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บทคัดย่ อ
1

การศึกษาเรื องคุณภาพการให้ บริ การอุปกรณ์
กีฬาของ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาปั จ จัยทีมีผ ลต่อคุณภาพการให้ บริ การอุปกรณ์
กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย และศึกษาความพึง
พอใจในการให้ บ ริ การอุป กรณ์ กีฬาของการกี ฬาแห่ง
ประเทศไทย ศึกษาจากเจ้ าหน้ าทีของสมาคมกีฬาทีใช้
บริ ก ารอุ ป กรณ์ กี ฬ าของการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย
จํ า นวน 135 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื องมื อ ใน
การศึ ก ษา สถิ ติ ที ใช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล คื อ
ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
t-test One-Way ANOVA และ Regression Analysis
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี H

*
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ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน
135 คน ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุ 26-30 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ประเภทกีฬาทีม/สนาม ประเภท
การใช้ บริ การเป็ นยืมอุปกรณ์กีฬาและความถีในการใช้
บริ ก ารส่ ว นใหญ่ น้ อยกว่ า 3 ครั งH ปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารอุป กรณ์ กี ฬ า ภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี H ด้ านความมันใจได้
ด้ า นความน่า เชื อถื อ ได้ ด้ า นความเข้ า ถึ ง จิ ต ใจผู้อื น
ด้ านความสามารถทีสัมผัสได้ อยูใ่ นระดับมาก ความพึง
พอใจในการให้ บ ริ การอุป กรณ์ กีฬาของการกี ฬาแห่ง
ประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าปั จจัยด้ านความสามารถทีสัมผัสได้
ได้ แก่ เรื องความพร้ อมของอุปกรณ์ ทีให้ บริ การ ความ
สะดวกในการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬาและ ด้ านความเข้ าถึง
จิตใจผู้อืน ได้ แก่ เรื องการสือสารของเจ้ าหน้ าทีดี น่า
ประทับใจ มีสมั พันธ์ กันมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้ บ ริ ก ารอุป กรณ์ กี ฬาของการกี ฬ าแห่ง ประเทศไทย
อย่างมีนยั สําคัญที ระดับ 0.05
คําสําคัญ: คุณภาพการให้ บริการอุปกรณ์กีฬา
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Abstract
The purpose of this study were to
determine the factors of service quality and
service satisfaction of sports equipment at Sports
Authority of Thailand. The population in this
research there are 135 Sports Authority of
Thailand Club members by using a check list and
rating scale questionnaire. The statistics used for
data analysis were percentage, mean, standard
deviation, T-test, One-way Anova, and multiple
regression analysis.
The research result showed that most of
respondents were males who has age between
26-30 years old, bachelor degree graduated,
team and field players, borrowing game
equipment, spend the time for services less than
3 times per month. The holistic of opinion factors
that affected to service quality were in high level
with following details, reasonable fines for
equipment damaged or misplaced, knowledgeable
personnel, service inspection, safety sport
equipment deposit, adequate sport equipment to
provided, service personnel responsiveness and
well communicate, respectively. Service personnel
performance was in medium level. The hypothesis
testing revealed that equipment deadliness to
provide, convenient, and personnel communication
affecting service satisfaction of sports equipment
at Sports Authority of Thailand was in statistical
significant at .05 level.
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Recommendations from this study were
administrative officers should sustain service
quality such as adequate sport equipment to be
ready to delivered, sport equipment maintenance,
convenient to lend and return equipment. In
addition, well trained personnel with presently
assertiveness.
