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บทที1$
บทนํา
1.1ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
ปัจจุบนั ประเทศไทยกําลังให้ความสําคัญกับกีฬาทุกๆประเภท
นักกีฬาเพืBอก้าวสู่ ในระดับโลกและเพืBอออกําลังกาย
แข็งแรงให้กบั ร่ างกาย

ทั?งเพืBอพัฒนาศักยภาพ
เพราะการออกกําลังกายช่วยเสริ มสร้างความ

ยุคติปัจจุบนั คนรุ่ นใหม่ใส่ ใจกับการออกกําลังกายจนเป็ นส่ วนหนึBงใน

ชีวติ ประจําวัน โดยกีฬาทีBได้รับความนิยมมากคือกีฬาฟุตบอล จากคนวัยทํางาน และวัยเรี ยน มาก
ทีBสุด กระแสฟุตบอลในประเทศไทยทั?ง ไทยหลีก และกระแสบอลจากต่างประเทศ คนในประเทศ
ไทยจึงนิยมเล่นกีฬาฟุตบอลเป็ นหลัก จึงทําให้ปัจจุบนั คนในประเทศไทยเล่นกีฬาฟุตบอลมากขึ?น
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เป็ น เป็ นจังหวัดหนึBงทีBให้ความสนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอลมาก ซึBง
จะเห็นได้จากในจังหวัดกรุ งเทพมหานครมีทีมฟุตบอลอาชีพ เอสซีจี เมืองทองอยูไนเต็ด แอร์ฟอร์ซ
เซ็นทรัล

แบงค็อก ยูไนเต็ด บางกอกกล๊าส การท่าเรื อ โปลิส เทโร ซึBงแต่ละสโมสรก็จะมีแมว

มองเข้ามาชมฝี ไม้ลายมือ ในสนามหญ้าเทียม เพืBอทีBจะชักชวนเข้ามาพัฒนาศักยภาพของนักฟุตบอล
เพืBอนําไปสู่ นกั กีฬาฟุตบอลอาชีพ และยังมีการแข่งขันฟุตบอล ตามสนามฟุตบอลหญ้าเทียมต่างๆ
ภายในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร รวมทั?งสนาม ซีเค สเตเดียม ทีBมีการจัดการแข่งขันอยูต่ ลอดเวลา
อย่างสมํBาเสมอ
ซึBงเป็ นการกระตุน้ ให้ประชากรสนใจหันมาเล่นกีฬาฟุบอลมากขึ?น เพืBอเป็ น
ทางเลือกให้กบั ผูเ้ ล่นฟุตบอลรวมไปถึงนักกีฬา ทีBตอ้ งการออกกําลังกายและเพืBอฝึ กซ้อม

จึงเกิด

ธุรกิจการเปิ ดกิจการให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เป็ นจํานวนมาก และทําให้มีปัญหาจากการแย่ง
ผูใ้ ช้บริ การ

ระหว่างกันด้วยการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

การจัดโปรโมชันB

และการ

ประชาสัมพันธ์ ซึBงต้องมี จุดเด่นเป็ นของตนเอง
จากเหตุผล

ดังกล่าวข้างต้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าและปัญหาใน

การ ใช้บริ การสนามกีฬาหญ้าเทียมซึBงเป็ นสนามกีฬาฟุตบอลทีBกาํ ลังได้รบความนิยม เพืBอให้ได้
ข้อมูล เบื?องต้นเพืBอเป็ นแนวทางการในการพัฒนา ปรับปรุ ง การให้บริ การเพืBอตอบสนองความ
ต้องการของ ลูกค้าและก่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดในการรับบริ การ เพืBอรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
เพิBมฐานลูกค้า

2
1.2 วัตถุประสงค์ รายงานวิจยั
1.2.1 เพืBอทราบความพึงพอใจ ของนักฟุตบอลทีBเข้ามาใช้บริ การในสนาม ซีเค สเตเดียม
1.2.2 เพืBอทราบความคิดเห็น ของนักฟุตบอลทีBเข้ามาใช้บริ การในสนาม ซีเค สเตดียม
1.2.3 เพืBอทราบแนวทางในการนําไปสู่ การปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพของสนาม ซีเค สเตเดียม
1.3 ขอบเขตรายงาน
ศึกษานักฟุตบอลทีBมาใช้บริ การสนามฟุตบลอ ซีเค สเตเดียม ทีBมาใช้บริ การตั?งแต่ช่วงเวลา
14.00 น – 23.00 น ของทุกๆวันยกเว้นวันอาทิตย์
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื?อหา
- การวิจยั ครั?งนี?มุ่งศึกษาในประเด็น ทีBเกีBยวกับความพึงพอใจของนักฟุตบอล ในด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของสนาม , ด้านบริ การอํานวยความสะดวก
1.3.2 ขอบเขตด้านผูม้ าใช้บริ การและนักฟุตบอล
- สําหรับประชากรทีBใช้ในการวิจยั เป็ นนักฟุตบอลทีBเข้ามาใช้บริ การในสนาม ซีเค สเตเดียม เพศชาย
1.4 ประโยชน์ ทคี$ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1ได้ทราบความพึงพอใจ จากนักฟุตบอลทีBเข้ามาใช้บริ การในสนาม ซีเค สเตเดียม
1.4.2 ได้ทราบความคิดเห็น จากนักฟุตบอลทีBเข้ามาใช้บริ การสนาม ซีเค สเตเดียม
1.4.3 ได้นาํ ข้อมูลทีBสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ ง คุณภาพของสนาม ซีเค สเตเดียม
1.5 นิยามศัพท์
ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมายถึง สถานทีBให้บริ การกิจกรรมออกก าลังกายด้วย กีฬา
ฟุตบอล ทีBสนามฟุตบอลมีพ?ืนสนามเป็ นหญ้าเทียม และต้องทําการเช่าพื?นทีBเพืBอมีสิทธิ_ในการใช้
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมายถึง สนามกีฬาฟุตบอลทีBประยุกต์จากสนามหญ้าจริ งโดยการ
ปูพ?ืนด้วยหญ้าเทียมแทน มีบริ การครบวงจร ทั?งด้านเครืB องดืBม อุปกรณ์กีฬา เสื? อกีฬา รองเท้ากีฬา
รวมทั?งมีเจ้าหน้าทีBให้คาํ ปรึ กษา และให้คาํ แนะนําในการเล่นได้อย่างถูกต้องตามกติกา การใช้บริ การ
คิดเป็ นชัวB โมง ปิ ดไฟ1000 บาท เปิ ดไฟ 1200 บาท
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ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู ้สึกของลูกค้าทีBใช้บริ การสนามฟุตบอลหญ้าเทียมทีBมี
ต่อการใช้บริ การให้คาํ ปรึ กษาคําแนะนําและความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
อุปกรณ์ ด้านราคาด้านการบริ การ ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการให้บริ การ
นักฟุตบอลหลากชนิด คือนักกีฬาทีBเล่นกีฬาฟุตบอลชนิดใดชนิดหนึBง ชนิดหลัก ๆ ของกีฬา
ฟุตบอลคือ ฟุตบอล อเมริ กนั ฟุตบอล คะเนเดียนฟุตบอล ฟุตบอลออสเตรเลีย รักบี?ลีก สมาคมรักบี?
และเกลิกฟุตบอล มีการประมาณการว่ามีนกั ฟุตบอล 250 ล้านคนทัวB โลก และนักฟุตบอลจํานวน
มากเล่นฟุตบอลชนิดอืBนทีBไม่ใช่ฟุตบอล

บทที2$
ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเ$ กีย$ วข้ อง
การศึกษาวิจยั ในครั/งนี/เป็ นการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับบริ การสนามฟุตบอล
ซี เค สเตเดียม เพืEอทีEจะนําไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาสนามฟุตบอล ซี เค สเตเดียม
ให้มีผมู ้ าใช้บริ การเพิEมมากขึ/นรวมทั/งแก้ไข

ปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การของสนามฟุตบอล

ซี เค สเตเดียม ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีEเกีEยวข้องเพืEอใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา
โดยแบ่งเนื/อหาสาระออกเป็ น 4 ขั/นตอน ดังนี/
1. แนวคิดเกีEยวกับความพึงพอใจ
2.งานวิจยั ทีEเกีEยวข้อง
3.กรอบแนวคิดการวิจยั
4.สรุ ปแนวคิดและทฤษฏี
2.1 แนวคิดเกีย$ วกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย
ดังนี/พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ พึงพอใจ
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลทีEมีต่อสิE งใดสิE ง
หนึEง เป็ นความรู ้สึกหรื อทัศนคติทีEดีต่องานทีEทาํ ของบุคคลทีEมีต่องานในทางบวก ความสุ ขของ
บุคคลอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานและได้รับผลเป็ นทีEพึงพอใจ ทําให้บุคคลเกิดความกระตือรื อร้น มี
ความสุ ข ความมุ่งมันE ทีEจะทํางาน มีขวัญและมีกาํ ลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจ
ในความสําเร็ จของงานทีEทาํ และสิE งเหล่านี/จะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการทํางาน
ส่ งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสําเร็ จขององค์การอีกด้วย
วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ทีEไม่เหมือนกัน
ขึ/นอยูก่ บั แต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิE งหนึEงสิE งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรื อมีความตั/งใจ
มากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรื อไม่
พึงพอใจเป็ นอย่างยิงE เมืEอไม่ได้รับการตอบสนองตามทีEคาดหวังไว้ท/ งั นี/ข/ ึนอยูก่ บั สิE งทีEต/ งั ใจไว้วา่ จะมี
มากหรื อน้อยสอดคล้องกับ
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ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลทีEมีต่อสิE ง
หนึEงหรื อปัจจัยต่างๆทีEเกีEยวข้อง ความรู ้สึกพอใจจะเกิดขึ/นเมืEอความต้องการของบุคคลได้รับการ
ตอบสนองหรื อบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึEง ความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงหรื อไม่เกิดขึ/น หากความ
ต้องการหรื อจุดมุ่งหมายนั/นไม่ได้รับการตอบสนอง
กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกชอบหรื อพอใจทีEมีต่อองค์ประกอบและ
สิE งจูงใจในด้านต่างๆเมืEอได้รับการตอบสนอง
กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็ นการแสดงออกทางพฤติกรรมทีEเป็ น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้ การทีEเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรื อไม่
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกทีEค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิEงเร้าทีEตรงต่อความต้องการ
ของบุคคล จึงจะทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั/นการสิE งเร้าจึงเป็ นแรงจูงใจของบุคคลนั/นให้
เกิดความพึงพอใจในงานนั/น
นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกทางบวกความรู ้สึกทางลบและ
ความสุ ขทีEมีความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อน
โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ/นเมืEอความรู ้สึกทางบวก
มากกว่าทางลบ
เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นภาวะของความพึงใจหรื อภาวะทีEมีอารมณ์ใน
ทางบวกทีEเกิดขึ/น เนืEองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึEง สิE งทีEขาดหายไประหว่างการ
เสนอให้กบั สิE งทีEได้รับจะเป็ นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้
สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู ้สึกทีEเกิดขึ/นเมืEอได้รับผลสําเร็ จตาม
ความมุ่งหมายหรื อเป็ นความรู ้สึกขั/นสุ ดท้ายทีEได้รับผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกทีEดีหรื อทัศนคติทีEดีของ
บุคคล ซึEงมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามทีEตนต้องการ ก็จะเกิดความรู ้สึกทีEดีต่อสิE งนั/น
ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ/น
Shelly อ้างโดย ประกายดาว (2536) ได้เสนอแนวคิดเกีEยวกับความพึงพอใจ ว่าความพึง
พอใจเป็ นความรู ้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู ้สึกทางบวกและความรู ้สึกทางลบ ความรู ้สึก
ทางบวกเป็ นความรู ้สึกทีEเกิดขึ/นแล้วจะทําให้เกิดความสุ ข ความสุ ขนี/เป็ นความรู ้สึกทีEแตกต่างจาก
ความรู ้สึกทางบวกอืEนๆ กล่าวคือ เป็ นความรู ้สึกทีEมีระบบย้อนกลับความสุ ขสามารถทําให้เกิด
ความรู ้สึกทางบวกเพิEมขึ/นได้อีก
ดังนั/นจะเห็นได้วา่ ความสุ ขเป็ นความรู ้สึกทีEสลับซับซ้อนและ
ความสุ ขนี/จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู ้สึกในทางบวกอืEนๆ ขณะทีEวชิ ยั (2531) กล่าวว่า แนวคิด
ความพึงพอใจ มีส่วนเกีEยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ/นได้ก็
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ต่อเมืEอความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึEงมนุษย์ไม่วา่ อยูใ่ นทีEใดย่อมมีความต้องการ
ขั/นพื/นฐานไม่ต่างกัน
พิทกั ษ์ (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นปฏิกิริยาด้านความรู ้สึกต่อสิE งเร้าหรื อสิE งกระตุน้
ทีEแสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของ
ผลการประเมินว่าเป็ นไปในลักษณะทิศทางบวกหรื อทิศทางลบหรื อไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อสิE งเร้า
หรื อสิE งทีEมากระตุน้
สุ เทพ (2541) ได้สรุ ปว่า สิE งจูงใจทีEใช้เป็ นเครืE องมือกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มี
ด้วยกัน 4 ประการ คือ
1.สิE งจูงใจทีEเป็ นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิE งของ หรื อสภาวะทางกายทีEให้แก่ผู ้
ประกอบกิจกรรมต่างๆ
2.สภาพทางกายทีEพึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิE งแวดล้อมในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ซึEงเป็ นสิE งสําคัญอย่างหนึEงอันก่อให้เกิดความสุ ขทางกาย
3.ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิE งต่างๆทีEสนองความต้องการของ
บุคคล
4.ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรกับผูร้ ่ วม
กิจกรรม อันจะทําให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่ วมกัน อันเป็ นความพึงพอใจ
ของบุคคลในด้านสังคมหรื อความมันE คงในสังคม ซึEงจะทําให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมันE คง
ในการประกอบกิจกรรม
ขณะทีE ปรี ยากร (2535) ได้มีการสรุ ปว่า ปัจจัยหรื อองค์ประกอบทีEใช้เป็ นเครืE องมือบ่งชี/ถึง
ปัญหาทีEเกีEยวกับความพึงพอใจในการทํางานนั/นมี 3 ประการ คือ
ปัจจัยด้านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่ วนตัวของบุคคลทีEเกีEยวข้องกับ
งาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการทํางาน เพศ จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการ
ทํางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็ นต้น
ปัจจัยด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทํางาน ฐานะทาง
วิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและทีEทาํ งาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็ นต้น
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ปัจจัยด้านการจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความมันE คงในงาน
รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อํานาจตามตําแหน่งหน้าทีE สภาพการทํางาน เพืEอนร่ วมงาน
ความรับผิด การสืE อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบ้ ริ หาร การนิเทศงาน เป็ นต้น
ทฤษฎีเกีย$ วกับความพึงพอใจ
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ/นต้องมีสEิ งจูงใจ
(motive) หรื อแรงขับดัน (drive) เป็ นความต้องการทีEกดดันจนมากพอทีEจะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพืEอตอบสนองความต้องการของตนเอง
ซึEงความต้องการของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน ความต้องการบางอย่างเป็ นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ/นจากสภาวะตึง
เครี ยด เช่น ความหิ วกระหายหรื อความลําบากบางอย่าง เป็ นความต้องการทางจิตวิทยา
(psychological) เกิดจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรื อการเป็ น
เจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่ วนใหญ่อาจไม่มากพอทีEจะจูงใจให้บุคคลกระทําใน
ช่วงเวลานั/น ความต้องการกลายเป็ นสิE งจูงใจ เมืEอได้รับการกระตุน้ อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง
เครี ยด โดยทฤษฎีทีEได้รับความนิยมมากทีEสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และ
ทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีทีEจะอธิบายว่าทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ
ต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึEง ทําไมคนหนึEงจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพืEอให้ได้มาซึEง
ความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึEงกลับทําสิE งเหล่านั/น เพืEอให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผูอ้ ืEน
คําตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรี ยงตามลําดับจากสิE งทีEกดดันมากทีEสุดไปถึง
น้อยทีEสุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จดั ลําดับความต้องการตามความสําคัญ คือ
ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการพื/นฐาน คือ อาหาร ทีEพกั
อากาศ ยารักษาโรค
ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็ นความต้องการทีEเหนือกว่า ความต้องการ
เพืEอความอยูร่ อด เป็ นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย
ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็ นการต้องการการยอมรับจากเพืEอน
ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็ นความต้องการการยกย่องส่ วนตัว ความนับถือ
และสถานะทางสังคม
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ความต้องการให้ตนประสบความสําเร็ จ (self – actualization needs) เป็ นความต้องการ
สู งสุ ดของแต่ละบุคคล ความต้องการทําทุกสิE งทุกอย่างได้สาํ เร็ จ
บุคคลพยายามทีEสร้างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการทีEสาํ คัญทีEสุดเป็ นอันดับแรกก่อนเมืEอ
ความต้องการนั/นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั/นก็จะหมดลงและเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคล
พยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั ความต้องการทีEสาํ คัญทีEสุดลําดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนทีEอด
อยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ/นล่าสุ ด (ความต้องการสู งสุ ด) หรื อไม่
ต้องการยกย่องจากผูอ้ ืEน หรื อไม่ตอ้ งการแม้แต่อากาศทีEบริ สุทธิa (ความปลอดภัย) แต่เมืEอความ
ต้องการแต่ละขั/นได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั/นลําดับต่อไป
ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์
ซิ กมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั/งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตวั มากนักว่าพลังทาง
จิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิEมและควบคุมสิE งเร้าหลายอย่าง สิE ง
เร้าเหล่านี/อยูน่ อกเหนือการควบคุมอย่างสิ/ นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคําทีEไม่ต/ งั ใจพูด มีอารมณ์อยู่
เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรื อเกิดอาการวิตกจริ ตอย่างมาก
ขณะทีE ชาริ ณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้วา่ บุคคลพอใจจะกระทําสิE ง
ใดๆทีEให้มีความสุ ขและจะหลีกเลีEยงไม่กระทําในสิE งทีEเขาจะได้รับความทุกข์หรื อความยากลําบาก
โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณี น/ ีได้ 3 ประเภท คือ
1.ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็ นทรรศนะของความพึงพอใจว่ามนุษย์
โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวหรื อหลีกเลีEยงจากความทุกข์ใดๆ
2.ความพอใจเกีEยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษย์จะ
พยายามแสวงหาความสุ ขส่ วนตัว แต่ไม่จาํ เป็ นว่าการแสวงหาความสุ ขต้องเป็ นธรรมชาติของมนุษย์
เสมอไป
3.ความพอใจเกีEยวกับจริ ยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี/ถือว่ามนุษย์แสวงหาความสุ ขเพืEอ
ผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรื อสังคมทีEตนเป็ นสมาชิกอยูแ่ ละเป็ นผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ผหู ้ นึEดว้ ย
2.2 งานวิจยั ทีเ$ กีย$ วข้ อง
พรพิมล คงฉิ ม การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าทีEได้รับบริ การ จาก
บริ ษทั เอ็ม.เอช.อี - ดีแมก (ที) จํากัด

