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บทคัดย่อ (Abstract) 
 การวิจัยครั  งนี  มวีัตถุประสงคเ์พื อศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของ
สํานักผู ้ว่าการ ระหว่างพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กับบุคคลทั วไปในด้านต่าง ๆ 
รวม   ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสาร 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้ใช้บริการที สํานักผู ้ว่าการ จํานวน     คน เครื องมือที ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบเกี ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย  เพศ อาย ุ
อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระดับรายได้  พร้อมด้วยคําถามข้อเสนอแนะเพื อการ
ปรับปรุงการให้บริการ สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบเป็นรายคู ่      
ในกรณีที มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติโดยวิธี LSD  
 จากผลการวิจัยสรุปได้ดังนี   ความพึงพอใจของผู ้ ใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการทั  ง   ด้าน    
อยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณารายด้านพบว่า ด้านพนักงานที ให้บริการมีความพึงพอใจใน
ระดับดี ส่วนด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสารมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู ้ใช้บริการที มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ระดับรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน ส่วนผู ้ ใช้บริการที มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกันในด้านพนักงานที ให้บริการ และด้าน
ขั  นตอนการให้บริการ ส่วนด้านข้อมูลข่าวสารมีความพึงพอใจในการใช้บริการไมแ่ตกต่างกัน 
Abstract 
 This research aimed to study a comparison of satisfaction for service providing 
of SAT’s Staffs of Office of Governor Service between SAT’s staffs and other people with 
aspects on service providers, service process and information providing. The sample 
consisted of 378 SAT’s staffs and other people. Questionnaires were distributed and 
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classified according to characteristic of citizen science data, i.e. gender, age, 
occupation, status, education and income with questions for service improvement 
suggestion. Statistics used for data analysis composed of percentage, mean, standard 
of deviation, t-test, one-way variation analysis and two-way in case of statistical 
significant differences by LSD method.  
 The study results indicated that satisfaction of service user for all 3 aspects was 
at a moderate level and for each aspects found that good satisfaction on service 
providing staffs while moderate satisfaction on service process and information. For 
hypothesis test found that there was no difference of satisfaction in aspects of gender, 
age, status, education and income. By occupation, there was different on service 
providing staffs but service process excepts information service was indifference.  
คําสําคัญ (Keywords) : ความพึงพอใจ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
บทนํา (Introduction) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที     (พ.ศ.    -    ) ได้ให้ความสําคัญ
ของการเตรียมความพร้อมของคนและระบบ ให้สามารถปรับตัวพร้อมกับการเปลี  ยนแปลงใน
อนาคต แสวงหาประโยชน์อย่างรู ้ เท่าทันโลกาภิวัฒน์ และสร้างภ ูมิคุ ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ ึ งประเด็นสําคัญเกี ยวกับการพัฒนาคุณภาพของคนในสังคมที 
สัมพันธ์กับด้านการบริหารจัดการ มีการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื น ๆ เข้ามาร่วมกับภาครัฐมากขึ  น 
แต่ภาคประชาชนยังมีบทบาทจํากัด  ดังนั  น การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางด้านให้บริการ
ทางกีฬาให้มีระบบการบริการที รวดเร็ว เน้นการตอบสนองความต้องการที ทั วถึง ทันสมัย            
นําเทคโนโลยีมาเพิ มประสิทธิภาพการให้บริการเพื อให้ได้มาตรฐานสากล  
 การกีฬาแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า "กกท." เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงการท่องเที ยวและกีฬา มีอํานาจหน้าที ในการส่งเสริมการกีฬา ควบคุมการดําเนินกิจการ
กีฬาให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ งขึ  น โดยกําหนดวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการกีฬา 
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี ยวกับการกีฬา ศึกษา วิเคราะห์และจัดทําโครงการแผนงาน
และสถิติเกี ยวกับการส่งเสริมการกีฬา รวมทั  งการประเมินผล จัดช่วยเหลือ แนะนํา และร่วมมือใน
การจัดและดําเนินการกีฬา สํารวจ จัดสร้างและบูรณะสถานที สําหรับการกีฬา ติดต่อร่วมมือกับ
องค์กรกีฬาหรือสมาคมกีฬาทั  งในและนอกราชอาณาจักร สอดส่องและควบคุมการดําเนินกิจการ
การกีฬา ตลอดจนประกอบกิจการอื น ๆ  หรือประโยชน์ของการกีฬา และกําหนดพันธกิจหลักใน