Keyword: Service Quality of Sports

บทนํา
การกีฬา มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ทังในด้
H านสุขภาพ และพลานามัย
และด้ า นจิ ต ใจ เป็ นปั จ จัย ที สํา คัญ ที ทํ า ให้ ป ระชาชน
สามารถพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง ครอบครั ว
ชุมชน และสังคม นําไปสู่การมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กีฬา
ถูกนําไปใช้ เป็ นเครื องมือ เพือสร้ างความเข้ มแข็งของ
ครอบครั ว และชุมชน ในประเทศทีพัฒนาแล้ วทัวโลก
จะอาศัยกระบวนการของกีฬา เพือสร้ างการมีสว่ นร่ วม
เพือสร้ างเครื อข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้ างจิตสํานึกใน
การดํ า รงชี วิ ต ที มี คุ ณ ธรรม มี วิ นั ย และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อหน้ าที เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อืน
เป็ นรากฐานทีดีของสังคม องค์กรของประเทศต่าง ๆ ทัว
โลก รวมทังองค์
H กรระหว่างประเทศจึงได้ สนับสนุนให้ มี
การใช้ กีฬา การออกกํ าลังกาย และนันทนาการ เป็ น
เครื องมือในการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของประชากรของ
ประเทศตน พีรศักดิg วิลยั รัตน์ (2551
ในปั จจุบนั การกีฬาแห่งประเทศไทย" เรี ยกโดย
ย่อว่า "กกท." ได้ จดั ตังขึ
H Hนพือแทน "องค์การส่งเสริ มกีฬา
แห่งประเทศไทย" และให้ มีอํานาจหน้ าทีในการส่งเสริ ม
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การกี ฬ า และควบคุ ม การดํ า เนิ น กิ จ การกี ฬ าได้
กว้ างขวางและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ งขึ นH โดยนั ย ของ
พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยได้ เป็ นหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด
กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา โดยได้ รับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี จากรัฐบาล การบริ หารงานของการ
กีฬาแห่งประเทศไทยนันH บริ หารโดยคณะกรรมการกีฬา
แห่งประเทศไทย โดยมีมีผ้ วู ่าการการกีฬาแห่งประเทศ
ไทยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริ หารกิจการ
ของ กกท. ได้ ทําการส่งเสริ มกีฬาให้ เป็ นทีรู้ จกั และนิยม
มากขึนH ทํ า เกิ ด หน่ว ยงานที เรี ย กว่า สมาคมกี ฬ าที ทํ า
หน้ าทีรับผิดชอบการส่งเสริ มกีฬาชนิดต่าง ๆ ทีเรื องการ
แข่งขันเพือความเป็ นเลิศทังในและต่
H
างประเทศจากนันH
ยัง ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนกี ฬ าใน
สถานศึกษาภายในประเทศอีกด้ วย ในเวลาเดียวกัน
และความนิยมของชนิดกี ฬาแต่ละชนิดมีเพิมมากขึนH
ทําให้ สมาคมกี ฬาและการกี ฬาแห่ง ประเทศไทยได้ มี
อุปกรณ์กีฬาทีเพิมขึ Hนทีเพืออํานวยความสะดวกในการ
รองรับการจัดรายการการแข่งขันเป็ นจํานวนมากทําให้
อุป กรณ์ ส่ ว นกลางของการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทยมี
จํานวนมากขึ Hนและอุปกรณ์กีฬาของสมาคมกีฬาต่าง ๆ
ที ได้ ขอความอนุเ คราะห์ ใ ช้ พื นH ที ในการฝากจัด เก็ บ
อุปกรณ์กีฬา ซึงทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ จดั เก็บ
อุปกรณ์เหล่านันH จัดเก็บอยู่บริ เวณใต้ สนามราชมังคลา
กี ฬาสถานซึงมีบ ริ เ วณพืนH ทีใต้ ราชมังคลากี ฬ าสถาน
ทังหมดโดยฝ่
H
ายอาคารและสถานทีเป็ นผู้รับผิดชอบ แต่
ด้ วยเจ้ าหน้ าทีทีปฏิบตั ิงานมีจํานวนน้ อย อาจจะให้ เกิด
ความผิดพลาดในการยืม-คืนอุปกรณ์ กีฬาและความ
ปลอดภัยในการฝากอุปกรณ์กีฬาของสมาคมกีฬา
จากความเป็ นมาดัง กล่า วผู้ศึ ก ษาจึ ง มี ค วาม
สนใจในการศึ ก ษาปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการ

ให้ บริ การยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ข้ อ มูล ที ได้ จ ากการศึ ก ษานํ า ไปใช้ เป็ นแนวทาง
ปรับปรุงคุณภาพการให้ บริ การอุปกรณ์กีฬาสร้ างความ
ประทับใจให้ กบั ผู้รับบริ การต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อคุณภาพการให้ บริ การ
อุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย
ด้ านเนื อ- หา การศึกษาคุณภาพการให้ บริ การ
ศึกษาตามแนวคิดของ Parasuraman ซึงประกอบด้ วย
ด้ านความสามารถทีสัมผัสได้ ด้ านความเชือถือได้ ด้ าน
การสนองตอบต่ อ ความต้ องการของผู้ รั บ บริ การ
ด้ านความมันใจได้ และด้ านความเข้ าถึงจิตใจผู้อืน
ด้ านประชากรได้ แก่ เจ้ าหน้ าทีของสมาคมกีฬา
ทีใช้ บริ การอุปกรณ์ กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
จํานวน 135 ราย
ด้ า นเ วล า ระ ยะ เว ลา กา รศึ ก ษ า ตั งH แ ต่
มกราคม–เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั งH นี เH ป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) ศึก ษาจากเจ้ าหน้ าทีของ
สมาคมกีฬาทีใช้ บริ การอุปกรณ์ กีฬาของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบให้ ก ลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีการในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลคื อผู้ศึกษา
แจกแบบสอบถามให้ กบั เจ้ าหน้ าทีของสมาคมกีฬาทีใช้
บริ ก ารอุ ป กรณ์ กี ฬ าของการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย
จํานวน 135 คน ข้ อมูลทีได้ จากการตอบแบบสอบถาม
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ของกลุม่ เป้าหมาย ผู้ศึกษาดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้ องเรี ยบร้ อย เพือให้ แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความ
สมบูรณ์ ครบถ้ วนและสามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขันต่
H อไป
สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดย
ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปและใช้ สถิ ติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี H
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ น
การใช้ ในการอธิ บ ายข้ อมูล ส่ว นบุ ค คลของ ผู้ต อบ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจของสมาคมกี ฬ าที ใช้
บริ การอุ ป กรณ์ กี ฬ า สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistic) เป็ นการใช้ ในการทดสอบสมมุติฐานด้ ว ย
ค่าสถิติวิเคราะห์วิเคราะห์ค่าที (Independent t-test)
และสถิติวิเคราะห์ค่า One-Way ANOVA Regression
Analysis
เครื3องมือที3ใช้ ในการศึกษา
เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา ใช้ แนบสอบถามเป็ น
เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยผู้ศึกษาสร้ างขึ Hน
เอง มีขนตอนการสร้
ัH
างดังนี H ศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ทีเกียวข้ อง เพือนํามากําหนดโครงสร้ าง แบบสอบถาม
ประกอบด้ วยส่วนสําคัญ 3 ส่วนดังนี H
ส่ ว น ที 1 ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามซึ งลัก ษณะของคํ า ถามจะเป็ นแบบ
คํา ตอบหลายตัวเลือ ก และให้ เ ลือ กตอบข้ อ ทีตรงกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามมากทีสุดโดยคําถามจะเน้ นทีข้ อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ
อายุ ระดับ การศึ ก ษา ประเภทกี ฬ า ประเภทการใช้
บริ การ และความถีในการใช้ บริ การ/ปี มีจํานวนคําถาม
ทังหมด
H
6 ข้ อ