9
ผลการวิจยั พบว่า 1. ข้อมูลทัวE ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีEเป็ นรับบริ การทีEได้รับบริ การจาก บริ ษทั เอ็ม.เอช.อี. - ดีแมก (ที) จํากัด พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น

เพศ ได้แก่เพศชายจํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.0 และเพศหญิง

จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.0

อายุ ได้แก่ อายุตEาํ กว่า 20 ปี ลงมาจํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อย

ละ 1.3 อายุ20-30 ปี จํานวน 77 คนคิดเป็ นร้อยละ 51.3 อายุ 31-40 ขึ/นไปจํานวน 57 คนคิดเป็ น
ร้อยละ 38.0 อายุ 40 ปี ขึ/นไปจํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.3

ระดับการศึกษา ได้แก่ ตํEากว่า

หรื อเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จํานวน 23 คนคิดเป็ นร้อยละ 15.3 ระดับอนุปริ ญญา/
ปวส. จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.3 ระดับ ปริ ญญาตรี จาํ นวน 110 คนคิดเป็ นร้อยละ 73.3
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จาํ นวน 17 คน คิดเป็ น ร้อยละ 11.3

ตําแหน่งงาน ได้แก่ พนักงาน

จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.3 หัวหน้างาน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.7