การส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเพื อให้เกิดสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบด้านกีฬาที มีความ
เหมาะสมและการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั งยืน ตลอดจนอํานวยการ บริหารจัดการ 



 3

สถานกีฬา อปุกรณ์กีฬา และบริการทางการกีฬา ซ ึ งเป็นภารกิจหลักที สําคัญของการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (การกีฬาแห่งประเทศไทย:     ) 
 การดําเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2553-2557) ซ ึ งมีการเปลี ยนแปลงแนวความคิดในการกํากับดูแล
จากการควบคุมขั  นตอนในการทํางาน มาเป็นการควบคุมผลการดําเนินงาน โดยได้นําระบบ
ประเมินผลมาใช้วัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน เพื อที จะให้รัฐวิสาหกิจสามารถพัฒนาองค์กรไปสู่
การเป็นองค์กรที มีการบริหารจัดการที ด ีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที ดี พ.ศ.2546 และตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) โดยกําหนดผลสัมฤทธิ  จากการดําเนินงานตามแผนไว้ 4 มิติ ดังนี   
 1. ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ได้แก่ การที ประเทศไทยประสบผลสําเร็จและโดดเด่น
ทางการกีฬาเพื อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย  ความสําเร็จและโดดเด่นทางการกีฬาเพื อความเป็น
เลิศในระดับเอเชีย มุ่งเน้นที อันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ คือ ซีเกมส์ (อันดับ 1 ในกีฬา
สากล) เอเชี ยนเกมส์ (อันดับ 1-4)  และโอลิมปิคเกมส์ (อันดับ 1-5 ของเอเชีย) 
 2.  ประโยชน์สุขของประชาชน ได้แก่ ประเทศไทยประสบผลสําเร็จในการพฒันากีฬาอาชีพ 
เป็นกิจกรรมที สร้างความสุขแก่สังคม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
 3. ความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ องค์กรกีฬาเพื อความ
เป็นเลิศในทุกภาคส่วนประสบผลสําเร็จ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน ประสิทธิภาพ
สูงบนพื  นฐานธรรมาภิบาล และองค์กรกีฬาอาชีพประสบผลสําเร็จ สร้างรายได้ให้แก่นักกีฬา 
บุคลากรกีฬา และสามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่างมั  นคง 
 4.  ความสําเร็จในการพัฒนาองค์กร ได้แก่ การพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)            
สู่องค์กรสมรรถนะสูงที สามารถบริการทางการกีฬาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถ
รองรับความต้องการทางการกีฬาของประเทศ (แผนกลยุทธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย: พ.ศ.    -    ) 
 สํานักผู ้ว่าการซ ึ งถือเป็นหน่วยสนับสนุนให้ภารกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
บรรลุผลตามเป้าหมาย เนื องจากเป็นหน่วยที ให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกการกีฬา
แห่งประเทศไทย (กกท.)  ประกอบด้วย   ส่วน คือ  
  . การให้บริการทางด้านระบบงานธุรการและสารบรรณ เช่น ตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านเนื  อหาของจดหมายภายใน/ภายนอกเพื อให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.      และเป็นศูนย์กลางในการจัดส่งเอกสาร/วัสดุสิ งพิมพ์ไปยังผู ้ เกี ยวข้อง 
เช่น พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)  ฝ่ายและสํานักภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย  
และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
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  . การให้บริการด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ เช่น  
ข่าวสารการดําเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กิจกรรม/โปรแกรมการแข่งขันกีฬา การ
จัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ   การแถลงข่าว  การจัดทําวารสารกีฬา เป็นต้น  ซ ึ งผู ้ รับบริการ ได้แก่ 
บุคคลทั  วไป  สถาบันการศึกษา ห้องสมุดโรงเรียน  สื อมวลชน และผู ้ เกี ยวข้องทั  วไป 
 3.  การให้บริการด้านคําปรึกษาข้อกฎหมาย ได้แก่ การเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ           
และกฎหมายต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง การตรวจร่างสัญญา เช่น สัญญาจัดซื  อจัดจ้าง การยกร่างระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ซ ึ งผู ้ รับบริการจะเป็นบุคลากรจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬา
จงัหวัด และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)  ทุกฝ่ายและสํานัก 
 ด้วยเหตุดังกล่าว การศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการเปรียบเทียบ
ระหว่างพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กับบุคคลทั  วไป ว่ามีระดับความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการมากน้อยเพียงใด จะทําให้สํานักผู ้ว่าการสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้บริการ 
และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ งขึ  นต่อไป 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) 
 ในการศึกษาวิจัยครั  งนี   ผู ้ วิจัยได้ตั  งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี   
  .  เพื อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการ  
