดความประทบัใจ 
ยอดขายกจ็ะเพิม่ขึน้ อกีทัง้การบรกิารยงัถอืเป็นหน้าเป็นตาขององคก์รทว่าการบรกิารจะดหีรอืไมส่่วน
หน่ึงขึ้นอยู่กับตัวและอีกส่วนขึ้นกับความใส่ใจขององค์กรที่จะพัฒนางานด้านบริการน้ีขึ้นมา             
(เวป็ไซค ์https://th.jobsdb.com/th-th/articles, 2562) 
 การให้บริการที่ดี ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาการบริการโรงยิมเนเซียม ของส านักกีฬา
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ซึง่มนีกัเรยีน นกัศกึษา บุคลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง และบุคคลทัว่ไป มาใช้
บริการอย่างต่อเน่ือง ดังนัน้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท าการให้บริการที่ดี ให้ได้
มาตรฐานสากล สามารถรองรบัความต้องการของผู้มาใช้บริการได้เกิดความพงึพอใจสูงสุดส านักกีฬา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ได้ตระหนักถึงความส าคญัเรื่องสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง และบุคคลทัว่ไป ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลยัฯ ให้มโีอกาสได้ ใช้โรง
ยมิเนเซยีมในการออกก าลงักาย เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวทิยาลยัฯ ในการสรา้งเสรมิสุขภาพทีด่ี
ทัง้ทางดา้นร่างกาย และจติใจ  งานบรกิารกเ็ป็นอกีสิง่หน่ึงทีส่ าคญัเป็นอย่างมาก ซึง่การใหบ้รกิารตามที ่
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2545: 66) ไดก้ล่าวว่า การทีจ่ะช่วยใหก้ารบรกิารมปีระสทิธภิาพดขีึน้ คอื การ
พจิารณา และปรบัโครงสรา้งของการบรกิาร ซึง่จะวเิคราะหถ์งึวธิกีาร ระยะเวลา และขัน้ตอนทัง้หมดของ
กระบวนการใหบ้รกิาร  ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาถงึแนวทางการพฒันาการบรกิารโรงยมิเนเซยีม  
ของส านักกีฬามหาวทิยาลยัรามค าแหง  เพื่อน าขอ้มูลน้ีมาเป็นแนวทางในการพจิารณาปรบัปรุงแก้ไข
ปญัหาต่าง ๆ ตลอดจนการพฒันาในดา้นอื่น ๆ ของส านกักฬีา มหาวทิยาลยัรามค าแหงใหส้อดคลอ้งกบั
ความพงึพอใจ และความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร อยา่งแทจ้รงิ  
 วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 

1) เพือ่ศกึษาถงึความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม ของส านกักฬีามหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

 2) เพือ่น าขอ้มลูทีท่ าการวจิยัมาพฒันา ปรบัปรงุการใหบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม ของส านกักฬีา
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  
 สมมติฐานของการวิจยั 

 สมมติฐานท่ี 1 : ขอ้มลูสว่นบคุคล เพศ อาย ุอาชพี รายได ้วฒุกิารศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัมผีล
ต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แหง่ ของส านกักฬีามหาวทิยาลยัรามค าแหงที ่
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แตกต่างกนั 
 ผลการวจิยั พบว่า ตวัแปรทัง้ 2 ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั กล่าวคอื ผูท้ีม่ลีกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคล
ของผูใ้ชบ้รกิาร เชน่ เพศ อาย ุอาชพี รายได ้วฒุกิารศกึษา แตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของ 
ผูใ้ช้บรกิารโรงยมิเนเซียม 4 แห่ง ของส านักกีฬามหาวทิยาลยัรามค าแหงที่ไม่แตกต่างกนั ถึงแมว้่า
ผูใ้ชบ้รกิารจะมคีวามแตกต่างทางลกัษณะส่วนบุคคล แต่กเ็คยเขา้ใชบ้รกิารแลว้ทุกคน จงึมแีนวโน้มที่
จะน าไปสู่ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แห่ง ของส านกักฬีามหาวทิยาลยัรามค าแหง
ไมแ่ตกต่างมากนกั 

สมมติฐานท่ี 2 : พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกตา่งกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร
โรงยมิเนเซยีม 4 แหง่ ของส านกักฬีามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการวจิยั พบวา่ ตวัแปรทัง้ 2 มคีวามสมัพนัธ ์กลา่วคอื พฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิาร                       
(ดา้นโรงยมิเนเซยีม ดา้นอุปกรณ์การใหบ้รกิาร และดา้นเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิาร) ทีม่ตี่อความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แหง่ ของส านกักฬีามหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมมคีวามแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิาร สอดคลอ้งกบั วรีกาญจน์ สนิธวุงษานนท ์(2546 หน้า 8) 
ท าการศกึษาเพือ่ทราบถงึความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารของศนูยก์ฬีาในรม่ การกฬีาแหง่ประเทศไทย ปี 
2545 ผลการศกึษา พบวา่  

1. ผูท้ีม่าใชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมาก  
2. ผุม้าใชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ดา้นผูฝึ้กสอน อยูใ่นระดบัมาก 
3. ผูม้าใชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ดา้นการจดัการ อยูใ่นระดบัมาก 
 

 ขอบเขตการวิจยั 
 ในการศกึษา ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แห่ง ของส านกักฬีามหาวทิยาลยั
รามค าแหง ก าหนดขอบเขตไวด้งัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรทีใ่ชก้ารศกึษา คอื ผูท้ีใ่ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม ประกอบดว้ย นกัเรยีน 
นกัศกึษา บคุลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง และบคุคลทัว่ไป 
 2. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาศกึษาในช่วงเดอืน สงิหาคม 2562 – พฤศจกิายน 2562 
 3. ขอบเขตดา้นตวัแปรทีศ่กึษา 
  ตวัแปรต้น 
  ขอ้มลูสว่นบคุคล 
  - เพศ 
  - อายุ 
  - อาชพี  
  - รายได ้
  - การศกึษา 
  พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร 
  - ชว่งเวลาเขา้ใชบ้รกิาร 
  - ความถีใ่นการใชบ้รกิาร 
. 