ระยะเวลาใน

การทํางาน ได้แก่ ตํEากว่า 1 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 1-5 ปี จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 34.7 6-10 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.7 มากกว่า 10 ปี 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.7
รายได้เฉลีEยต่อเดือน ได้แก่ รายได้ตEาํ กว่า 10,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.7 รายได้ตEาํ
กว่า 10,000 – 20,000 บาทจํานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.0 รายได้มากกว่า 20,000 จํานวน 86 คน
คิดเป็ นร้อยละ 57.3
เมธาวี บัวบกหวานและคณะ ( 2547) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ
โรงพยาบาล เพ็ญอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างทีEตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงคิดเป็ น 66.5
เปอร์เซ็นต์ส่วน ใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้างคิดเป็ น 26.5 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาอยู่ ในระดับประถม
ศึกษาคิดเป็ น 37.5 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนตํEากว่า 5,000 บาท คิดเป็ น 49.5 เปอร์เซ็นต์
2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีEยวกับระดับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การโรงพยาบาลเพ็ญผล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีEยวกับระดับความพึงพอใจจองผูม้ าใช้บริ การโรงพยาบาลเพ็ญสามารถสรุ ปได้ดงั นี/
ระดับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การของปัจจัยด้านคุณภาพการรักษาอยูใ่ นระดับ 23.54
เปอร์เซ็นต์ระดับความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การของปัจจัยด้านการให้บริ หาร 22.59 เปอร์เซ็นต์
ระดับ ความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การของปัจจัยด้านเวลา 18.03 เปอร์เซ็นต์ระดับความพึงพอใจ
ของผูม้ าใช้ บริ การของปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการรักษา 19.55 เปอร์เซ็นต์และระดับความพึง
พอใจของผูม้ าใช้ บริ การปั จจัยด้านสถานทีE 23.00 เปอร์เซ็นต์
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กรชกร ชวติ (2544) ได้ศึกษาเรืE องความพึงพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนทีEมีต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ทีEต/ งั อยูน่ อกเขต
เทศบาล พบว่า
1. ผูป้ กครองนักเรี ยนจําแนกตามระดับการศึกษา การประกอบอาชีพและขนาดโรงเรี ยน มี
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ทีEต/ งั อยูน่ อกเขตเทศบาลโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยเรี ยงค่าเฉลีEยจากมากไปหาน้อย ดังนี/ ด้านบริ หาร ด้านปกครองนักเรี ยน ด้านวิชาการ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน และด้านอาคารสถานทีEและสภาพแวดล้อม
2. ผูป้ กครองนักเรี ยนทีEมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ทีEต/ งั อยูน่ อกเขตเทศบาลโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผูป้ กครองนักเรี ยนทีEประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ทีEต/ งั อยูน่ อกเขตเทศบาลโดยรวม
และเป็ นรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านปกครองนักเรี ยน ด้านอาคารสถานทีEและ
สภาพแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนไม่แตกต่างกัน แต่ผปู ้ กครอง
นักเรี ยนทีEประกอบอาชีพอิสระมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาด้านบริ หารมากกว่ากลุ่มทีE
ประกอบอาชีพรับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีEระดับ .05
4.ผูป้ กครองนักเรี ยนทีEมีนกั เรี ยนในโรงเรี ยนขนาดแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ทีEต/ งั อยูน่ อกเขต
เทศบาล โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
พรรษา หงษ์ภกั ดี (2544) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองทีEมีต่อครู ผสู ้ อนโรงเรี ยน
อนุบาลนครพนม สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม พบว่า
1. ผูป้ กครองนักเรี ยนโดยรวมและจําแนกตามสถานภาพมีความพึงพอใจต่อครู ผสู ้ อนโดยรวม
และรายด้านทั/ง 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีรายข้อทีEมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลีEย
มากทีEสุดในแต่ละด้านมีดงั นี/ ยิม/ แย้มแจ่มใส น่าคบหาสมาคมด้วย มีวฒ
ุ ิทางการศึกษาตามทีEทาง
ราชการกําหนด ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความเมตตากรุ ณา ซืEอสัตย์สุภาพ อ่อนโยนและสนับสนุน
กิจกรรมและวัฒนธรรม ประเพณี ทีEดีของชุมชน
2. ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อครู ผสู ้ อนโดยรวมและรายด้านทั/ง 4 ด้านไม่แตกต่างกัน
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มนัส พลายซุ่ม (2540) ได้ศึกษาเรืE องความพอใจของผูป้ กครองนักเรี ยนทีEมีต่อการบริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี/
1.ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความพอใจต่อการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางและแต่ละด้านอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน
ยกเว้นด้านวิชาการ ซึEงผูป้ กครองมีความพอใจอยูใ่ นระดับมาก
2.ผูป้ กครองนักเรี ยนทีEมีระดับการศึกษาต่างกัน
มีความพอใจต่อการบริ หารงานโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมืEอพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านบริ การและด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ผูป้ กครองนักเรี ยนมี
ความพอใจไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านวิชาการและด้านปกครองนักเรี ยน ทีEผปู ้ กครองนักเรี ยนมี
ความพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีEระดับ .05
3.ผูป้ กครองนักเรี ยนทีEมีอาชีพต่างกัน
มีความพอใจต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมืEอพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านวิชาการ ด้านปกครองนักเรี ยน ด้านบริ การและด้านสัมพันธ์กบั ชุมชน ผูป้ กครอง
นักเรี ยนมีความพอใจไม่แตกต่างกัน
4.ผูป้ กครองนักเรี ยนทีEมีระดับชั/นต่างกัน มีความพอใจต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีEระดับ
.05 เมืEอพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านวิชาการ ด้านปกครองนักเรี ยน ด้านบริ การ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
ผูป้ กครองนักเรี ยนมีความพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีEระดับ .05
อิสรี ยา พจนธารี (2544) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองและผูท้ รงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐานทีEมีต่อการจัดการศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดกรม
สามัญ-ศึกษา จังหวัดเลย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐานโดยรวม ผูป้ กครองและผู ้
ครองคุณวุฒิมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดเลย โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงอันดับค่าเฉลีEยจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านธุรการ ด้านปกครองนักเรี ยน ด้านการบริ หารทัวE ไปและด้านโรงเรี ยนกับชุมชน ด้านบริ การ
ด้านวิชาการ และด้านการบริ หารอาคารสถานทีE และมีรายข้อทีEมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากและ
มีค่าเฉลีEยมากทีEสุด 2 ลําดับ ในแต่ละด้าน ดังนี/
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ด้านการบริ หารทัวE ไป แผนปฏิบตั ิการประจําปี ของโรงเรี ยนสนองนโยบายหน่วยเหนือ การ
จัดองค์กรของโรงเรี ยนมีความชัดเจน เหมาะสมและการพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
ประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาต่อ ฯลฯ และมีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ
ด้านธุรการ มีสถานทีE (ห้องธุรการ) ทีEติดต่อได้สะดวก และมีการออกใบเสร็ จรับเงินเมืEอมีการ
รับเงินทุกประเภท
ด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมตามหลักสู ตร เช่น ลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าํ เพ็ญ
ประโยชน์มีความเหมาะสม และการเข้าสอนของครู ตามตารางสอนทุกวิชา
ด้านปกครองนักเรี ยน ส่ งเสริ มให้มีคณะกรรมการนักเรี ยนและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ เช่น การกีฬา การดนตรี ฯลฯ
ด้านบริ การ การให้บริ การด้านสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ไปรษณี ย ์
การจัดบริ การนํ/าดืEม นํ/าใช้ เพียงพอและสะอาดและมีครู โภชนาการหรื อผูร้ ับผิดชอบควบคุมดูแล
การให้บริ การด้านโภชนาการ และมีหอ้ งพยาบาลและมีครู อนามัยดําเนินการด้านสุ ขภาพอนามัย
ด้านโรงเรี ยนกับชุมชน เผยแพร่ เกียรติประวัติทางด้านกีฬา และมีการกําหนดอุดมการณ์ เช่น
ปรัชญา คําขวัญ คติธรรม สัญลักษณ์ เพืEอเสริ มสร้างคุณธรรม
ด้านการบริ หารอาคารสถานทีE มีความร่ มรืE น ตกแต่งสวยงามและมีบรรยากาศดีและอาคาร
เรี ยนอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยใช้การได้ดี มีความปลอดภัย
บรู ซ (Bruce, 1972, p. 6026 – A) ได้วจิ ยั เรืE อง บทบาทของครู ใหญ่โรงเรี ยนประถมศึกษาใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนและครู โรงเรี ยน
ประถมศึกษาในเขตตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ผลการวิจยั ดังนี/
1.ครู และประชาชน ต้องการให้ครู ใหญ่ทาํ งานร่ วมกับชุมชนเพืEอช่วยแก้ปัญหาสุ ขภาพอนามัย
ปัญหาวัยรุ่ น และการสร้างเสริ มโปรแกรมนันทนาการของชุมชน
2.ครู และประชาชนต้องการให้ครู ใหญ่มีส่วนร่ วมในการปกครองท้องถิEนและการศาสนาของ
ชุมชน
3.ครู และประชาชนต้องการให้ครู ใหญ่จดั การประชุมร่ วมกันระหว่างครู และผูป้ กครองเพืEอผล
ในการศึกษาของผูเ้ รี ยน
4. ครู และประชาชนต้องการให้ครู ใหญ่มีทีEอยูอ่ าศัยในบริ เวณโรงเรี ยนทีEครู ใหญ่ปฏิบตั ิงานอยู่
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เบเคอร่ า (Becerra, 1974, p. 6887 – A) ได้ศึกษาถึงบทบาทของผูบ้ ริ หารการศึกษาและการมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจของชุมชน ผลปรากฏว่า การตัดสิ นใจเกีEยวกับปัญหาใด ๆ ทีEเกีEยวกับ
สถานศึกษานั/น ๆ ผูบ้ ริ หารและผูแ้ ทนชุมชนต้องร่ วมมือกันและทําความเข้าใจเกีEยวกับโครงการทาง
การศึกษาตามบทบาทหน้าทีEและนโยบายทีEได้ตกลงกันไว้และผูบ้ ริ หารจะต้องเข้าใจตลอดทั/งต้อง
สนใจเกีEยวกับความแตกต่างของชุมชน
แม็คกาเบ (McCabe, 1974, p. 4171 – A) ได้ศึกษาเกีEยวกับการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุมชนของวิทยาลัยในรัฐเวอจินีย ในปี ค.ศ.1974 พบว่า สมาชิกของชุมชนและมหาวิทยาลัยต่างมี
ความเชืEอว่าความร่ วมมือในด้านปฏิบตั ิและการพึEงพาอาศัยกันเป็ นสิE งจําเป็ นในการพัฒนาชุมชน ถ้า
มีความเป็ นอันหนึEงอันเดียวกันมากเท่าไร
โอกาสแห่งความสําเร็ จของกลุ่มทีEมีส่วนร่ วมก็มีมาก
ยิงE ขึ/นเท่านั/น
ฮาคาเนน (Hakanen, 1975, p.6004 – A) ได้สาํ รวจความคิดเห็นของผูป้ กครองและกลุ่ม
นักวิชาการเกีEยวกับการสืE อสารระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน ผลการวิจยั พบว่า
1.ผูป้ กครองยังขาดความรู ้ทีEเพียงพอเกีEยวกับความเป็ นไปของโรงเรี ยนและการศึกษาได้
เสนอแนะให้มีการติดต่อสืE อสารระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนให้มากขึ/น
2.การขาดข้อมูลข่าวสาร การติดต่อภายในชุมชน ทําให้ผปู ้ กครองขาดความสัมพันธ์กนั ภายใน
ชุมชน
3.เครืE องมือทีEใช้ติดต่อยังไม่เพียงพอ มีขอ้ เสนอให้มีการแจ้งนโยบายการติดต่อระหว่างโรงเรี ยน
กับชุมชน จุดมุ่งหมาย ความรับผิดชอบ รายะเอียดเกีEยวกับการเงิน เวลาและความจําเป็ นด้านอืEน ๆ
ของโรงเรี ยนให้ชุมชนทราบ
2.3 กรอบแนวคิดการวิจยั
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีEเกีEยวข้องเพืEอเป็ นแนวทางในการวิจยั เรืE อง
ความพึงพอใจของนักฟุตบอลทีEมีต่อการใช้บริ การของสนามฟุตบอล ซี เค สเตเดียม ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
กรอบแนวคิดการวิจยั เพืEอเป็ น แนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี/
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วยปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ,อาชีพ,รายได้
ตัวแปรตาม (Dependent Variables ) คือ ความพึงพอใจของนักฟุตบอลทีEมีต่อการใช้บริ การของ
สนามฟุตบอลซี เค สเตเดียม
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

