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บทคดัยอ่ 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเรื8อง“วจิยัความพึงพอใจของนกัฟุตบอลที8มีต่อการใชบ้ริการ

ของสนามฟุตบอลซีเค สเตเดียม ปี 2561” มีวตัถุประสงคเ์พื8อศึกษาความพึงพอใจและความตอ้งการของ

นกัฟุตบอลที8มีผลต่อการใชบ้ริการ เพื8อนาํขอ้มูลมาในการพฒันาแกไ้ขและปรับปรุง การวจิยัครั\ งนี\จะนาํ

ขอ้มูล ความคิดเห็นของนกัฟุตบอลในดา้นความพึงพอใจความตอ้งการที8มีต่อการบริการ เพื8อทราบ ถึง

ปัญหาและเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาต่อไป 

               บริษทั ซีเค แอนด ์มาตฤณ กรุ๊ป จาํกดั ประกอบธุรกิจดา้นการใหเ้ช่าสนามฟุตบอล  ฟุตซอล 

และมีการใหบิ้การถ่ายทอดสดการแข่งขนั การถ่ายภาพนิ8ง 

คณะผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายใหท้าํการวจิยัครั\ งนี\  เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถาม

เป็นเครื8องมือในการวจิยั และใชก้ลุ่มเป็นตวัอยา่งคือ นกัฟุตบอลที8เขา้มาบริการในสนาม จาํนวน 200ชุด  

ผลวจิยัพบวา่นกัฟุตบอลมีความพึงพอใจ คุณภาพของการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

แต่นกัฟุตบอล พึงพอใจในดา้นค่าบริการตํ8าที8สุด เพราะนกัฟุตบอลส่วนใหญ่ที8เขา้มาใช ้ บริการเป็น 

นกัเรียน/นกัศึกษา และมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท ผลวจิยัที8ไดนี้\สามารถนาํไปใชเ้ป็น

แนวทางประกอบ การพฒันาแกไ้ขปรับปรุงการบริการใหดี้ยิ8งขึ\นไป 

คาํสาํคญั : ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ / ความคิดเห็น 

          
       

ผูต้รวจ 

…………………………. 
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บทที$1 

บทนํา 

1.1ความเป็นมาและความสําคญั 

 ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัใหค้วามสาํคญักบักีฬาทุกๆประเภท ทั?งเพืBอพฒันาศกัยภาพ

นกักีฬาเพืBอกา้วสู่ในระดบัโลกและเพืBอออกาํลงักาย เพราะการออกกาํลงักายช่วยเสริมสร้างความ

แขง็แรงใหก้บัร่างกาย  ยคุติปัจจุบนัคนรุ่นใหม่ใส่ใจกบัการออกกาํลงักายจนเป็นส่วนหนึBงใน

ชีวติประจาํวนั โดยกีฬาทีBไดรั้บความนิยมมากคือกีฬาฟุตบอล จากคนวยัทาํงาน และวยัเรียน มาก

ทีBสุด กระแสฟุตบอลในประเทศไทยทั?ง ไทยหลีก และกระแสบอลจากต่างประเทศ คนในประเทศ

ไทยจึงนิยมเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นหลกั จึงทาํใหปั้จจุบนัคนในประเทศไทยเล่นกีฬาฟุตบอลมากขึ?น  

      จงัหวดักรุงเทพมหานคร  เป็น เป็นจงัหวดัหนึBงทีBใหค้วามสนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอลมาก ซึB ง

จะเห็นไดจ้ากในจงัหวดักรุงเทพมหานครมีทีมฟุตบอลอาชีพ  เอสซีจี เมืองทองอยไูนเตด็ แอร์ฟอร์ซ    

เซ็นทรัล           แบงคอ็ก ยไูนเตด็ บางกอกกลา๊ส การท่าเรือ โปลิส เทโร ซึB งแต่ละสโมสรกจ็ะมีแมว

มองเขา้มาชมฝีไมล้ายมือ ในสนามหญา้เทียม เพืBอทีBจะชกัชวนเขา้มาพฒันาศกัยภาพของนกัฟุตบอล

เพืBอนาํไปสู่นกักีฬาฟุตบอลอาชีพ และยงัมีการแข่งขนัฟุตบอล ตามสนามฟุตบอลหญา้เทียมต่างๆ

ภายในจงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมทั?งสนาม ซีเค สเตเดียม ทีBมีการจดัการแข่งขนัอยูต่ลอดเวลา