  .   เพื อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้ ใช้บริการของสํานักผู ้ ว่าการใน   ด้าน        
โดยจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 3.  เพื อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้ ใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการ ระหว่างพนักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กับบุคคลทั  วไป 
ขอบเขตของการวิจัย (Scope of research) 
 ประชากรที ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที ใช้ในการวิจัยครั  งนี   ได้แก่ พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และบุคคล
ทั วไปที มาใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย มีจํานวน  ,    คน  โดยจําแนก
เป็นพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จํานวน  ,    คน (กองทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย : 2552) และบุคคลทั  วไป จํานวน  ,    คน  (กองกลาง การกีฬาแห่งประเทศไทย : 2552) 

สมมติฐานในการวิจัย (Hypothesis) 
 1.  ผู ้ใช้บริการที มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการใน   ด้าน 
ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน  
 2.  ผู ้ใช้บริการที มีอายตุ่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการใน   ด้าน 
ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน  
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 3. ผู ้ใช้บริการที มอีาชีพต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการใน   ด้าน 
ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน  
 4.  ผู ้ใช้บริการที มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการ   
ใน   ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
แตกต่างกัน  
 5. ผู ้ ใช้บริการที มรีะดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานัก     
ผู ้ว่าการใน   ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูล
ข่าวสารแตกต่างกัน  
 6. ผู ้ใช้บริการที มรีะดับรายได้ต่างกัน  มีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการ
ใน   ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
แตกตา่งกัน  
 7.  พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และบุคคลทั  วไปมีความพึงพอใจในการใช้
บริการของสํานักผู ้ว่าการใน   ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และ
ด้านข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั  งนี  เป็นพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
และบุคคลทั  วไปที มาใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการ มีจํานวนประชากรจํานวน  ,    คน โดยจําแนก
เป็น พนักงาน กกท.จํานวน  ,    คน (กองทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย:2552)  
และบุคคลทั  วไป จํานวน  ,    คน (กองกลาง การกีฬาแห่งประเทศไทย :2552) กลุ่มตัวอย่างที ใช้
ในการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มผู ้ใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แก่  
พนักงาน กกท. และบุคคลทั  วไป ซ ึ งกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้จํานวนทั  งสิ  น     คน ทําการสุ่ม
ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience  Sampling) โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มพนักงาน กกท.และ
บุคคลทั วไป กลุ่มละ 189 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์
ค่าความถี  ร้อยละ ค่าเฉลี ย และค่าเบี ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ สถิติที ใช้ในการทดสอบ
สมมตฐิานเพื อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ตัวอย่าง   กลุ่ม จําแนกตามประเภทผู ้ ให้
ข้อมูล เพศ สถานภาพ ใ ช้การทดสอบค่าที ( t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างเ ป็นอิสระต่อกัน 
(Independent sample) ส่วนสถิติที ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที มากกว่า   กลุ่ม ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา ระดับรายได้ใช้การ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–way ANOVA)   
หากพบว่ามีระดับนัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .   และ.   จะทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference)  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู ้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี   
  . นําแบบสอบถามที จัดทําขึ  นไปดําเ นินการเก็บข้อมูล โดยชี  แจงวิธีการตอบ
แบบสอบถามให้แก่ผู ้ใช้บริการที เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองแล้วรอรับแบบสอบถามกลับคืนพร้อม
ทั  งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
  .  รวบรวมแบบสอบถามที กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ละชุด แล้วนําไปลงรหัส  
  .   การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ
การสร้างเครื องมือที  ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั  งนี   ใช้แบบสอบถามที ผู ้ วิจัยสร้างขึ  นเป็นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยมีรายละเอียด ดังนี   
  .  ขั  นตอนการสร้างเครื องมือวิจัย มีดังนี   