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ส่ ว นที 2 คํ า ถามเกี ยวกั บ ปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ
คุณภาพการให้ บ ริ การอุป กรณ์ กี ฬาของการกี ฬ าแห่ง
ประเทศไทย รู ปแบบของคําถามนันเป็
H นคําถามปลาย
ปิ ด เป็ นคําถามแบบระดับเรี ยงลําดับ 5 ระดับ (Rating
Scale) ซึงมีเนื Hอหาครอบคลุมในส่วนของการปฏิบตั ิงาน
ของประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บริ การอุ ป กรณ์ กี ฬ าใน
องค์ ป ระกอบ 5 ด้ า น ด้ า นความมันใจได้ ด้ า นความ
น่าเชือถือได้ ด้ านการสนองตอบต่อความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ ด้ านความสามารถทีสัมผัสได้ ด้ านความ
เข้ าถึงจิตใจผู้อืน
ส่วนที 3 คําถามเกียวกับความพึงพอใจในการ
ให้ บริ การอุปกรณ์ กีฬ า รู ป แบบของคํา ถามนันH เป็ น
คําถามปลายปิ ด เป็ นคําถามแบบระดับเรี ยงลําดับ 5
ระดับ (Rating Scale) ซึงมีเนื Hอหาครอบคลุมในส่วน
ของการปฏิ บัติ ง านของประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร
อุปกรณ์กีฬา พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมคุณภาพ
การให้ บริ การอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก
ผู้ ศึ ก ษาดํ า เนิ น การเก็ บข้ อมู ล โดยชี แH จง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครังH นี Hให้ กลุ่มตัวอย่างได้
ท ร า บ พ ร้ อ ม ทั Hง อ ธิ บ า ย คํ า ชี Hแ จ ง ใ น ก า ร ต อ บ
แบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามให้ กลุม่ ตัวอย่าง
วิ ธี ก ารในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล คื อ ผู้ ศึ ก ษาแจก
แบบสอบถามให้ กับ เจ้ าหน้ า ที ของสมาคมกี ฬ าที ใช้
บริ ก ารอุ ป กรณ์ กี ฬ าของการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย
จํานวน 135 ราย ข้ อมูลทีได้ จากการตอบแบบสอบถาม
ของกลุม่ เป้าหมาย ผู้ศึกษาดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้ องเรี ยบร้ อย เพือให้ แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความ
สมบูรณ์ ครบถ้ วนและสามารถนําไปวิเคราะห์ข้อมูลใน
ขันต่
H อไป
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ผลการวิจัย

อภิปรายผล

ข้ อมู ล ทั วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชายอายุ ร ะหว่ า ง อายุ 26-30 ปี ระดั บ การศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี ประเภทกี ฬ าที ม /สนาม ประเภทการใช้
บริ การเป็ นยืมอุปกรณ์กีฬาและความถีในการใช้ บริ การ
ส่ว นใหญ่ น้ อ ยกว่ า 3 ครั งH ข้ อ มู ล ปั จจั ย ที3 มี ผ ลต่ อ
คุณภาพการให้ บริการอุปกรณ์ กีฬา รายละเอียดดังนี H
ปั จจัยที3มีผลต่ อการให้ บริ การอุ ปกรณ์ กีฬา
ในองค์ ประกอบปั จจัย 5 ด้ าน มีระดับความพึงใจอยู่
ในระดับ มาก 5 คื อ ด้ านความมันใจได้ ด้ า นความ
น่า เชื อถื อ ได้ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง 3 เรื อง คื อ ด้ า น
ความเข้ าถึงจิตใจผู้อืน ด้ านความสามารถทีสัมผัสได้
ด้ านการตอบสนองต่อ ความต้ อ งการของผู้รั บบริ การ
โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นของปั จจัยทีส่งผลต่อ
การให้ บ ริ ก ารอุป กรณ์ กี ฬ า ในองค์ ป ระกอบปั จ จัย 5
ด้ าน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยส่วนข้ อมูล
ส่วนบุคคลทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้ บริ การอุปกรณ์กีฬาทีแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน ในส่วนของ อายุ ระดับ
การศึก ษา ประเภทกี ฬ า ประเภทการใช้ บ ริ ก าร และ