 
 
  - การตดัสนิใจใชบ้รกิาร 
  - รปูแบบการใชบ้รกิาร 
 
  ตวัแปรตาม 
  ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แหง่ ของส านกักฬีามหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
  - ดา้นโรงยมิเนเซยีม 
  - ดา้นอุปกรณ์การใหบ้รกิาร 
  - ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร  
 
 แนวคิดและทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูศ้กึษาไดศ้กึษา แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการความพงึ
พอใจของผูใ้ชบ้รกิาร จากเอกสารและผลงานวจิยัต่าง ๆ เพือ่เป็นพืน้ฐานแนวทาง และก าหนดกรอบ
แนวคดิในการวจิยั โดยแบ่งเน้ือหา ดงัน้ี  

1. แนวคดิเกีย่วกบัความคดิเหน็ 
2. คณุภาพการบรกิาร 
3. สภาพแวดลอ้มในการใหบ้รกิารทีด่ ี
4. แนวคดิพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
5. แนวคดิความพงึพอใจ 
6. ความเป็นมาของส านกักฬีา มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
7. ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
8. กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเหน็ 
ทว ีเลรามญั (อ้างถงึใน วมิลชยั ค าปุ้ ย, 2536, หน้า 8) กล่าวค าว่า ความคดิเหน็ที่เป็นการ

แสดงออกซึ่งความรู้สกึทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิ และทศันะคตขิองบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงซึ่งอาจเป็น
บคุคล กลุม่คน หรอืสถานการณ์ เป็นตน้ ความคดิเหน็อาจจะเป็นทางเหน็ดว้ย หรอืไมเ่หน็ดว้ยกบัสิง่นัน้กไ็ด ้

เรอืงวทิย์ แสงรตันา (อา้งถงึในเรอืงชยั สานนท์, 2541, หน้า 7) กล่าวว่า ความคดิเหน็เป็นกร
แสดงออกทางด้านความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงด้วยการพูด หรือการเขียนโดยอาศัยพื้นฐานความรู้
ประสบการณ์และสภาพแวดลอ้ม ซึ่งการแสดงความคดิเหน็น้ีอาจะไดก้ารยอมรบั หรอืการปฏเิสธจากคน
อื่นกไ็ด ้

 
คณุภาพการบริการ 
คณุภาพการบรกิาร (Service Quality) เป็นสิง่ทีท่ าไดย้าก เน่ืองจากงานบรกิารมคีวามไมแ่น่นอน

ในการผลติงานออกมาใหไ้ดม้าตรฐาน ทัง้น้ีเพราะงานบรกิารสว่นมากเป็นสิง่ทีจ่บัตอ้งไดย้าก ไมส่ามารถ
จดัเกบ็ไวไ้ดต้อ้งท าการผลติขณะทีล่กูคา้มาซือ้บรกิารดงันัน้ในขณะทีล่กูคา้มาซื้อบรกิารและมกีารสง่มอบ 

 



 
 

บรกิารนัน้จะท าใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดและท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความไมพ่อใจนกัการตลาดจงึตอ้งท าการศกึษา 
 

ระดบัคณุภาพการบริการ 
ในการซื้อสนิคา้บรกิารแต่ละครัง้ลูกค้ามกัจะไม่สามารถจบัต้องตวัสนิคา้บรกิารได้อย่างแท้จรงิ 

ดงันัน้ลกูคา้มกัจะใชเ้กณฑใ์นการวดัระดบัคุณภาพการบรกิารก่อนการตดัสนิใจซื้อบรกิาร 5 ขอ้หลกั ดงัน้ี 
(วิทยา ด่านธ ารงกลุ, 2547) 

1. ความน่าเชื่อถอืและไวว้างใจ (Reliability) ผูใ้หบ้รกิารตอ้งแสดงความน่าเชื่อถอืและไวว้างใจได ้
ควรใหบ้รกิารไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามทีไ่ดต้กลงกนัไว ้

2. การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้หบ้รกิารตอ้งท าใหล้กูคา้มัน่ใจโดยปราศจากความเสีย่ง
อนัตราย ตลอดจนแสดงความสามารถทีท่ าใหเ้กดิความเชื่อใจไดใ้นตวัผูใ้หบ้รกิาร 

3. การตอบสนองลกูคา้ (Responsiveness) การตอบสนองตอ้งมคีวามตัง้ใจและเตม็ใจใหบ้รกิาร
เพือ่แสดงถงึการเอาใจใสใ่นงานบรกิารอยา่งเตม็ทีด่งัน้ี การใหบ้รกิารอยา่งรวดเรว็ มคีวามยนิดทีีใ่หบ้รกิาร
เสมอ 

4. การดแูลเอาใจใส ่(Empathy) การจดัเตรยีมดแูลงานทัง้ก่อนการขาย ระหวา่งขายและหลงัการ
ขาย มดีงัน้ี ใหค้วามสนในลกูคา้เป็นสว่นตวั ใหบ้รกิารอยา่งเอาใจใสถ่อืผลประโยชน์สงูสดุของลกูคา้เป็น
ส าคญั 

5. รปูลกัษณ์ (Tangibles) ความมรีปูลกัษณ์ขององคก์รและผูใ้หบ้รกิาร มดีงัน้ี อุปกรณ์ทนัสมยั 
เทคโนโลยสีงู ความสวยงามของวสัดอุุปกรณ์ทีใ่ชบ้รกิาร มบีคุลกิภาพแบบมอือาชพี และความสะดวกที่
ใหบ้รกิารทัง้องคก์ร และผูใ้หบ้รกิาร 

จากแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ ทัง้ในดา้นองค์กร คุณภาพ
การบรกิาร ผูศ้กึษาเหน็ว่าองคก์รจะตอ้งตระหนกัถงึความพอใจ ความมัน่ใจและเชื่อถอืไดใ้นการบรกิารที่
ได้รบัของลูกค้าเป็นส าคญั ในส่วนขององค์กรจะต้องปรบัตวัอยู่ตลอดเวลาตามสิง่แวดล้อม มกีารสร้าง
สมัพนัธ์กบัลูกค้า การบรหิารพนักงานให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความส าคญัของลูกค้ามสี่วนช่วย
เสนอแนะปรบัปรุงการใหบ้รกิารลกูคา้ มกีารบรหิารองคก์รภายในทีจ่ะตอ้งมกีารก าหนดกลยุทธก์ารตลาด 
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมและความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างต่อเน่ือง และปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกต่าง 
ๆ ใหแ้ก่ลกูคา้เพือ่ใหส้ามารถส่งมอบบรกิารทีต่รงหรอืเกนิกว่าความคาดหวงัของลูกคา้ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 
หรอืเรยีกว่าการให้บรกิารที่เป็นเลศิอย่างต่อเน่ือง ก็จะก่อให้เกิดความภกัดขีองลูกค้า ส่งเสรมิก าไรให้
สงูขึน้ 

สมชาติ กิจยรรยง (2536 หน้า 42) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การบรกิารเป็นกระบวนการของการ
ปฏบิตัตินเพือ่ผูอ้ื่น ดงันัน้ ผูท้ีจ่ะใหก้ารบรกิาร จงึควรมคีณุสมบตัทิีจ่ะสามารถจะอ านวยความสะดวกและ
ท าตนเพือ่ผูอ้ื่นอยา่งมคีวามรบัผดิชอบและมคีวามสขุ 

John D. Millett (อ้างถึงใน เทพศกัด์ิ บุญยรตัพนัธ์ 2536, หน้า 14-15) กล่าวว่าเป้าหมาย
ส าคญัของการบรกิาร คอื การสรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารแก่ประชาชนโดยมหีลกัแนวทางคอื 

1. การใหบ้รกิารอยา่งเสมอภาค (equitable service) หมายถงึ ความยตุธิรรมในการบรหิารงาน 
ภาครฐัที่มฐีานคตทิีว่่าทุกคนเท่าเทยีมกนั ดงันัน้ ประชาชนทุกคนจะได้รบัการปฏบิตัฐิานะทีเ่ป็นปจัเจก
บคุคลทีใ่ชม้าตรฐานการใหบ้รกิารเดยีวกนั 
 



 
 
 

2. การใหบ้รกิารทีต่รงเวลา (time service) หมายถงึ การใหบ้รกิารทีต่อ้งมองว่าการใหบ้รกิาร
สาธารณะจะตอ้งตรงต่อเวลาผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐัจะถอืว่าไมม่ปีระสทิธผิล ถา้ไม่มกีาร
ตรงต่อเวลา ซึง่จะสรา้งความไมพ่งึพอใจใหแ้ก่ประชาชน 

3. การใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ (ample service) หมายถงึการใหบ้รกิารสาธารณะตอ้งมลีกัษณะมี
จ านวนการใหบ้รกิาร และสถานทีใ่หบ้รกิารอย่างเหมาะสม เหน็ว่าความเสมอภาคหรอืการตรงต่อเวลาจะ
ไม่มคีวามหมายเลยถ้ามจี านวนการใหบ้รกิารไมเ่พยีงพอ และสถานทีต่ ัง้ใหบ้รกิารสรา้งความไม่ยุตธิรรม
ใหเ้กดิขึน้แก่ผูร้บับรกิาร 

4. การใหบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง (continuous service) หมายถงึการ ใหบ้รกิารสาธารณะทีเ่ป็นไป
อย่างสม ่าเสมอ โดยยดึประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกัไม่ใช่ยดึความพอใจของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารว่า
จะใหห้รอื หยดุบรกิารเมือ่ใดกไ็ด ้

5. การใหบ้รกิารอย่างกา้วหน้า (progressive service) หมายถงึ การใหบ้รกิารสาธารณะทีม่กีาร
ปรบัปรงุคณุภาพ และผลการปฏบิตังิานกล่าวอกีนยัหน่ึงคอื การเพิม่ประสทิธภิาพหรอืความสามารถทีท่ า
หน้าทีไ่ดม้ากขึน้โดยใชท้รพัยากรเทา่เดมิ 

  
ความส าคญัของการให้บริการ 
การใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิและมคีุณภาพ จะต้องอาศยัเทคนิค กลยุทธ ์ทกัษะ และความแนบเนียน

ต่าง ๆ ทีจ่ะใหช้นะใจลกูคา้ ผูท้ีต่ดิต่อธุรกจิ หรอืบุคคลทัว่ไปทีม่าใชบ้รกิาร จงึถอืไดว้่ามคีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ในปจัจบุนั 

การใหบ้รกิารสามารถกระท าได ้ทัง้ก่อนการตดิต่อ ในระหว่างการตดิต่อหรอืภายหลงัการตดิต่อ 
โดยรบัการบรกิารจากตวับคุคลทกุระดบัในองคก์รรวมทัง้ผูบ้รหิาร ขององคก์รนัน้ ๆ  

การบรกิารที่ดจีะเป็นเครื่องมอืช่วยให้ตดิต่อกบัองค์กรธุรกิจเกิดความเชื่อถือศรทัธา และสร้าง
ภาพลกัษณ์ ซึง่จะมผีลในการสัง่ซือ้หรอืใชบ้รกิารอื่น ๆ ในโอกาสหน้า (สมชาติ  กิจยรรยง 2536 หน้า 15) 