   .  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  บทความ  วารสาร และงานวิจัยที เกี ยวข้องเพื อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
   .   กําหนดข้อมูลที จะใช้สร้างแบบสอบถามและดําเนินการสร้างแบบสอบถาม 
  1.3  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้ ใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการ   ด้านคือ 
พนักงานที ให้บริการ  ด้านขั  นตอนการให้บริการ  และด้านข้อมูลข่าวสาร 
  1.4 นําแบบสอบถามที ได้ไปปรึกษาอาจารย์ผู ้ ให้คําปรึกษาการศึกษาค้นคว้าแบบ
อิสระ เพื อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตรงตามเนื  อหา (Content Validity) 
  1.5  นําแบบสอบถามที ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู ้มาใช้บริการของ
สํานักผู ้ว่าการที ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน    คน 
  .  โครงสร้างและลักษณะของเครื องมือที ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซ ึ งมีเนื  อหาแบ่ง
ออกเป็น   ส่วน ดังนี   
  ส่วนที     เป็นแบบสอบถามเกี ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ ตอบแบบสอบถาม        
มีลักษณะเลือกตอบ ประกอบด้วย ประเภทผู ้ให้ข้อมูล อาชีพ เพศ  และสถานภาพ เป็นการวัดข้อมูล
ประเภทนามบัญญ ัติ ( Norminal Scale) และลักษณะคําถามที มีคําตอบแบบให้เลือกจํานวน    ข้อ 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และระดบัรายได้ เป็นการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)   
  ส่วนที  2  เป็นแบบสอบถามเกี ยวกับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการ 
โดยจําแนกเป็น   ด้าน คือ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูล
ข่าวสาร โดยผู ้ วิจัยมีเกณฑ์ในการกําหนดนํ  าหนักการให้คะแนนของข้อคําถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า   ระดับ (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ดังนี   
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  ระดับคะแนน    หมายถึง  ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการอยู่ในระดับดีมาก 
  ระดับคะแนน    หมายถึง ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการอยู่ในระดับดี 
  ระดบัคะแนน    หมายถึง ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับคะแนน    หมายถึง ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับคะแนน    หมายถึง ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการอยู่ในระดับน้อยมาก 
  ส่วนที    เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื อให้ผู ้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เกี ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะเพิ มเติมจากการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการ 
ผลการศึกษาวิจัย  (Result) 
 ส่วนที      การวิเคราะห์ข้อมูลทั  วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะห์ข้อมูลทั วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม นําเสนอในรูปความถี  และร้อยละ 
พบว่า  ผู ้ ตอบแบบสอบถามจํานวน     คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จํานวน 211 คน มีอาย ุ     
อยูร่ะหว่าง 21 – 30 ปี  สถานภาพโสด  มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ การศึกษาระดับปริญญาตรี         
มรีะดับรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
 ส่วนที    การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู ้ ใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการ ระหว่าง
พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กับบุคคลทั วไป ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ       
ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสาร  
 ค่าเฉลี ยและค่าเบี ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู ้ ใช้บริการของสํานัก     
ผู ้ว่าการในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.34) เมื อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า  ด้านพนักงานที ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (X =3.45) รองลงมาคือ ด้านขั  นตอน
การให้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (X = .  ) และด้านข้อมูลข่าวสารมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง (X = .  ) ตามลําดับ 
 ค่าเฉลี ยและค่าเบี ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจเกี ยวกับการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการ
ในด้านพนักงานที ให้บริการโดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (X = .  ) และเมื อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า การต้อนรับด้วยความสุภาพเป็นมิตรอัธยาศัยด ี( X = .  )มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี  รองลงมาคือ มีการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (X = .  )    รับฟังปัญหา
หรือข้อซ ักถามอย่างเต็มใจ (X = .  ) ให้คําปรึกษาหรือข้อเสนอแนะที เป็นประโยชน์ ( X = .  )  