ความถีในการใช้ บริ การ/ปี มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้ บริ การอุปกรณ์ กีฬา ไม่แตกต่างกัน ปั จจัยคุณภาพ
การให้ บริ การมีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจการใช้
บริ การอุปกรณ์ กีฬา พบว่า ปั จจัยด้ านความสามารถที
สัมผัสได้ ได้ แก่ เรื องความพร้ อมของอุปกรณ์ทีให้ บริ การ
, ความสะดวกในการยืม-คืนอุปกรณ์ กีฬาและ ด้ าน
ความเข้ าถึงจิตใจผู้อืน

ปั จจัยด้ านคุณภาพการให้ บริ การอุปกรณ์ กีฬา
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ศึกษามีประเด็นนํามา
อภิปรายผลดังนี H
ปั จจัยด้ านการสนองตอบต่อความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ ด้ านความสามารถทีสัมผัสได้ ด้ านความ
เข้ าถึงจิตใจผู้อืน โดยภาพรวมระดับความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับ มาก ซึงสอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ ประภัส ศร
อินทร์ ขาว (2555) พบว่าความคิดของปั จจัยคุณภาพ
การผู้ มารั บ บริ ก ารมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ด้ า นมี ค วามเต็ ม ใจที จะช่ ว ยเหลื อ ผู้มารั บ
บริ การ เจ้ าหน้ าทีส่วนการคลังมีความพรอมในการให้
บริ การตลอดเวลา ระยะเวลาในการรอรับบริ การมีความ
เหมาะสม และประชาชนทีมารับบริ การไดรับการบริ การ
เท่าเทียมกัน มีเจ้ าหน้ าทีปฏิบัติหน้ าทีในช่วงเวลาพัก
เทียง โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านความสามารถที3สัมผัสได้ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั มาลัย ศราทธนานนท์ (2557) พบว่านิสิตผู้มา
รับบริ การมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้ บริ การด้ าน
ห้ องเรี ยนมีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมกับการเรี ยนการ
สอนเป็ นอันดับ 1 รองลงมาคือ ด้ านขนาดของห้ องเรี ยน
มี ค วามเหมาะสมกับ การจัด การเรี ย นการสอน และ
ลําดับสุดท้ ายคือ ด้ านเจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานมีจํานวน
เพียงพอต่อการให้ บริ การ โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านความน่ าเชื3อถือได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ มาลัย ศราทธนานนท์ (2557) พบว่าความคิดของ
ปั จจัยคุณภาพการนิสติ ผู้มารับบริ การมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพการให้ บริ ก าร ด้ า นมี เอกสารแบบฟอร์ ม การ
ให้ บริ การอย่างเพียงพอและเข้ าใจง่าย ด้ านเจ้ าหน้ าทีผู้
ให้ บริ การมีค วามรู้ และปฏิ บัติหน้ าทีตาม กฎระเบีย บ
และข้ อ บัง คับ ของมหาวิ ท ยาลัย ด้ า นขันH ตอนในการ
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ให้ บริ การง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้ อน โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก
ด้ า นการสนองตอบต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้ รั บ บริ ก าร สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ ประภัส ศร
อินทร์ ขาว (2555) พบว่าความคิดของปั จจัยคุณภาพ
การผู้ มารั บ บริ ก ารมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ด้ า นมี ค วามเต็ ม ใจที จะช่ ว ยเหลื อ ผู้มารั บ
บริ การ เจ้ าหน้ าทีส่วนการคลังมีความพรอมในการให้
บริ การตลอดเวลา ระยะเวลาในการรอรับบริ การมีความ
เหมาะสม และประชาชนทีมารับบริ การไดรับการบริ การ
เท่าเทียมกัน มีเจ้ าหน้ าทีปฏิบัติหน้ าทีในช่วงเวลาพัก
เทียง โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านความมั3นใจได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