หลกัการส าคญัในการให้บรกิารที่เป็นเลศิ เพื่อน าสู่ความพงึพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าหรอืผู้ที่มาใช้
บรกิาร ดงัน้ี 

1. การเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ เพือ่ทีจ่ะไดรู้ถ้งึความตอ้งการของลกูคา้เพือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้ใจใน
ความตอ้งการของลกูคา้อย่างงา่ย ๆ  

2. การรูจ้กัวธิตีดิต่อสือ่สารทีด่ ีการตดิต่อสือ่สารทีด่ที ัง้ภาษาค าพดูและทีไ่มใ่ชภ่าษาค าพดู หรอืที่
เรยีกวา่ ภาษาทา่ทางอวจันภาษา 

3. ควรมมีารยาท คือ การที่ให้บริการมกีารแสดงออกต่อหน้าลูกค้า การแสดงที่ดีก็ คอื การมี
กริยิามารยาททีง่ดงามนัน้เอง ซึ่งแสดงออกทัง้การพูด การนัง่ การยนื การเดนิ หรอืการแสดงออกด้วย
ภาษากาย 

4.  การมคีวามรบัผดิชอบ ต่อไปน้ีเป็นสูตรส าเรจ็ในการแสดงถึงความรบัผดิชอบในการท างาน 
และเป็นการเพิม่ผลผลติในการท างาน 

5. ความสามารถรอบรู ้ผูใ้หบ้รกิารทีด่จีะตอ้งมคีวามสามารถรอบรูต้่าง ๆ เพราะความรูท้ าใหเ้กดิ
ทศันคตทิีด่ ีท าใหเ้กดิความเชือ่มัน่ในการท างานตดิตามมา และจะท าใหเ้กดิขวญัก าลงัใจทีด่ดีว้ย 

 



 
 
 
6. การมีความน่าเชื่อถือ การที่ผู้มีหน้าที่ในการให้บริการจะมีความเชื่อถือได้นัน้คุณสมบัติ

ประจ าตวัของแต่ละบุคคลเป็นสิง่ที่ส าคญัในการท าหน้าที่บรกิารปญัหาก็อยู่ที่ว่าท าอย่างไรจงึจะท าให้
ลกูคา้หรอืผูท้ีก่ าลงัตดิต่อเกดิความศรทัธาและเชือ่ถอื 

7. ความน่าไวว้างใจ นอกจากท าใหค้นเชือ่ถอืหรอืเชือ่มัน่แลว้ผูท้ีท่ าหน้าทีบ่รกิารควรจะตอ้งท าให้
เป็นคนทีน่่าไวว้างใจอกีดว้ย 

8. การมสีขุภาพและสขุภาพจติทีด่ ีผูใ้หบ้รกิารจะดแูลสขุภาพรา่งกายใหแ้ขง็แรงสมบรูณ์ อยู่เสมอ
เมือ่มสีขุภาพกายทีด่แีลว้ สุขภาพจติยอ่มดตีามไปดว้ย (สมชาติ กิจยรรยง 2536 หน้า 44-47) 

แมกซ์ เวเบอร ์(Weber อ้างถึงใน Suchitra 1986 หน้า 46) ไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร
วา่ การทีใ่หบ้รกิารมปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากทีสุ่ด คอื การใหบ้รกิารทีไ่มค่ านึงถงึ
ตวับุคคล หรอืเป็นการใหบ้รกิารที่ปราศจากอารมณ์ไม่ม ีความชอบพอสนใจเป็นพเิศษ ทุกคนไดร้บัการ
ปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนัตามหลกัเกณฑใ์นสภาพทีเ่หมอืนกนั 

กลุธน ธนาพงศธ์ร (2530 หน้า 303-304) ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึหลกัการใหบ้รกิารทีส่ าคญัม ี               
5 ประการ คอื  

1. หลกัความสอดคลอ้งกบับุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคอื ประโยชน์และบรกิารขององคก์รทีจ่ดัขึน้
นัน้ จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่หรอืทัง้หมดมใิช่จดัใหแ้ก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
โดยเฉพาะมฉิะนัน้แลว้นอกจากไมเ่กดิประโยชน์สงูสุดในการเอื้ออ านวยประโยชน์ และการบรกิารแลว้ยงั
ไมคุ่ม้คา่ในการด าเนินงานนัน้ ๆ ดว้ย 

2. หลกัความสม ่าเสมอ กล่าวคอื การให้บรกิารนัน้ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
มใิชท่ า ๆ หยดุ ๆ ตามความพอใจของผูบ้รหิารหรอืผูป้ฏบิตักิาร 

3. หลกัความเสมอภาค บรกิารทีจ่ดันัน้จะตอ้งใหแ้ก่ผูม้าใชบ้รกิารทุกคนทุกอย่างเสมอภาค และ
เท่าเทยีมกนั ไมม่กีารใชส้ทิธพิเิศษแก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลหน่ึงในลกัษณะต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างเหน็
ไดช้ดั 

4. หลกัความประหยดั คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งใชใ้นการบรกิารจะตอ้งไมม่ากจนเกนิผลทีไ่ดร้บั 
5. หลกัความสะดวก บรกิารทีจ่ดัใหแ้ก่ผูบ้รกิารจะตอ้งเป็นในลกัษณะปฏบิตัไิดง้า่ย สะดวก สบาย 

สิ้นเปลอืงทรพัยากรไม่มากนัก ทัง้ยงัไม่เป็นการสรา้งความยุ่งยากใจใหแ้ก่ผูบ้รกิารหรอืผู้ใช้บรกิารมาก
จนเกนิไป 