และมีทักษะในการสื อสารและประสิทธิภาพการให้คําแนะนํา (X = .  ) ตามลําดับ  ส่วนด้านที มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ ให้รายละเอียดตอบข้อซ ักถามได้อย่างชัดเจน (X = .  ) 
และสามารถเข้าใจปัญหาของผู ้ใช้บริการ (X = .  ) ตามลําดับ 
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 ค่าเฉลี ยและค่าเบี ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจเกี ยวกับการใช้บริการของสํานัก 
ผู ้ว่าการในด้านขั  นตอนการให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (X = .  ) 
และเมื อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที มี
ค่าเฉลี ยสูงสุดคือ ช่วงเวลาในการให้บริการที เหมาะสม (X = .  ) รองลงมาคือ การให้บริการเป็น
ระบบมีขั  นตอนที ชัดเจน ( X = .  ) มีการให้บริการที ครบถ้วนถูกต้อง ( X = .  ) มีการลําดับ
ความสําคัญในการให้บริการ (X = .  ) มีขั  นตอนการให้บริการที ชัดเจน (X = .  ) ความสะดวก
และรวดเร็วในการให้บริการ ( X = .  ) และมีการแจ้งผลการติดตามและการดําเนินงาน        
(X = .  ) ตามลําดับ 
 ค่าเฉลี ยและค่าเบี ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจเกี ยวกับการใช้บริการของสํานัก 
ผู ้ว่าการในด้านข้อมูลข่าวสารโดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (X = .  ) และเมื อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที มีค่าเฉลี ย
สูงสุด คือข้อมูลสอดคล้องตามความต้องการ (X = .  ) รองลงมาคือ สามารถนําความรู ้ ไปใช้
ประโยชน์อ้างอิงได้ (X = .  ) เนื  อหาถูกต้องครบถ้วน (X = .  ) ความทันสมัยของข้อมูล (X =
 .  ) และมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที หลากหลาย (X = .  )  ตามลําดับ 
 ส่วนที      การทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของ
สํานักผู ้ว่าการ ระหว่างพนักงาน กกท. กับบุคคลทั  วไป จําแนกตามประเภทของผู ้ ให้ข้อมูล เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ 
 สมมติฐานข้อที   1 ผู ้ใช้บริการที มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานัก
ผู ้ว่าการใน   ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูล
ข่าวสาร แตกต่างกัน  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามที มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของสํานักผู ้ว่าการภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านพนักงานที 
ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสารมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ
สํานักผู ้ว่าการไม่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานข้อที      ผู ้ ใช้บริการที มีอายตุ่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานัก    
ผู ้วา่การใน   ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูล
ข่าวสารแตกต่างกัน  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามที มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของสํานักผู ้ว่าการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านพนักงานที 
ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสารมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ
สํานักผูว้่าการไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานข้อที   3  ผู ้ใช้บริการที มอีาชีพต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานัก
ผู ้ว่าการใน   ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูล
ข่าวสารแตกต่างกัน  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามที มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของสํานักผู ้ว่าการในภาพรวม แตกต่างกัน และเมื อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านพนักงานที 
ให้บริการ และด้านขั  นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 
ระดับ .05  ส่วนด้านข้อมูลข่าวสารมีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานกัผู ้ว่าการ ไม่แตกต่างกัน 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างในรายคู่ของกลุ่มตัวอย่างที มีอาชีพแตกต่างกันเมื อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี ยรายคู่  พบว่าผู ้ ตอบแบบสอบถามที มีอาชีพข้าราชการ / รัฐ วิสาหกิจ            
(X = 3.40) มีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการด้านพนักงานที ให้บริการน้อยกว่า
อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว (X =3.64) และผู ้ ใช้บริการที มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (X =3.40)        
มีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการน้อยกว่าพนักงาน/เจ้าหน้าที บริษัท ( X =3.62)  
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ระดับ . 5 
 เมื อเปรียบเทียบค่าเฉลี ยรายคู่ พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามที มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
(X  =3.23)   มีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการด้านขั  นตอนการให้บริการน้อยกว่าผู ้ ที มี
อาชีพพนักงาน/เจ้าหน้าที บริษัท (X = 3.53)   แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ระดับ . 1 