มาลัย ศราทธนานนท์ (2557) พบว่าความคิดของปั จจัย
คุณ ภาพการนิ สิ ต ผู้ มารั บ บริ ก ารมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
คุณภาพการให้ บริ การ ด้ านเจ้ าหน้ าทีแต่งกายเหมาะสม
บุคลิกลักษณะ ท่าทางวาจาสุภาพมีอธั ยาศัยดีกบั นิสิต
ผู้มารับบริ การ ด้ านเจ้ าหน้ าที ให้ บริ การตอบข้ อซักถาม
และให้ ข้อมูลต่าง ๆ แก่นิสิตผู้มารับบริ การอย่างเต็มใจ
ด้ า นมี การแจ้ งสถานที และบุค คลทีสามารถติด ต่อ ได้
อย่างชัดเจน โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
ด้ า นความเข้ า ถึ ง จิ ต ใจผู้ อ3 ื น สอดคล้ อ งกับ
งานวิ จัย ของ ประภัส ศร อิ น ทร์ ข าว (2555) พบว่ า
ความคิดของปั จจัยคุณภาพการ ผู้มารับบริ การมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการให้ บ ริ การ ด้ านเจ้ าหน้ าทีส่ว น
การคลั ง มี ค วามรู สึ ก ว่ า ผลประโยชน ของท่ า นมี
ความสํ า คัญ เจ้ าหน้ า ที ส่ว นการคลัง มี ก ารบริ ก ารที
สามารถอํ า นวยความสะดวกแก ผู้มารั บ บริ การ และ
เจ้ าหน้ าทีส่วนการคลังให้ บริ การตามลําดับ-หลังอย่าง
ยุติธรรม มีการลดขันตอนการให้
H
บริ การแต่ละส่วนงาน
อย่างเหมาะสม โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก

93

จากสมมตติ ฐ านปั จ จั ย ด้ า นความสามารถที
สัมผัสได้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจการให้ บริการ
อุปกรณ์ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชัชวาล แก้ วอุดร
(2553) พบว่ า ด้ านความสามารถที สั ม ผั ส ได้ มี
ความสัมพันธ์ และ ปั จจัยด้ านความเข้ าถึงจิตใจผู้อืนมี
ความสัม พัน ธ์ กับ ความความพึง พอใจการให้ บ ริ ก าร
อุปกรณ์กีฬาอย่าง ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชัชวาล
แก้ วอุดร (2553) พบว่าด้ านความเข้ าถึงจิตใจผู้อืนทีมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาปั จจัยด้ านคุณภาพการให้ บริ การ
อุปกรณ์ กีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ศึกษามี
ข้ อเสนอแนะดังนี H
1. ปั จ จั ย ด้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที สั ม ผั ส ไ ด้
ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยควรมีการตรวจเช็คความ
พร้ อมของอุปกรณ์ทีให้ บริ การ ทีอาจจะมีการชํารุ ดหรื อ
เสียหายจากการจัดเก็ บ ในทุก ๆ 3 เดือน และการให้
ความสะดวกในการยืม-คืนอุปกรณ์กีฬา ควรมีขอบเขต
ระยะเวลาทีดําเนินการให้ แน่นอนในการทําหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
2. ปั จจัยการสนองตอบต่อความต้ องการของ
ผู้รั บบริ ก าร ทางการกี ฬาแห่งประเทศไทยควรมี ป้าย
บอกตําแหน่งทีตังH ของสถานทีคลังเก็ บอุปกรณ์ กีฬาที
ชัดเจนและง่ายต่อการมองเห็น
3. ปั จจัยความมันใจได้ การกี ฬาแห่งประเทศ
ไทย ควรเพิมความปลอดภัยในการรับฝากเก็บอุปกรณ์
กีฬาของสมาคมกีฬาต่าง ๆ
4. ปั จจัยความเข้ าถึงจิตใจผู้อืน ในการสือสาร
ของเจ้ าหน้ าที ควรจะเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ ว
สอดคล้ องกันความต้ องการของผู้รับบริ การ
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ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั ง- ต่ อไป
1. ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ที มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร เ พิ ม
ประสิทธิ ภาพการให้ บริ การของการให้ บริ การของการ
กีฬาแห่งประเทศไทย

2. ผู้ ฝึ กสอนอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก กี ฬ าใน
ประเทศไทย
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