จากการศกึษาทฤษฎ ีและแนวคดิเกี่ยวกบัการบรกิารทีด่ ีและส าคญัพอสรุปไดว้่าการบรกิารทีด่ี
และส าคญั หมายถงึ กระบวนการในการปฏบิตัเิพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้หรอืผูม้าใชบ้รกิาร 
ใหเ้กดิความพงึพอใจ จากการไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกนั รวดเรว็ถกูตอ้ง ต่อเน่ืองในการไดร้บัการ 

 
ปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั รวดเรว็ถูกต้อง และเพยีงพอต่อความต้องการ รวมทัง้ไดร้บัการปฏบิตัทิีม่ ี

ความคบืหน้ามากขึน้โดยใชท้รพัยากรเท่าเดมิผูร้บับรกิารจะต้องเป็นไปในลกัษณะปฏิบตัไิดง้่าย สะดวก 
สบาย สิน้เปลอืงทรพัยากรไมม่ากนกั ทัง้ยงัไมเ่ป็นการสรา้งภาระ ยุ่งยากใจใหแ้ก่ผูบ้รกิาร หรอืผูใ้ชบ้รกิาร
มากจนเกนิไป 

 
 



 
 
 
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 
ชชูยั สมิทธิไกร (2553 หน้า 6) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ การซื้อ การใช ้และการก าจดัส่วนทีเ่หลอื สนิคา้และบรกิารต่าง ๆ 
กระบวนการเหลา่น้ีเพือ่ตอบสนองความตอ้งการหรอืความปรารถนาส่วนตวั และอาจมบีุคคลอื่นมสี่วนร่วม
ในกระบวนการบรโิภคดว้ย 

ดารา ทีปะปาล (2542 หน้า 3) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ กระบวนการหรอืขัน้ตอนต่าง ๆ ที่
ผู้บริโภคประเภทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมสี่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการเลือกสรร การซื้อ การบรโิภคที่
เกี่ยวกบัสินค้าหรอืบรกิาร โดยที่ใช้ความคิดหรือประสบการณ์พจิารณา เพื่อเป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของตนใหเ้กดิความพงึพอใจ 

จากความหมายของค าว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทีก่ล่าวมาแลว้ สามารถสรุปความหมายไดว้่า การ
กระท า กระบวนการหรอืกจิกรรมของแต่ละบคุคลทีเ่กีย่วกบัการเลอืกสรร ซึง่การตดัสนิใจซื้อทีม่ผีลต่อการ
กระท าทีแ่สดงออก รวมทัง้การเขา้ใชบ้รกิารจะเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมหรอืการกระท า 

 
แนวคิดความพึงพอใจ 
พิทกัษ์ ตรษุทิม (2538 หน้า 24) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึของบุคคลทีม่ตี่อเรื่องใด

เรือ่งหน่ึงในเชงิประเมนิคา่ ซึง่จะเหน็วา่เกีย่วขอ้งกบัทศันคตอิยา่งแยกไมอ่อก 
Direck RerKsarai (อ้างถึงใน วรรณี อศัวานันท์ 2538 หน้า 70) กล่าวว่า ความพงึพอใจถงึ

ทศันคตใินทางบวกของบคุคลทีม่ตี่อสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่จะเปลีย่นแปลงไปเป็นความพอใจในการปฏบิตัติ่อสิง่นัน้ 
จากความหมายค าว่า ความพงึพอใจทีก่ล่าวมาแลว้สามารถสรุปความหมายไดว้่า ความรูส้กึของ

บคุคลทีม่ตี่อสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่จะเปลีย่นแปลงเป็นความพอใจต่อสิง่นัน้ 
 
สภาพแวดล้อมในการให้บริการท่ีดี 
สภาพแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทัง้หมดที่อยู่ล้อมรอบบุคคลหรือกลุ่ม เช่น 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สงัคมหรอืวฒันธรรม ซึ่งต่างกม็อีทิธพิลและความรู้สกึนึกคดิของบุคคลได ้
ทัง้สิน้ (ชติุมา มาลยั 2538 หน้า 38)  

ส่วนสภาพแวดลอ้มในการท างาน คอื สิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยู่รอบตวัเราทัง้ทีม่ชีวีติและไมม่ชีวีติ สามารถ
จบัตอ้งไดแ้ละไมส่ามารถจบัตอ้งไดเ้ป็นทัง้รปูธรรมและเป็นนามธรรม รวมถงึสภาพปจัจยัต่าง ๆ ทีส่่งผลให้
เกดิภาวะกดดนัต่อผูป้ฏบิตังิาน ในขณะทีท่ างาน  

จากแนวคดิดงักล่าวจงึสรุปไดว้่า สภาพแวดลอ้มการใหบ้รกิารทีด่ ีคอื ทุกสิง่ทุกอย่างทีอ่ยู่ภายใน
และภายนอกองคก์ร และมอีทิธพิลหรอื ผลกระทบต่อองคก์ร รวมถงึสิง่ต่าง ๆ ทางกายภาพทีอ่ยู่รอบตวัที่
เอื้อต่อการปฏบิตัิงานหรอืสภาพทาง กายภาพและสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างาน ได้แก่ อาคาร
สถานทีบ่รรยากาศในการท างาน อุปกรณ์ส านกังานแสงสวา่ง เป็นตน้ 

 
 
 
 



 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันา 
 ความหมายของการพฒันา คอื เป็นแนวคดิทีม่รีากฐานมาจากความสนใจ ซึง่เกดิขึน้จาก

การสงัเกตปรากฏการณ์การเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม ซึง่อธบิายไวอ้ยา่งชดัเจนวา่สงัคม
และวฒันธรรมของมนุษยชาตมิกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาดว้ยสาเหตุต่าง ๆ หลายประการดงัต่อไปน้ี คอื 