 เมื อเปรียบเทียบค่าเฉลี ยรายคู่ พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามที มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
(Χ = 3.30)   มีความพึงพอใจในการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการในภาพรวมน้อยกว่าผู ้ ใช้บริการที มี
อาชีพพนักงาน/เจ้าหน้าที บริษัท (Χ =3.55) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิที ระดับ . 1 
 สมมติฐานข้อที       ผู ้ ใช้บริการที มสีถานภาพต่างกัน  มีความพึงพอใจในการใช้บริการของ
สํานักผู ้ว่าการใน   ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูล
ข่าวสารแตกต่างกัน  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามที มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
บริการของสํานักผู ้ ว่าการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื  อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
พนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสารมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ
สํานักผู ้ว่าการไม่แตกต่างกัน  
 สมมติฐานข้อที       ผู ้ ใช้บริการที มรีะดับการศึกษาต่างกัน  มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของสํานักผู ้ว่าการใน   ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้าน
ข้อมูลข่าวสาร แตกต่างกัน  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามที มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื  อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสารมีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานข้อที   6  ผู ้ใช้บริการที มรีะดับรายได้ต่างกัน  มีความพึงพอใจในการใช้บริการของ
สํานักผู ้ว่าการใน   ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูล
ข่าวสาร แตกต่างกัน  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามที มีระดับรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้
บริการของสํานักผู ้ว่าการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้าน
พนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูลข่าวสาร ผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที      พนักงาน กกท. และบุคคลทั  วไปมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ
สํานักผู ้ว่าการใน   ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที ให้บริการ ด้านขั  นตอนการให้บริการ และด้านข้อมูล
ข่าวสารแตกต่างกัน  พบว่าพนักงาน กกท. และบุคคลทั  วไปมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ
สํานักผู ้ว่าการภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .    และเมื อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าบุคคลทั วไปมีความพึงพอใจในด้านพนักงานที ให้บริการมากกว่าพนักงาน กกท. 
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที ระดับ .   และบุคคลทั  วไปมีความพึงพอใจในด้านขั  นตอนการ
ให้บริการมากกว่าพนักงาน กกท. อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ระดับ .   ส่วนด้านข้อมูลข่าวสาร 
พบว่าบุคคลทั  วไปและพนักงาน กกท. มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน  
อภ ิปรายผล (Discussion) 
  .  ผู ้ ที มาใช้บริการของสํานักผู ้ ว่าการที เป็นพนักงาน กกท. และบุคคลทั  วไปมีความ 
พึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกัน ที เป็นเช่นนี  เนื องจาก โดยบทบาทหน้าที ของสํานักผู ้ว่าการนั  น        
มีหน้าที รับผิดชอบงานด้านธุรการและสารบรรณ งานด้านพิธีการ งานนิติการ งานการประชุมของ 
กกท. งานวิเทศสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศการกีฬา ประสานงาน กํากับ ดูแลและให้บริการแก่ส่วน
งานต่าง ๆ ทั  งภายในและภายนอก กกท.สอดส่อง กํากับดูแลการปฏิบัติของส่วนงานในกกท.       
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที เกี ยวข้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู ้ว่าการ     
และแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 กอง ได้แก่ กองกลาง ประกอบด้วยงานธุรการและสารบรรณ           
งานเลขานุการและการประชุม  กองประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์ งานผลิตสื อ  
กองนิติการ ประกอบด้วย งานกฎหมาย งานนิติการ และกองประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ประกอบด้วย งานประสานองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ และงานวิเทศสัมพันธ์ จาก
บทบาทหน้าที ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สํานักผู ้ ว่าการเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานใน กกท. ดังนั  น จึงมีความใกล้ชิดกับพนักงานใน กกท. มากกว่า
บุคคลภายนอก ด้วยเหตุนี  จึงทําให้ ผู ้มาใช้บริการที มาใช้บริการสํานัก ผู ้ว่าการที เป็นพนักงาน 
กกท. และบุคคลทั  วไปมีความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื องของพนักงาน
ที ให้บริการ และขั  นตอนการให้บริการ  แต่ในด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่ามีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน   
ที เป็นเช่นนี  อาจจะเนื องมาจากการที สํานักผู ้ว่าการมีบทบาทหน้าที ในการรับผิดชอบการเผยแพร่