อายุ

ความพึงพอใจของนักฟุตบอล

อาชีพ

ทีEมีต่อการใช้บริ การของสนาม

รายได้

ฟุตบอลซี เค สเตเดียม

2.4 สรุปแนวคิดและทฤษฏี
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา ความพึงพอใจของนักฟุตบอลทีEมีต่อการใช้บริ การของสนามฟุตบอลซี เค
สเตเดียม ปี 2561 โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีท/ งั หมดทีEอา้ งมาในข้างต้น เพืEอให้ผลการวิจยั ออกมา
สมบูรณ์ทีEสุด และยังเป็ นประโยชน์ทีEจะนําไปปรับปรุ งการให้บริ การของสนามฟุตบอล ซีเค สเตดี
ยม ตัวอย่างเช่นจากทฤษฎีขา้ งต้นนํามาใช้ใน เรืE องของการวัดผลและประเมินผล เพืEอให้ทราบถึง
ความพึงพอใจของนักฟุตบอลทีEมาใช้บริ การ ซึEงแต่ละคนก็จะมีความเห็นทีEแตกต่างกันออกไป ตาม
ความต้องการของแต่ละคน และสรุ ปผลิกมาได้เป็ นค่าเฉลีEย

บทที3$
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื$ อและทีต$ 8งั สถานทีป$ ระกอบการ
หน่วยงานที*ปฏิบตั ิการ
สนามฟุตบอล CK Stadium
ที*ต9 งั สถานที*ประกอบการ
เลขที* 126 ถนน พรมแดน แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุ งเทพมหานคร 10150 ลักษณะ
ประกอบการ เปิ ดให้เช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และสนามฟุตซอล ทั9งเพื*อการแข่งขันและเพื*อ
ฝึ กซ้อมรวมไปถึงการออกกําลังกาย

รู ปภาพที* 3.1 ตราสัญลักษณ์สนาม ซีเค สเตเดียม (CK Stadium)

รู ปภาพที* 3.2 แผนที*สนาม ซีเค สเตเดียม (CK Stadium)
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลติภณ
ั ฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
เป็ นสถานที*ให้บริ การเช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และสนามฟุตซอลที*ได้มาตรฐาน มี
บริ การจัดหาทีมในกรณี ที*ลูกค้ามีสมาชิกไม่เพียงพอ รวมทั9งมีการจัดการแข่งขัน พร้อมการถ่าย
ภาพนิ*ง และการถ่ายถอดสด ให้แก่ลูกค้า มีบริ การคลับเฮ้าส์ไว้บริ การ อาหารและเครื* องดื*ม และมี
โต๊ะสนุ๊กเกอร์บริ การ 24 ชัว* โมง โดยมี นาย วิริทธิYพล กานต์กมลภูษิต เป็ นผูก้ ่อตั9ง
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
CK stadium
ผูก้ ่อตั9ง
นายวิริทธิYพล กานต์กมลภูษิต
นางยุพา กานต์กมลภูษิต

กรรมการผูจ้ ดั การ
นายชัยโรจน์

มัน* คง

นางอุไรวรรณ

มัน* คง

ฝ่ าย Media
นายปิ ติกรณ์ แสวงรุ ฬ
นายคณิศร

ชูศรี

ฝ่ ายบริ การ
นายอนุชา ชมฉาย
นายปรี ชา จันทรา
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3.4 ขั8นตอนและวีธีการดําเนินงาน
กําหนดปัญหานําวิจยั