อยา่งสมํBาเสมอ  ซึB งเป็นการกระตุน้ใหป้ระชากรสนใจหนัมาเล่นกีฬาฟุบอลมากขึ?น เพืBอเป็น

ทางเลือกใหก้บัผูเ้ล่นฟุตบอลรวมไปถึงนกักีฬา ทีBตอ้งการออกกาํลงักายและเพืBอฝึกซอ้ม  จึงเกิด

ธุรกิจการเปิดกิจการใหเ้ช่าสนามฟุตบอลหญา้เทียม เป็นจาํนวนมาก และทาํใหมี้ปัญหาจากการแยง่

ผูใ้ชบ้ริการ ระหวา่งกนัดว้ยการสร้างกลยทุธ์ทางการตลาด การจดัโปรโมชัBน และการ

ประชาสมัพนัธ์ ซึB งตอ้งมี จุดเด่นเป็นของตนเอง                                 

 จากเหตุผล   ดงักล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้และปัญหาใน

การ ใชบ้ริการสนามกีฬาหญา้เทียมซึBงเป็นสนามกีฬาฟุตบอลทีBกาํลงัไดร้บความนิยม เพืBอใหไ้ด้

ขอ้มูล เบื?องตน้เพืBอเป็นแนวทางการในการพฒันา ปรับปรุง การใหบ้ริการเพืBอตอบสนองความ

ตอ้งการของ ลูกคา้และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ เพืBอรักษาฐานลูกคา้เดิมและ

เพิBมฐานลูกคา้                                                              
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1.2 วตัถุประสงค์รายงานวจัิย 

     1.2.1 เพืBอทราบความพึงพอใจ ของนกัฟุตบอลทีBเขา้มาใชบ้ริการในสนาม ซีเค สเตเดียม 

     1.2.2  เพืBอทราบความคิดเห็น ของนกัฟุตบอลทีBเขา้มาใชบ้ริการในสนาม ซีเค สเตดียม 

     1.2.3 เพืBอทราบแนวทางในการนาํไปสู่การปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของสนาม ซีเค สเตเดียม 

1.3 ขอบเขตรายงาน 

          ศึกษานกัฟุตบอลทีBมาใชบ้ริการสนามฟุตบลอ ซีเค สเตเดียม ทีBมาใชบ้ริการตั?งแต่ช่วงเวลา 

14.00 น – 23.00 น ของทุกๆวนัยกเวน้วนัอาทิตย ์ 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นเนื?อหา                                                                                                                                          

- การวจิยัครั? งนี? มุ่งศึกษาในประเดน็ ทีBเกีBยวกบัความพึงพอใจของนกัฟุตบอล ในดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ทางกายภาพของสนาม , ดา้นบริการอาํนวยความสะดวก 

 1.3.2  ขอบเขตดา้นผูม้าใชบ้ริการและนกัฟุตบอล                                                                                                          

- สาํหรับประชากรทีBใชใ้นการวจิยั เป็นนกัฟุตบอลทีBเขา้มาใชบ้ริการในสนาม ซีเค สเตเดียม เพศชาย 

1.4 ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ 

   1.4.1ไดท้ราบความพึงพอใจ จากนกัฟุตบอลทีBเขา้มาใชบ้ริการในสนาม ซีเค สเตเดียม 

   1.4.2 ไดท้ราบความคิดเห็น จากนกัฟุตบอลทีBเขา้มาใชบ้ริการสนาม ซีเค สเตเดียม 

   1.4.3 ไดน้าํขอ้มูลทีBสามารถนาํไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุง คุณภาพของสนาม ซีเค สเตเดียม 

1.5 นิยามศัพท์ 

 ธุรกิจสนามฟุตบอลหญา้เทียม หมายถึง สถานทีBใหบ้ริการกิจกรรมออกก าลงักายดว้ย กีฬา

ฟุตบอล ทีBสนามฟุตบอลมีพื?นสนามเป็นหญา้เทียม และตอ้งทาํการเช่าพื?นทีBเพืBอมีสิทธิ_ ในการใช ้

 สนามฟุตบอลหญา้เทียม หมายถึง สนามกีฬาฟุตบอลทีBประยกุตจ์ากสนามหญา้จริงโดยการ

ปูพื?นดว้ยหญา้เทียมแทน มีบริการครบวงจร ทั?งดา้นเครืBองดืBม อุปกรณ์กีฬา เสื?อกีฬา รองเทา้กีฬา