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และประชาสัมพันธ์กิจการของ กกท. ตลอดจนจัดให้มีสื อและเครื องมือโสตทัศนูปกรณ์เพื อการ
เผยแพร่ความรู ้ข่าวสารด้านการกีฬาให้ประชาชนที สนใจและมีทัศนคติที ดีต่อ กกท. จึงทําให้บุคคล
ทั วไปสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารการให้บริการของสํานักผู ้ว่าการได้  ดังนั  นจึงมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการไม่แตกต่างกนั 
  .  ผู ้ ใช้บริการของสํานักผู ้ว่าการที มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระดับ
รายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน ที เป็นเช่นนี  เนื องจากในการ
ให้บริการของสํานักผู ้ว่าการนั  นล้วนแต่เป็นการให้บริการกับพนักงานและบุคคลทั  วไปด้วยความ
เสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ หรือมีสภาพภาพเป็นอย่างไร มีระดับการศึกษาระดับใด และ 
มีรายได้เฉลี ยต่อเดือนเท่าใด ซ ึ งในการดําเนินงานของสํานักผู ้ ว่าการได้ยึดหลักจรรยาบรรณ 
ในการทํางาน โดยจรรยาบรรณต่อเพื อนร่วมงานได้กําหนดไว้ว่า มีทัศนคติที ดีต่อผู ้ ร่วมงาน 
ในทุกระดับ เคารพให้เกียรติซ ึ งกันและกัน ช่วยเหลือเกื  อกูล เอื  ออาทรต่อกันอย่างจริงใจ 
ไม่กระทําการใดที ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื น พึงปฏิบัติต่อเพื อนร่วมงานตลอดจน
ผู ้ เ กี ยวข้องด้วยความสุภาพ มี นํ  าใจ  และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี  นอกจากนี   ในส่วนของ
บุคคลภายนอกยังได้กําหนดจรรยาบรรณไว้ว่า ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม รวดเร็ว ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู ้มารับบริการ และมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที ดี ดังนั  น จึงทําให้
สํานักผู ้ว่าการ มีการให้บริการแก่พนักงาน กกท. และบุคคลทั  วไปไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุรพงศ์ แสงสําลี  (    )  การรับรู ้ ข่าวสาร ทัศนคต ิ และความพึงพอใจในการใช้
บริการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี กับสถานีอนามัยที มีในอําเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา พบว่าผู ้ ที มาใช้บริการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ    
60 พรรษานวมินทราชินี กับสถานีอนามัยที มีในอําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที มีเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
และสถานีอนามัยทั  วไปไม่แตกต่างกัน 
  .  ผู ้ใช้บริการสํานักผู ้ว่าการที มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกัน       
ที เป็นเช่นนี  เนื องจากในการติดต่อประสานงานของสํานักผู ้ว่าการนั  น เป็นผู ้ ที ทํางานในหน่วยงาน
ทั  งภาครัฐและเอกชน ดังนั  น การมาใช้บริการจึงมีวัตถุประสงค์ที แตกต่างทําให้มีความต้องการหรือ
ความเร่งด่วนในการดําเนินงานและปฏิสัมพันธ์หรือประสานงานกับสํานักผู ้ว่าการแตกต่างกัน      
ไปด้วยสอดคล้องกับ กนกวรรณ มั  นที สุด (    ) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการ
สํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย พบว่าผู ้ใช้บริการสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
ที มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการแตกต่างกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาในครั  งนี   ผู ้ วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังต่อไปนี   
 1.  การกีฬาแห่งประเทศไทยควรนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการ
ให้บริการและสามารถนําไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงานของสํานักผู ้ว่าการในการให้บริการแก่
พนักงานและบุคคลทั  วไปได้  
 2.  ในฐานะที การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการกีฬาแก่
ประชาชน ในด้านต่าง ๆ   เช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสารทางด้านการกีฬา การให้บริการสถานที และสิ ง
อํานวยความสะดวกทางการกีฬา และการให้บริการอื น ๆ ดังนั  น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ งที จะต้อง
ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที สุดเพื อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 3.   การที จะให้บริการที ดีได้นั  น สิ งหนึ  งที มีความสําคญัคือ บุคลากรผู ้ ให้บริการ หรือ
บุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั  น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงมีความจําเป็น
อย่างยิ งในการที จะทําให้หน่วยงานประสบความสําเร็จเพิ มมากยิ งขึ  นได้ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั  งต่อไป 
 1.  ศึกษาเรื องการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการของฝ่ายกีฬาธุรกิจและสิทธิ
ประโยชน์ ระหว่าง พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กับบุคคลทั  วไป 
 2.   ศึกษาเรื องการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของบุคลากรทางการกีฬา 
ระหว่างหน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทย กับสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ สถาบัน
การพลศึกษา หรือหน่วยงานอื น  ๆที มีบทบาท หน้าที ใกล้เคียงกัน  
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