ศึกษาเอกสารที*เกี*ยวข้อง

สร้างแบบสอบถาม

วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม

ลงพื9นที*เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

เขียนรายงานการวิจยั

รู ปภาพที* 3.3 รู ปแบบและวิธีการดา เนินงาน
3.5 ระเบียบวิจยั
การศึกษาเรื* องความพึงพอใจของนักฟุตบอลที*มีต่อการใช้บริ การของสนามฟุตบอลซีเค
สเตเดียม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื*อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและรับ
ฟังข้อเสนอแนะในการให้บริ การของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม โดยมีวธิ ีการดําเนินการวิจยั
ดังต่อไปนี9
1.ประชากรที*ศึกษา
2.ตัวแปรที*ศึกษา
3.เครื* องมือที*ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
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5.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.6 ประชากรทีศ$ ึกษา
ประชากรที*ศึกษาครั9งนี9 เป็ นนักฟุตบอลที*ใช้สนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ในการวิจยั ครั9งนี9
สํารวจโดยแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 200 คน
3.7 ตัวแปรทีศ$ ึกษา
ตัวแปรต้ น ได้แก่ ข้อมูลพื9นฐาน ลักษณะของสนามฟุตบอล ซี เค สเตเดียม ความพึงพอใจ
ของนักฟุตบอลที*มาใช้บริ การตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลพื9นฐานได้แก่ อายุ,อาชีพ,รายได้ (นักฟุตบอลที*ใช้สนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม)
2. ลักษณะการใช้บริ การของสนามฟุตบอล ซี เค สเตเดียม ได้แก่ ความถี*ในการใช้บริ การ
สนามฟุตบอล ช่วงเวลาที*ใช้และ จุดประสงค์ในการใช้
3. ปั ญหาและข้อเสนอแนะของการใช้บริ การสนามฟุตบอล ซี เค สเตเดี ยม ได้แก่ ปั ญหา
ข้อเสนอแนะ ในการให้บริ การ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของนักฟุตบอลที*ใช้สนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ดังนี9
ความพึงพอใจในด้านการให้บริ การ ได้แก่ บริ การเช่าสนามฟุตบอล ค่าบริ การ คุณภาพ
ของสนามฟุตบอล คุณภาพความสว่างของไฟในสนาม มีร้านสะดวกซื9 อไว้ให้บริ การ การบริ การ
จัดหาทีม กรณี ที*จาํ นวนคนไม่พอ มีกรรมการตัดสิ นเพื*อการแข่งขัน ห้องนํ9าสะอาด มีที*จอดรถที*
เพียงพอ
3.8 ขั8นตอนการสร้ างเครื$ องมือ
เครื* องมือที*ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื*อการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม เพื*อสอบถามความ
พึงพอใจของนักฟุตบอลที*มีต่อการใช้บริ การสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม 3 ตอน ดังนี9
1. แบบสอบถามเกี*ยวกบสภาพทัว* ไปของนักฟุตบอลผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
คําถามเกี*ยวกับอายุ อาชีพ และ รายได้
2. แบบสอบถามเกี*ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม
ประกอบด้วยปัจจัยที*มีผลต่อความพึงพอใจของตัวผูใ้ ช้บริ การใน คือ ด้านความต้องการส่ วนบุคคล
ด้านความตั9งใจที*จะใช้ ระดับความจูงใจ ประสบการณ์ในการสนาม ราคา โดยแบ่งระดับการให้
คะแนนความพึงพอใจ
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ออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี9
5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที*สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยมาก
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดค่าตัวแปร โดยแบ่งระดับทัศนคติเป็ น 5 ระดับดังนี9
4.500 – 5.000 หมายถึงมีความพึงพอใจมากที*สุด
3.500 – 4.499 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
2.500 – 3.499 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
1.500 – 2.490 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
1.000 – 1.499 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที*สุด
แบบสอบถามข้อเสนอแนะ เพื*อพิจารณาที*พบและสิ* งที*ควรปรับปรุ ง
3.9 การเก็บรวมรวมข้ อมูล
การสร้างเครื* องมือที*ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินตามขั9นตอนดังนี9
3.4.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เอกสาร หนังสื อ วารสารวิชาการและงานวิจยั ที*
เกี*ยวข้องกับเรื* องทัศนคติในการตัดสิ นใจ
3.4.2 สรุ ปกรอบแนวคิดหรื อขอบเขตในการวิจยั
3.4.3 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดหรื อขอบเขตในการวิจยั
3.4.4 นําแบบสอบถามที*ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ9นเสนอต่ออาจารย์ที*ปรึ กษาในการทําวิจยั เพื*อตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนื9อหาตามกรอบแนวคิด
3.4.5 นําแบบสอบถามมาปรับปรุ งแกไข ตามคําแนะนําของอาจารย์ที*ปรึ กษาในการทําวิจยั
3.4.6 นําแบบสอบถามที*ปรับปรุ งแล้วไปดําเนินการสอบถาม
3.4.7 เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตัวเอง
3.4.8 เมื*อได้รับแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถาม
ฉบับที* สมบูรณ์มาเรี ยงลําดับคะแนนแต่ละข้อและ บันทึกข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ เพื*อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS
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3.10 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการดําเนินงานการวิจยั ครั9งนี9ผวู ้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
SPSS
3.5.1 ข้อมูลเกี*ยวกบสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี*ย
3.5.2 ข้อมูลเกี*ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม
3.5.3 สถิติที*ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี9
1. ร้อยละ (Percentage) โดยคํานวณจากสู ตร ดังนี9เมื*อ P แทน ร้อยละ
f แทน ความถี*ของคําตอบ
N แทน จํานวนความถี*ท9 งั หมด
2. ค่าเฉลี*ย (Mean) โดยคํานวณจากสู ตร ดังนี9
X = ∑ fx
N
เมื*อ X แทน ค่าเฉลี*ยของกลุ่มตัวอย่าง
Σfx แทน ผลรวมของผลคูณระหว่าง คะแนนกับความถี*ของคะแนน
N แทน จํานวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง

สรุป
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับความร่ วมมือดีมากมีความพึงพอใจเป็ นอย่างยิง* ได้รับข้อมูล
ครบตามที* ต้องการ จากการที*ได้ทาํ การสํารวจตั9งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิ งหาคม นําข้อมูลที*ได้
จากแบบสอบถาม มาท าการประมวลผลและจัดทํารายงานผลการศึกษาต่อไป

บทที$ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจยั เกี5ยวความพึงพอใจของนักฟุตบอลที5มาใช้บริ การสนาม
ฟุตบอล ซีเค สเตเดียมเพื5อที5จะนําไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและพัฒนา สนามฟุตบอลให้มีผมู ้ า
ใช้บริ การเพิ5มมากขึMน โดยแจแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับมาครบถ้วน
โดยสมบูรณ์ ซึ5งผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรม สําเร็ จรู ป SPSS (Statistical Pact Age For Social
Sciences) มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยในการนําเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ แบ่งออกเป็ น 3
ตอน ดังนีM
1. แบบสอบถามเกี5ยวกับสภาพทัว5 ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถามเกี5ยวกับ อายุ
สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได้และระดับการศึกษา
2. แบบสอบถามเกี5ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ประกอบด้วย
แบบสอบถามเกี5ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ประกอบด้วย
ค่าบริ การเหมาะสม คุณภาพของสนามฟุตบอล ซี เค สเตเดียม คุณภาพของพืMนสนามรับแรง
กระแทกได้อย่างปลอดภัย คุณภาพความสว่างของไฟในสนาม มีที5นงั5 พักผ่อนบริ เวณรอบสนาม
เป็ นสัดส่ วนที5ชกั เจน มีกรรมการตัดสิ นเพื5อการแข่งขัน บริ เวณสนามมีร้านสะดวกซืMอ ไว้ให้บริ การ
ราคาเหมาะสม การบริ การจัดหาทีม จัดคู่ทีม กรณี ที5จาํ นวนคนไม่พอ ห้องนํMาสะอาด มีที5จอดรถ
เพียงพอ
3. แบบสอบถามข้อเสนอแนะ เพื5อพิจารณาปัญหาที5พบและสิ5 งที5ควรปรับปรุ ง
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย$ วกับสภาพทัว$ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที4$ .1จํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างทีจ$ าํ แนกตามอายุ
อายุ
น้อยกว่า 15 ปี
15-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31 ปี ขึMนไป
รวม

จํานวน (คน)
9
57
62
58
14
200

ร้ อยละ (เปอร์ เซ็นต์ )
4.5
28.5
31.5
29.0
7.0
100.0
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จากตารางที5 4.1 ผลการสํารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน น้อยกว่า 15 ปี จํานวน 9
คน คิดเป็ น 4.5 เปอร์เซ็นต์ 15 - 20 ปี จํานวน 57 คน คิดเป็ น 28.5 เปอร์เซ็นต์ 21-25 ปี จํานวน 62
คน คิดเป็ น 31.5 เปอร์เซ็นต์ 26-30 ปี จํานวน 58 คน คิดเป็ น 29.0 เปอร์เซ็นต์ 31ปี ขึMนไป จํานวน 14
คน คิดเป็ น 7.0 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที5 4.1
จํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างทีจ$ าํ แนกตามอายุ
70
60
50
40
30
20
10
0
น้อยกว่า 15 ปี

15-20 ปี

21-25 ปี

26-30 ปี

31 ปี ขึMนไป

ภาพที5 4.1 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที5จาํ แนกตามอายุ
ตารางที4$ .2 จํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างทีจ$ าํ แนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักบริ ษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจส่ วน
อื5นๆ
รวม