 1. การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) 
 2. การเปลีย่นแปลงทางดา้นประชากร (Population Change) 
 3. การอยูโ่ดดเดีย่วและการตดิต่อกนั (Isolation and Contact) 
 4. โครงสรา้งทางสงัคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Structure) 
 5. ระดบัของความรูแ้ละเทคโนโลย ี(Knowledge and Technology) 
 6. ปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งอื่น เช่น การเลง็เหน็ความจ าเป็นในการ

เปลีย่นแปลง หรอืนโยบายของผูน้ าประเทศ 
 จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผ่านมา เราจะพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรมเป็นเรื่องตามธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้โดยไมอ่าจหลกีเลีย่งได ้การพจิารณาเรื่องการเปลีย่นแปลงจงึ
ต้องท าความเข้าใจทัง้ในด้านทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction) ขนาดของการเปลี่ยนแปลง 
(Magnitude) ระยะเวลาทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง (Time) สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืต่อตา้นการ
เปลีย่นแปลง (Change & Resistance to Change)  

  
ความเป็นมาของส านักกีฬา มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ส านกักฬีา มหาวทิยาลยัรามค าแหง จดัตัง้ขึน้ตามมตสิภามหาวทิยาลยัรามค าแหง ครัง้ที ่4/2540 

ลงวนัที ่21 เมษายน พ.ศ.2540 และตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามค าแหง ว่าดว้ยการจดัตัง้ ส านักกฬีา 
พ.ศ. 2540 โดยอาศยัตามอ านาจตามความในมาตรา 14 (1) (5) และ(8) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
รามค าแหง พ.ศ.2514 ประกาศ ณ วนัที่ 16 มิถุนายน 2540 ทัง้น้ี สืบเน่ืองจากการประชุมสมัมนา 
“คณะกรรมการบรหิารกฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย” เมือ่วนัที ่15 - 16 มถิุนายน 2539 ทีป่ระชุมได้
พจิารณาเหน็ว่า การจดัการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ซึ่งมเีป็นประจ าทุกปีนัน้ มปีญัหา
และอุปสรรคหลายประการ ทัง้ในดา้นของนกักฬีา สถาบนัการศกึษา ตลอดจนการ 

ประสานงานและการจดัการ เป็นต้น ที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้ ทบวงมหาวิทยาลยัถือเป็น
นโยบายให้ทุกมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ บริหารและพฒันากิจกรรมกีฬา ตามความ
เหมาะสมของแต่ละมหาวทิยาลยั เช่น ก าหนดให้ทุกมหาวทิยาลยั ควรมสี านักกีฬาอยู่ในมหาวทิยาลยั 
โดยก าหนดวธิกีารปฏบิตัดิ้านอตัราบุคลากร งบประมาณ โครงสร้างหน่วยงานตลอดจนคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เป็นต้น และกอปรกบัมหาวิทยาลยัรามค าแหง ได้เป็นเจ้าภาพในการจดัการแข่งขนักีฬา
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่13 ในปี พ.ศ. 2528 ครัง้ที ่18 ในปี พ.ศ. 2533 และครัง้ที ่24 ในปี 
พ.ศ.2540 ถอืไดว้า่ประสบผลส าเรจ็อยา่งดยีิง่ ในดา้นการจดัการแขง่ขนั คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัฯ โดย
ทา่นอธกิารบด ีศาสตราจารยป์ระจ ารงัสรรค ์แสงสุข ไดม้วีสิยัทศัน์ ในดา้นการบริหารจดัการเกีย่วกบักฬีา 
โดยแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้ชดุหน่ึง เพือ่รา่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามค าแหงวา่ดว้ย การจดัตัง้ส านกั 

 
 
 



 
 
 

กฬีาและในการประชุมสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่6 / 2540 เมื่อวนัที ่6 มถิุนายน 2540 ทีป่ระชุมได้มมีต ิ
อนุมตัิร่างขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว่าด้วยการจดัตัง้ส านักกีฬา ส านักกีฬามสีถานที่ท าการ
ชัว่คราว ณ ตึก AD 3 ปจัจุบนัได้ย้ายที่ท าการมาที่ตึกส านักกีฬา เป็นอาคาร 3 ชัน้ ตัง้แต่วนัที่ 15 
มกราคม พ.ศ. 2550 โดยมภีาระหน้าทีร่บัผดิชอบบรหิารจดัการ วนิิจฉยัสัง่การ การใชส้นามกฬีา และภูมิ
ทศัน์โดยรอบสนามกฬีา เพือ่ดแูลสุขภาพนกัศกึษา บุคลากร และประชาชนทัว่ไป ใหม้สีุขภาพแขง็แรง ให้
เกิดประโยชน์ในการใช้งานสถานที่ออกก าลงักายสูงสุด ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ในด้านสุขภาพแก่
บคุลากร นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไป (อ้างอิงจาก เวป็ไซค ์ส านักกีฬา มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2562) 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
วชัรา วชัรเสถียร (2539, หน้า 10) ไดท้ าการศกึษา การพฒันาคณุภาพการบรกิารดา้นผูใ้หก้าร

บรกิารศกึษากรณีพนกังานตอ้นรบับนเครือ่งบนิ บรษิทัการบนิไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ผูบ้รหิารได้
ตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันาคณุภาพการบรกิารเป็นอยา่งยิง่โดยเฉพาะการพฒันาผูใ้หบ้รกิาร 
โดยไดก้ าหนดนโยบายในการด าเนินการตัง้แต่การคดัเลอืกบคุลากรการพฒันาพนกังานและการประเมนิ
พนกังานเพือ่จะไดบ้คุลากรทีม่คีณุภาพและมจีติส านึก มทีศันคตทิีด่ใีนการปฏบิตังิานบรกิาร 