รวมทั?งมีเจา้หนา้ทีBใหค้าํปรึกษา และใหค้าํแนะนาํในการเล่นไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกติกา การใชบ้ริการ

คิดเป็นชัBวโมง ปิดไฟ1000 บาท เปิดไฟ 1200 บาท 
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 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของลูกคา้ทีBใชบ้ริการสนามฟุตบอลหญา้เทียมทีBมี

ต่อการใชบ้ริการใหค้าํปรึกษาคาํแนะนาํและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด ดา้น 

อุปกรณ์ ดา้นราคาดา้นการบริการ ดา้นบุคลากร ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

 นกัฟุตบอลหลากชนิด คือนกักีฬาทีBเล่นกีฬาฟุตบอลชนิดใดชนิดหนึBง ชนิดหลกั ๆ ของกีฬา

ฟุตบอลคือ ฟุตบอล อเมริกนัฟุตบอล คะเนเดียนฟุตบอล ฟุตบอลออสเตรเลีย รักบี? ลีก สมาคมรักบี?  

และเกลิกฟุตบอล มีการประมาณการวา่มีนกัฟุตบอล 250 ลา้นคนทัBวโลก และนกัฟุตบอลจาํนวน

มากเล่นฟุตบอลชนิดอืBนทีBไม่ใช่ฟุตบอล 

 



 
 

บทที$2 

ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที$เกี$ยวข้อง 

การศึกษาวจิยัในครั/ งนี/ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับบริการสนามฟุตบอล       

ซีเค สเตเดียม เพืEอทีEจะนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและพฒันาสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม  

ใหมี้ผูม้าใชบ้ริการเพิEมมากขึ/นรวมทั/งแกไ้ข ปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการของสนามฟุตบอล 

ซีเค สเตเดียม ผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัทีEเกีEยวขอ้งเพืEอใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา   

โดยแบ่งเนื/อหาสาระออกเป็น  4  ขั/นตอน  ดงันี/    

1. แนวคิดเกีEยวกบัความพึงพอใจ 

2.งานวจิยัทีEเกีEยวขอ้ง 

3.กรอบแนวคิดการวจิยั 

4.สรุปแนวคิดและทฤษฏี 

2.1 แนวคดิเกี$ยวกบัความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย 

ดงันี/พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 ดิเรก  (2528) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลทีEมีต่อสิEงใดสิEง

หนึEง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติทีEดีต่องานทีEทาํของบุคคลทีEมีต่องานในทางบวก ความสุขของ

บุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลเป็นทีEพึงพอใจ ทาํใหบุ้คคลเกิดความกระตือรือร้น มี

ความสุข ความมุ่งมัEนทีEจะทาํงาน มีขวญัและมีกาํลงัใจ มีความผกูพนักบัหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจ

ในความสาํเร็จของงานทีEทาํ และสิEงเหล่านี/จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน

ส่งผลต่อถึงความกา้วหนา้และความสาํเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 

 วรุิฬ (2542) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยที์Eไม่เหมือนกนั 

ขึ/นอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะมีความคาดหมายกบัสิEงหนึEงสิEงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั/งใจ

มากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผดิหวงัหรือไม่

พึงพอใจเป็นอยา่งยิEง เมืEอไม่ไดรั้บการตอบสนองตามทีEคาดหวงัไวท้ั/งนี/ ขึ/นอยูก่บัสิEงทีEตั/งใจไวว้า่จะมี

มากหรือนอ้ยสอดคลอ้งกบั  
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 ฉตัรชยั  (2535) กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลทีEมีต่อสิEง

หนึEงหรือปัจจยัต่างๆทีEเกีEยวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ/นเมืEอความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการ

ตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหนึEง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ/น หากความ

ตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั/นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

กิตติมา (2529) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจทีEมีต่อองคป์ระกอบและ

สิEงจูงใจในดา้นต่างๆเมืEอไดรั้บการตอบสนอง 

 กาญจนา  (2546) กล่าววา่ ความพึงพอใจของมนุษยเ์ป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมทีEเป็น

นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้ การทีEเราจะทราบวา่บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ 

สามารถสงัเกตโดยการแสดงออกทีEค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและตอ้งมีสิEงเร้าทีEตรงต่อความตอ้งการ

ของบุคคล จึงจะทาํใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั/นการสิEงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั/นให้