จํานวน (คน)
124

ร้ อยละ (เปอร์ เซ็นต์ )
62.0

10

5.0

50
14
2
200

25.0
7.0
1.0
100.0
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จากตารางที5 4.2 ผลการสํารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน นักเรี ยน/นักศึกษา
จํานวน 124 คน คิดเป็ น 62 เปอร์เซ็นต์ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 10 คน คิดเป็ น 5
เปอร์เซ็นต์ พนักบริ ษทั เอกชน จํานวน 50 คน คิดเป็ น 25 เปอร์เซ็นต์ ประกอบธุรกิจส่ วนตัว จํานวน
14 คน คิดเป็ น 7 เปอร์เซ็นต์ อื5นๆ จํานวน 2 คน คิดเป็ น 1 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที5 4.2
จํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างทีจ$ าํ แนกตามอาชีพ

ปร
ะก
อบ
ธุร
กิจ
ส่ว
นต
วั

อื5น
ๆ

พน
กั บ
ริษ
ทั เอ
กช
น

นกั
เรีย
น/น
ขา้ ร
กั ศ
ึกษ
าชก
า
าร/
พน
กั ง
าน
รัฐ
วสิ
าห
กิจ
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ภาพที5 4.2 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที5จาํ แนกตามอาชีพ
ตารางที4$ .3 จํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างทีจ$ าํ แนกตามรายได้ ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

จํานวน (คน)
111
49
29
11
200

ร้ อยละ (เปอร์ เซ็นต์ )
55.5
24.5
14.5
5.5
100.0
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จากตารางที5 4.3 ผลการสํารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน น้อยกว่า 10,000 บาท
จํานวน 111 คน คิดเป็ น 55.5 เปอร์เซ็นต์ 10,000 – 15,000 บาท จํานวน 49 คน คิดเป็ น 24.5
เปอร์เซ็นต์ 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 29 คน คิดเป็ น 14.5 เปอร์เซ็นต์ มากกว่า 30,000 บาท
จํานวน 11 คน คิดเป็ น 5.5 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที5 4.3
120
100
80
60
40
20
0
น้อยกว่า 10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท 15,001 – 30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท
ภาพที5 4.3 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที5จาํ แนกตามรายได้ต่อเดือน
4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนักฟุตบอลทีม$ ตี ่ อการใช้ บริการของสนาม
ฟุตบอล ซีเค สเตเดียม
แบบสอบถามเกี5ยวกับความพึงพอใจ ในการใช้บริ การสนามฟุตบอล ซี เค สเตเดียม
ประกอบด้วย ค่าบริ การเหมาะสม คุณภาพของสนามฟุตบอล ซี เค สเตเดียม คุณภาพของพืMนสนาม
รับแรงกระแทกได้อย่างปลอดภัย

คุณภาพความสว่างของไฟในสนาม มีที5นงั5 พักผ่อนบริ เวณ

รอบสนาม เป็ นสัดส่ วนที5ชกั เจน มีกรรมการตัดสิ นเพื5อการแข่งขัน บริ เวณสนามมีร้านสะดวกซืMอ
ไว้ให้บริ การ ราคาเหมาะสม การบริ การจัดหาทีม จัดคู่ทีม กรณี ที5จาํ นวนคนไม่พอ ห้องนํMาสะอาด
มีที5จอดรถเพียงพอ
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ตารางที$ 4.4 ค่ าเฉลีย$ 𝒙
" ส่ วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนัก
ฟุตบอลทีม$ าใช้ บริการ สนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม
ด้ านความพึงพอใจ
1.ค่าบริ การเหมาะสม
2.คุณภาพของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม
3.คุณภาพของพืMนสนามรับแรงกระแทกได้อย่าง
ปลอดภัย
4.คุณภาพความสว่างของไฟในสนาม
5.มีที5นงั5 พักผ่อนบริ เวณรอบสนาม เป็ นสัดส่ วน
ที5ชกั เจน
6.มีกรรมการตัดสิ นเพื5อการแข่งขัน
7.บริ เวณสนามมีร้านสะดวกซืMอ ไว้ให้บริ การ
ราคาเหมาะสม
8.การบริ การจัดหาทีม จัดคู่ทีม กรณี ที5จาํ นวน
คนไม่พอ
9.ห้องนํMาสะอาด
10.มีที5จอดรถเพียงพอ
ค่ าเฉลีย$ รวม

N=200
S.D.
𝒙
"
3.74 0.85
4.37 0.56

ระดับความพึง
พอใจ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

4.34

0.66

พึงพอใจมาก

3

4.40

0.68

พึงพอใจมาก

1

4.22

0.78

พึงพอใจมาก

4

4.21

0.79

พึงพอใจมาก

5

4.01

0.91

พึงพอใจมาก

6

4.01

0.78

พึงพอใจมาก

7

4.01
3.94
4.12

1.10
0.90
0.52

พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

8
9

ลําดับ
10
2

จากตารางที54.4ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี5ยโดยรวมความพึงพอใจของนักฟุตบอลที5มาใช้
บริ การ สนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม มีค่าเท่ากับ 4.12 ซึ5งจัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก โดยผูท้ ี5
ตอบแบบสอบถามการมาใช้บริ การสนามฟุตบอล ซี เค สเตเดียม ด้านความพึงพอใจโดพิจารณา
สัดส่ วนเบี5ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมซึ5งมีค่า 0.52 ซึ5 งพิจารณาเป็ นรายข้อตามลําดับ ดังนีM
ลําดับที51 คุณภาพความสว่างของไฟในสนาม โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5งเท่ากับ 4.40 ซึ5งจัดอยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก

โดยผูท้ ี5มาใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที5ไม่แตกต่างกัน

พิจารณาจากส่ วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 0.68

โดย

26
ลําดับที52 คุณภาพของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียมโดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5งเท่ากับ 4.37 ซึ5 งจัด
อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก โดยผูท้ ี5มาใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที5ไม่แตกต่างกัน โดย
พิจารณาจากส่ วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 0.56
ลําดับที53

คุณภาพของพืMนสนามรับแรงกระแทกได้อย่างปลอดภัยโดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5ง

เท่ากับ 4.34 ซึ5งจัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก โดยผูท้ ี5มาใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที5ไม่
แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากส่ วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 0.66
ลําดับที54 มีที5นงั5 พักผ่อนบริ เวณรอบสนาม เป็ นสัดส่ วนที5ชกั เจน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5ง
เท่ากับ 4.22 ซึ5งจัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก โดยผูท้ ี5มาใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที5ไม่
แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากส่ วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 0.78
ลําดับที55 มีกรรมการตัดสิ นเพื5อการแข่งขัน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5งเท่ากับ 4.21 ซึ5งจัดอยูใ่ น
ระดับความพึงพอใจมาก โดยผูท้ ี5มาใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที5ไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณา
จากส่ วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 0.79
ลําดับที56 บริ เวณสนามมีร้านสะดวกซืMอ ไว้ให้บริ การ ราคาเหมาะสม โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5ง
เท่ากับ 4.01 ซึ5งจัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก โดยผูท้ ี5มาใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที5ไม่
แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากส่ วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 0.79
ลําดับที57 การบริ การจัดหาทีม จัดคู่ทีม กรณี ที5จาํ นวนคนไม่พอ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5ง
เท่ากับ 4.01 ซึ5 งจัดอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก โดยผูท้ ี5มาใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที5ไม่
แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากส่ วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 0.78
ลําดับที58 ห้องนํMาสะอาด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5งเท่ากับ 4.01 ซึ5งจัดอยูใ่ นระดับความพึง
พอใจมาก

โดยผูท้ ี5มาใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที5ไม่แตกต่างกัน

โดยพิจารณาจากส่ วน

เบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 1.10
ลําดับที59 มีที5จอดรถเพียงพอ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5งเท่ากับ 3.94 ซึ5งจัดอยูใ่ นระดับความพึง
พอใจมาก

โดยผูท้ ี5มาใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที5ไม่แตกต่างกัน

เบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 0.90

โดยพิจารณาจากส่ วน

27
ลําดับที510 ค่าบริ การเหมาะสมโดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5งเท่ากับ 3.74 ซึ5งจัดอยูใ่ นระดับความพึง
พอใจมาก

โดยผูท้ ี5มาใช้บริ การมีระดับความพึงพอใจที5ไม่แตกต่างกัน

โดยพิจารณาจากส่ วน

เบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากับ 0.85
ตารางที4$ .5 จํานวนร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างทีจ$ าํ แนกความต้ องการทีจ$ ะกลับมาใช้ บริการสนาม
ฟุตบอล ซีเค สเตเดียม
ความต้ องการทีจ$ ะกลับมาใช้ บริการ
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
รวม

จํานวน(คน)
192
8
200

ร้ อยละ (เปอร์ เซ็นต์ )
94.0
4.0
100.0

จากตารางที5 4.5 ผลการสํารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน มีความต้องการที5จะ
กลับมาใช้บริ การ จํานวน 192 คน คิดเป็ น 94 เปอร์เซ็นต์ และไม่ตอ้ งการที5จะกลับมาใช้บริ การ
จํานวน 8 คน คิดเป็ น 4 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที5 4.5
250
200
150
100
50
0
ต้องการ

ไม่ตอ้ งการ

ภาพที5 4.5 จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที5จาํ แนกความต้องการที5จะกลับมาใช้บริ การสนาม
ฟุตบอล ซีเค สเตเดียม

28
4.6 ข้ อเสนอแนะทีไ$ ด้ จากแบบสอบถาม ดังนีP
1.ห้องนํMามีกลิ5นเหม็น
2.อยากให้มีโปรนํMาฟรี มีพริ ตตีMมาเปิ ดสนามแต่ละนัด
3.ค่าสนามแพง
4.บางจุดในสนามลื5น
5.จัดแข่งบ่อยๆ

บทที5$
สรุปผลการดําเนินงาน
การวิจยั ครั*งนี*เพื1อศึกษาความพึงพอใจของนักฟุตบอลที1มีต่อการใช้บริ การของสนาม
ฟุตบอลซีเค สเตเดียม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื1อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การตลอดจนศึกษาถึง
ปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะในการให้บริ การของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม
5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานสหกิจที1สนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั*งแต่ วันที1
14 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที1 31 สิ งหาคม 2561 ได้รับมอบหมายในส่ วนของฝ่ ายโฆษณา
(Advertising) ตําแหน่งโฆษณา ณ สนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ที1เป็ นฝ่ ายคอยทําโฆษณา ทําคอน
เทน

สวิชเชอร์ ถ่ายรู ปเพื1อการโฆษณา และ ไลฟ์ สดในการแข่งขันฟุตบอล นอกจากนี*ผจู ้ ดั ยัง

ได้รับประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิงานสหกิจ ฝึ กความรับผิดชอบในหน้าที1ที1ได้รับมอบหมาย การ
ตรงต่อเวลาและความมีระเบียบมากขึ*นอีกด้วย
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้ใช้ความสามารถค้นคว้าและศึกษาการทําวิจยั ครั*งนี*อย่าง
เต็มที1 โดยใช้ประสบการณ์ความรู ้พ*ืนฐานที1ได้ศึกษานํามาใช้ปฏิบตั ิงานจริ ง รวมถึงคําแนะนําจาก
อาจารย์ที1ปรึ กษา

สหกิจ คณะนิเทศศาสตร์ในการทําวิจยั เพื1อใช้ในการปรับปรุ งพัฒนา ซึ1งการ

ทําวิจยั ในครั*งนี* ได้รับคําปรึ กษาจากผูม้ ีประสบการณ์ทางด้านการทําวิจยั ในองค์การ ซึ1งเป็ นสิ1 งที1น่า
ภูมิใจอย่างมาก

และสมารถนําเอาคําติชมมาปรับปรุ งพัฒนาความรู ้ความสามารถให้ผจู ้ ดั ทํามี

ประสิ ทธิภาพ ในด้านการวิจยั เพิ1มมากขึ*น
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การมีความรอบครอบแม่นยํา ในการทํางานด้านการทําวิจยั เราต้องมีความรอบครอบใน
การเช็คและตรวจสอบคุณภาพของงานและแบบสอบถามให้ละเอียดทุกครั*ง เพราะ เป็ นการนําเอา
ข้อมูลที1ได้มาใช้จริ ง ถ้าไม่มีความรอบครอบในการทํางาน ก็อาจจะทําให้ผลการวิจยั ออกมาคาด
เคลื1อนไม่สมบูรณ์ได้
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งานที1ได้รับมอบหมายเป็ นการดําเนินงานจริ ง ต้องสามารถนํา ไปใช้ได้จริ ง และต้องทํางาน
ร่ วมกับคนหมู่มาก จึงจะต้องดําเนินงานอย่างเป็ นระเบียบมีแบบแผนการทํางาน อย่างเป็ นขั*นเป็ น
ตอน ต้องมีความกระตือรื อร้น ระแวดระวังข้าวของเครื1 องมือเครื1 องใช้ ที1ใช้ในการทํางานต่างๆ อย่าง
ระมัดระวัง

มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที1งานที1ได้รับมอบหมายจากพี1เลี*ยงให้สาํ เร็ จ จึงต้อง

หมัน1 พัฒนาตนเองให้มีสติและสมาธิในการทํางานเสมอ
5.3 สรุปผลการวิจยั
จากการสํารวจนักฟุตบอลที1มาใช้บริ การสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม โดยเรี ยงจากค่าเฉลี1ย
มากไปหาน้อย 1.คุณภาพความสว่างของไฟในสนาม 2.คุณภาพของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม
3.คุณภาพของพื*นสนามรับแรงกระแทกได้อย่างปลอดภัย 4.มีที1นงั1 พักผ่อนบริ เวณรอบสนาม เป็ น
สัดส่ วนที1ชกั เจน 5.มีกรรมการตัดสิ นเพื1อการแข่งขัน 6.บริ เวณสนามมีร้านสะดวกซื*อ ไว้ให้บริ การ
ราคาเหมาะสม 7.การบริ การจัดหาทีม จัดคู่ทีม 8.ห้องนํ*าสะอาด 9.มีที1จอดรถเพียงพอ 10. ค่าบริ การ
เหมาะสม และข้อเสนอแนะ 1.ห้องนํ*ามีกลิ1นเหม็น 2.อยากให้มีโปรนํ*าฟรี มีพริ ตตี*มาเปิ ดสนามแต่
ละนัด 3.ค่าสนามแพง 4.บางจุดในสนามลื1น 5.จัดแข่งบ่อยๆ

5.4 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับรายงานจัดทํารายงานการวิจยั สหกิจ
ในการทําเล่มรายงานการวิจยั สหกิจศึกษา มักจะประสบปัญหาในเรื1 องของรู ปแบบการจัด
หน้าของรายงานที1ทาํ ให้เกิดปัญหาที1ตอ้ งแก้อยูต่ ลอด ดั*งนั*นการทํารายงานผูว้ จิ ยั ต้องใช้ความรอบ
ครอบเพื1อให้รายงานการวิจยั สหกิจศึกษาถูกต้องตามที1ทางมหาวิทยาลัยกําหนด
ในการทํารายงานการวิจยั สหกิจศึกษาเรื1 อง

ความพึงพอใจของนักฟุตบอลที1มาใช้บริ การ

สนามฟุบอล ซีเค สเตเดียม เกี1ยวกับความพึงใจในการใช้บริ การของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม
และนําความคิดเห็นของนักฟุตบอล

เพื1อให้งานวิจยั ของผูว้ จิ ยั สามารถวัดผลได้ตรงตามความ

ต้องการมากที1สุด เพื1อนํามาใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาสนามฟุตบอลให้ดียงิ1 ขึ*น
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