ชยัสมพร ชาวประเสริฐ (2547, หน้า 106) สรปุเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิวา่
จะตอ้งเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการหรอืความคาดหวงัของลกูคา้อยา่งเตม็ที ่จนลกูคา้รูส้กึไดว้า่การ
บรกิารนัน้เป็นการบรกิารทีว่เิศษมาก ประทบัใจ คุม้คา่แก่การตดัสนิใจ และคุม้คา่เงนิดว้ย 

พิสิทธ์ิ พิพฒัน์โภคากลุ (2549, หน้า 15) สรปุความหมายของการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ หมายถงึ 
การบรกิารใหล้กูคา้เกดิประสบการณ์ เกดิความประทบัใจเกดิความทรงจ าทีด่กีบัธุรกจิของเรา อนัจะสง่ผล
ต่อกจิการของเราในรปูตวัเงนิมลูคา่หุน้ ผลก าไร และทางดา้นจติใจ และคุม้คา่เงนิดว้ย 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
การวจิยัเรือ่งน้ีจะท าการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืวจิยั 

เพือ่ศกึษาปจัจยัสว่นบคุคลทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แหง่ ของส านกักฬีา
มหาวทิยาลยัรามค าแหง ซึง่ผูว้จิยัไดก้ าหนดวธิกีารวจิยัประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีจ่ะใชใ้นการวจิยั การ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู และสถติใินการใชว้เิคราะห ์ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีน นกัศกึษา 
บคุลากรมหาวทิยาลยัรามค าแหง และประชาชนทัว่ไปจ านวน 400 คน โดยก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดย
ใชส้ตูร จ านวนตามตารางส าเรจ็รปูของ Yamane (1973) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ในการเลอืกตวัอยา่ง 95.5 % 
ทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อน +/- 5% และผูว้จิยัตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 200 คน และก าหนดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้
วธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบบงัเอญิ (Accidental sampling) กบัผูม้าใชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แหง่ของส านกั
กฬีา มหาวทิยาลยัรามค าแหง ทีย่นิดใีหค้วามรว่มมอืตอบแบบสอบถาม รวมทัง้สิน้  200 ฉบบั และ
กลบัคนืมาตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลู และน าไปวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมเครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (questionnaire) ทีใ่ชส้ าหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูใ้ชบ้รกิารโรง
ยมิเนเซยีม ส านกักฬีามหาวทิยาลยัรามค าแหง ซึง่ประกอบดว้ย ค าถามปลายเปิด และค าถามปลายปิด 
โดยแบง่ออกเป็นสว่น ๆ ดงัน้ี 

 



 
 
 
สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

อาชพี รายได ้การศกึษา ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลอืกตอบ (multiple choices) และตวัแปรอายุเป็นมาตร
วดัแบบอตัราสว่น  สว่นที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร ลกัษณะค าถาม
เลอืกตอบ (multiple choices) สว่นที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการใหบ้รกิารโรงยมิเนเซยีมของส านกั
กฬีามหาวทิยาลยัรามค าแหง ลกัษณะค าถามเป็นชนิดมาตราสว่นแบบประเมนิคา่ (rating scale) ตามวธิี
ของ Likert Scale โดยก าหนดมาตราสว่นไว ้5 ระดบั ส าเรจ็รปู SPSS โดยใชส้ถติ ิดงัน้ี 1) สถติพิรรณนา 
(descriptive statistics) คอืการบรรยายคณุสมบตัขิองกลุม่ ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ความถี ่(frequency) คา่รอ้ยละ 
(percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation—S.D.)  2) สถติอิา้งองิ 
(inferential statistics) คอื สถติทิีน่ าคณุสมบตัขิองกลุ่มตวัอยา่งเพือ่อา้งองิประชากร โดยการทดสอบ 
Hypothesis   ไดแ้ก่ คา่  t-test, คา่ One-way ANOVA 

 
ผลการวิจยั 
 จากการศกึษากลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 200 คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญงิมากกวา่เพศ

ชาย จ านวน 139 คน รองลงมาเพศชาย 60 คน และไมร่ะบเุพศ จ านวน 1 คน สว่นใหญ่มอีายรุะหวา่ง อาย ุ
26-30 ปี จ านวน 137 คน มอีาชพี มากทีส่ดุคอื บคุคลทัว่ไป จ านวน 119 คน มรีายได ้(บาทต่อเดอืน) 
มากทีส่ดุคอื 10,001-30,000 บาท วฒุกิารศกึษา มากทีส่ดุคอื ปรญิญาตร ีจ านวน 197 คน รองลงมา คอื 
สงูกวา่ปรญิญาตร ีจ านวน 3 คน  

 จากการศกึษา พบวา่ ช่วงเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิารประจ ามากทีส่ดุ คอื เวลา 09.01-12.00 น.
รองลงมา คอื เวลา 12.01-16.00 น. และน้อยทีส่ดุ คอื เวลา 06.30 -09.00 น. ความถีใ่นการเขา้ใชบ้รกิาร 
มากทีส่ดุ คอื 1-2 ครัง้/เดอืน และน้อยทีส่ดุ คอื ตลอดทัง้เดอืน การตดัสนิใจใชบ้รกิาร มากทีส่ดุ คอื คา่ใช้
บรกิารมรีาคาถกู รองมา คอื สถานทีจ่อดรถมคีวามเพยีงพอ รปูแบบการใชบ้รกิาร และน้อยทีส่ดุคอื ตดิต่อ
ประสานงานรวดเรว็ รปูแบบการใชง้านมากทีส่ดุ คอื จดักฬีาเชื่อมความสมัพนัธ ์รองลงมา คอื จดั
ฝึกอบรมกฬีา และน้อยทีสุ่ด คอื การจดัการแขง่ขนัฟุตบอล 

