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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมาใชบริการศูนยกีฬา
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ความถี่ในการออกกําลังกาย
ระยะเวลาที่มาใชบริการ ชนิดกิจกรรมที่ใชบริการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูที่มาใชบริการที่ศูนยกีฬา
มหาวิ ท ยาลัย ของรั ฐจํา นวน 8 สถาบั น ประกอบด วย จุฬ าลงกรณม หาวิท ยาลั ย มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น วิ โ รฒ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ
สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล าเจาคุณ ทหารลาดกระบัง มหาวิท ยาลัยมหิด ล และมหาวิ ทยาลัย ศิล ปากร
จํานวนทั้งสิ้น 485
คน ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร เอส พี เอส เอส สําหรับวินโดวส (SPSS for Windows)
เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( x ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) คา “ที” (t – test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One – way Anova) และวิเคราะห
ความแปรปรวนภายหลังดวยวิธีผลตางอยางมีนัยสําคัญ นอยที่สุด (LSD) โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบวา ผูมาใชบริการมีความพึงพอใจตอศูนยกีฬามหาวิทยาลัยของรัฐ ดานสถานที่
อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัย ดานการบริการ และดานอื่นๆ อยูในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมาใชบริการศูนยกีฬามหาวิทยาลัยของรัฐ กับตัวแปร พบวา อายุ และระดับ
การศึกษา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับตัวแปร เพศ ความถี่ในการออกกําลัง
กาย และระยะเวลาที่มาใชบริการ มีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ศูนยกีฬาของรัฐฯ ควรมีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเปนตางๆ อยางเพียงพอและไดมาตรฐาน การเอาใจใสในเรื่องความปลอดภัยบริเวณ
สถานที่จอดรถ และเจาหนาที่ควรไดรับการฝกอบรมใหมีคุณลักษณะการบริการที่ดี มีมนุษยสัมพันธ เอาใจใส
ดูแลผูมารับบริการดวยความกระตือรือรน ใบหนายิ้มแยมแจมใส และเต็มใจในการใหบริการ
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ABSTRACT
This investigation was to study and to compare satisfaction among clients
using public university sports centers. Subjects were classified by gender, age,
education, occupation, monthly income, frequency of physical exercise, time length of
use, and types of activities. The sample was 485 clients using 8 public university
sports centers, i.e. Chulalongkorn University, Kasetsart University, Thammasat
University, Srinakharinwirot University, King Mongkut’s Institute of Technology
North Bangkok, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Mahidol
University, and Silapakhon University.
The collected data was analyzed to find percentage, means, standard deviation
t-values, One-way ANOVA and LSD.
It was found that clients were moderately satisfied with the public university
sports centers in regard to places, equipment, facilities, security, services and weed to
list them. Comparing clients’ level of satisfaction wish the public university sports
centers with other variables, it was found that age and education had significance
differences at 0.05 whereas gender, frequency of physical exercise and time length of
use showed no differences.
It is recommended that the public university sports centers should organize,
equipment, and necessary facilities adequately, and meet the standards; taking
attention to security in the parking areas. The officers should be well trained for
quality services and human relations. They should take care of and care the clients
with enthusiasm and friendliness and be willing to provide high level service.
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