 จากการศกึษา พบวา่ ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แหง่ 
ของส านกักฬีาดา้นโรงยมิเนเซยีม เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า หอ้งน ้า หอ้งอาบน ้าในการใหบ้รกิาร มคีวามสะอาดเรยีบรอ้ย อยู่ในระดบั
มาก  รองลงมา คือ มีตู้ล็อกเกอร์เพียงพอต่อการให้บริการ และน้อยที่สุด คือ ที่นัง่พกัผ่อนในโรง
ยมิเนเซยีมมเีพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร และโรงยมิเนเซยีมมขีนาดเพยีงพอต่อการใหบ้รกิาร 

 จากการศกึษา พบวา่ การใหบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แหง่ ของส านกักฬีามหาวทิยาลยั
รามค าแหง ดา้นอุปกรณ์การใหบ้รกิารมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อุปกรณ์
ใหบ้รกิารมคีวามเป็นมาตรฐานอุปกรณ์มสีภาพทีส่มบรูณ์พรอ้มใชง้าน และอุปกรณ์ทนัสมยั อยูใ่นระดบั
มาก รองลงมา คอื อุปกรณ์ทีใ่หบ้รกิารมคีวามเพยีงพอ และน้อยทีส่ดุ คอื อุปกรณ์มคีวามปลอดภยั 

 จากการศกึษา พบวา่ การใหบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แหง่ ของส านกักฬีามหาวทิยาลยั
รามค าแหง ดา้นเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิาร มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ เจา้หน้าที่
พดูดว้ยถอ้ยค าทีส่ภุาพ ความเชีย่วชาญดา้นการใหบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม รองลงมา คอื เจา้หน้าทีม่มีนุษย์
สมัพนัธด์ ีและเจา้หน้าทีม่คีวามรูต้รงกบังานทีท่ า 



 
 
 
อภิปรายผล 
 สมมตฐิานที ่1 : ขอ้มลูส่วนบุคคล เพศ อายุ อาชพี รายได ้วุฒกิารศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัมี

ผลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโรงยิมเนเซียม 4 แห่ง ของส านักกีฬามหาวิทยาลยัรามค าแหงที่
แตกต่างกนั 

 ผลการวจิยั พบว่า ตวัแปรทัง้ 2 ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั กล่าวคอื ผูท้ีม่ลีกัษณะขอ้มลูส่วน
บคุคลของผูใ้ชบ้รกิาร เช่น เพศ อายุ อาชพี รายได ้วุฒกิารศกึษา แตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการโรงยิมเนเซียม 4 แห่ง ของส านักกีฬามหาวิทยาลยัรามค าแหงที่ไม่แตกต่างกนั ถึงแม้ว่า
ผูใ้ชบ้รกิารจะมคีวามแตกต่างทางลกัษณะส่วนบุคคล แต่กเ็คยเขา้ใชบ้รกิารแลว้ทุกคน จงึมแีนวโน้มทีจ่ะ
น าไปสู่ความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารโรงยมิเนเซียม 4 แห่ง ของส านักกีฬามหาวทิยาลยัรามค าแหงไม่
แตกต่างมากนกั 

สมมตฐิานที ่2 : พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโรง
ยมิเนเซยีม 4 แหง่ ของส านกักฬีามหาวทิยาลยัรามค าแหงทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรทั ้ง  2 มีความสัมพันธ์  กล่ าวคือ พฤติกรรมผู้ ใช้บริการ                       
(ดา้นโรงยมิเนเซยีม ดา้นอุปกรณ์การใหบ้รกิาร และดา้นเจา้หน้าทีใ่ห้บรกิาร) ทีม่ตี่อความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 4 แหง่ ของส านกักฬีามหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยภาพรวมมคีวามแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิาร สอดคลอ้งกบั วรีกาญจน์ สนิธุวงษานนท ์(2546 หน้า 8) ท าการศกึษาเพือ่
ทราบถงึความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารของศูนยก์ฬีาในร่ม การกฬีาแห่งประเทศไทย ปี 2545 ผลการศกึษา 
พบวา่  

1. ผูท้ีม่าใชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ดา้นสถานที ่อุปกรณ์ และสิง่อ านวยความสะดวก อยูใ่นระดบัมาก  
2. ผุม้าใชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ดา้นผูฝึ้กสอน อยูใ่นระดบัมาก 
3. ผูม้าใชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ดา้นการจดัการ อยูใ่นระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลของการวจิยั เรื่อง ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารโรงยมิเนเซี่ยม 4 แห่ง ของส านักกีฬา

มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประกอบดว้ยขอ้มลูความพงึพอใจ 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นโรงยมิเนเซยีม ดา้น
อุปกรณ์การใหบ้รกิาร และดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ผูศ้กึษาขอเสนอแนะผลการศกึษา ดงัน้ี 

1. ผลการวจิยัน้ี พบว่า ผูท้ีใ่ชบ้รกิารยมิเนเซยีม ส่วนใหญ่เป็นปรญิญาตร ีอายุตัง้แต่ 26-30 ปี 
และถอืเป็นกลุม่เป้าหมายหลกั แต่ไมค่วรมองขา้มกลุม่ทีส่งูกวา่ปรญิญาตร ีทีม่อียูจ่ านวนมากเช่นกนั  

2. ผลการวจิยัน้ี พบว่า โรงยมิเนเซยีม ควรปรบัปรุงเรื่องอุปกรณ์การใหบ้รกิาร เน่ืองจากอุปกรณ์
เก่าและบางอยา่งช ารดุ เชน่ แป้นบาสเกตบอล  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามเหน็ ควรติดตัง้เครื่องปรบัอากาศเพื่อให้รองรบักบั
ผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นชาวต่างชาตทิีข่อใชบ้รกิารโรงยมิเนเซยีม 
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