เกิดความพึงพอใจในงานนั/น 

 นภารัตน์  (2544) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ

ความสุขทีEมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งซบัซอ้น โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ/นเมืEอความรู้สึกทางบวก

มากกวา่ทางลบ 

เทพพนม และสวงิ (2540) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะทีEมีอารมณ์ใน

ทางบวกทีEเกิดขึ/น เนืEองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึEง สิEงทีEขาดหายไประหวา่งการ

เสนอใหก้บัสิEงทีEไดรั้บจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได ้

 สง่า (2540) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกทีEเกิดขึ/นเมืEอไดรั้บผลสาํเร็จตาม

ความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั/นสุดทา้ยทีEไดรั้บผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

จากการตรวจเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทีEดีหรือทศันคติทีEดีของ

บุคคล ซึE งมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามทีEตนตอ้งการ กจ็ะเกิดความรู้สึกทีEดีต่อสิEงนั/น 

ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจกจ็ะเกิดขึ/น 

  Shelly  อา้งโดย ประกายดาว  (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเกีEยวกบัความพึงพอใจ วา่ความพึง

พอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึก

ทางบวกเป็นความรู้สึกทีEเกิดขึ/นแลว้จะทาํใหเ้กิดความสุข ความสุขนี/ เป็นความรู้สึกทีEแตกต่างจาก

ความรู้สึกทางบวกอืEนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกทีEมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถทาํใหเ้กิด

ความรู้สึกทางบวกเพิEมขึ/นไดอี้ก ดงันั/นจะเห็นไดว้า่ความสุขเป็นความรู้สึกทีEสลบัซบัซอ้นและ

ความสุขนี/จะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกในทางบวกอืEนๆ ขณะทีEวชิยั  (2531) กล่าววา่ แนวคิด

ความพึงพอใจ มีส่วนเกีEยวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ/นไดก้็
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ต่อเมืEอความตอ้งการของมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซึE งมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นทีEใดยอ่มมีความตอ้งการ

ขั/นพื/นฐานไม่ต่างกนั 

 พิทกัษ ์ (2538) กล่าววา่   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อสิEงเร้าหรือสิEงกระตุน้

ทีEแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของ

ผลการประเมินวา่เป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อสิEงเร้า

หรือสิEงทีEมากระตุน้ 

 สุเทพ  (2541) ไดส้รุปวา่ สิEงจูงใจทีEใชเ้ป็นเครืEองมือกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจ มี

ดว้ยกนั 4 ประการ คือ 

      1.สิEงจูงใจทีEเป็นวตัถุ (material inducement) ไดแ้ก่ เงิน สิEงของ หรือสภาวะทางกายทีEใหแ้ก่ผู ้

ประกอบกิจกรรมต่างๆ 

      2.สภาพทางกายทีEพึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิEงแวดลอ้มในการประกอบ

กิจกรรมต่างๆ ซึE งเป็นสิEงสาํคญัอยา่งหนึEงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย 

      3.ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิEงต่างๆทีEสนองความตอ้งการของ

บุคคล 

      4.ผลประโยชน์ทางสงัคม (association attractiveness) หมายถึง ความสมัพนัธ์ฉนัทมิ์ตรกบัผูร่้วม

กิจกรรม อนัจะทาํใหเ้กิดความผกูพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนัเป็นความพึงพอใจ

ของบุคคลในดา้นสงัคมหรือความมัEนคงในสงัคม ซึE งจะทาํใหรู้้สึกมีหลกัประกนัและมีความมัEนคง

ในการประกอบกิจกรรม 

 ขณะทีE ปรียากร (2535) ไดมี้การสรุปวา่ ปัจจยัหรือองคป์ระกอบทีEใชเ้ป็นเครืEองมือบ่งชี/ ถึง

ปัญหาทีEเกีEยวกบัความพึงพอใจในการทาํงานนั/นมี 3 ประการ คือ 

ปัจจยัดา้นบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลทีEเกีEยวขอ้งกบั 

งาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการทาํงาน เพศ จาํนวนสมาชิกในความรับผดิชอบ อาย ุ เวลาในการ

ทาํงาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นตน้ 

ปัจจยัดา้นงาน (factor in the Job) ไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ทกัษะในการทาํงาน ฐานะทาง 

วชิาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและทีEทาํงาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 
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ปัจจยัดา้นการจดัการ (factors controllable by management) ไดแ้ก่ ความมัEนคงในงาน

รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสกา้วหนา้ อาํนาจตามตาํแหน่งหนา้ทีE สภาพการทาํงาน เพืEอนร่วมงาน 

ความรับผดิ การสืEอสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร การนิเทศงาน เป็นตน้ 

 

ทฤษฎเีกี$ยวกบัความพงึพอใจ 

 Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา่ พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดขึ/นตอ้งมีสิEงจูงใจ 

(motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการทีEกดดนัจนมากพอทีEจะจูงใจใหบุ้คคลเกิด

พฤติกรรมเพืEอตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  ซึE งความตอ้งการของแต่ละคนไม่

เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววทิยา(biological) เกิดขึ/นจากสภาวะตึง

เครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความลาํบากบางอยา่ง เป็นความตอ้งการทางจิตวทิยา 

(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็น

เจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอทีEจะจูงใจใหบุ้คคลกระทาํใน

ช่วงเวลานั/น ความตอ้งการกลายเป็นสิEงจูงใจ เมืEอไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึง

เครียด โดยทฤษฎีทีEไดรั้บความนิยมมากทีEสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์ และ

ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด ์

 ทฤษฎแีรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 

 อบัราฮมั  มาสโลว ์ (A.H.Maslow) คน้หาวธีิทีEจะอธิบายวา่ทาํไมคนจึงถูกผลกัดนัโดยความ

ตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหนึEง ทาํไมคนหนึEงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมากเพืEอใหไ้ดม้าซึEง

ความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหนึEงกลบัทาํสิEงเหล่านั/น เพืEอใหไ้ดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอื้Eน 

คาํตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามลาํดบัจากสิEงทีEกดดนัมากทีEสุดไปถึง

นอ้ยทีEสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัลาํดบัความตอ้งการตามความสาํคญั คือ 

 ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื/นฐาน คือ อาหาร ทีEพกั 

อากาศ ยารักษาโรค 

 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการทีEเหนือกวา่ ความตอ้งการ

เพืEอความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

 ความตอ้งการทางสงัคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพืEอน 

 ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั ความนบัถือ 

และสถานะทางสงัคม 
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 ความตอ้งการใหต้นประสบความสาํเร็จ (self – actualization needs) เป็นความตอ้งการ

สูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการทาํทุกสิEงทุกอยา่งไดส้าํเร็จ 

        บุคคลพยายามทีEสร้างความพึงพอใจใหก้บัความตอ้งการทีEสาํคญัทีEสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเมืEอ

ความตอ้งการนั/นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั/นกจ็ะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคล

พยายามสร้างความพึงพอใจใหก้บัความตอ้งการทีEสาํคญัทีEสุดลาํดบัต่อไป ตวัอยา่ง เช่น คนทีEอด

อยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ/นล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่

ตอ้งการยกยอ่งจากผูอื้Eน หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศทีEบริสุทธิa  (ความปลอดภยั) แต่เมืEอความ

ตอ้งการแต่ละขั/นไดรั้บความพึงพอใจแลว้กจ็ะมีความตอ้งการในขั/นลาํดบัต่อไป 

 ทฤษฎแีรงจูงใจของฟรอยด์ 

ซิกมนัด ์ ฟรอยด ์ ( S. M. Freud) ตั/งสมมุติฐานวา่บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัวา่พลงัทาง

จิตวทิยามีส่วนช่วยสร้างใหเ้กิดพฤติกรรม ฟรอยดพ์บวา่บุคคลเพิEมและควบคุมสิEงเร้าหลายอยา่ง สิEง

เร้าเหล่านี/อยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งสิ/นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พดูคาํทีEไม่ตั/งใจพดู มีอารมณ์อยู่

เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมาก 

     ขณะทีE ชาริณี (2535) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่ บุคคลพอใจจะกระทาํสิEง

ใดๆทีEใหมี้ความสุขและจะหลีกเลีEยงไม่กระทาํในสิEงทีEเขาจะไดรั้บความทุกขห์รือความยากลาํบาก 

โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี/ได ้3 ประเภท คือ 

    1.ความพอใจดา้นจิตวทิยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจวา่มนุษย์

โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเลีEยงจากความทุกขใ์ดๆ 

    2.ความพอใจเกีEยวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจวา่มนุษยจ์ะ

พยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จาํเป็นวา่การแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของมนุษย์

เสมอไป 

   3.ความพอใจเกีEยวกบัจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี/ ถือวา่มนุษยแ์สวงหาความสุขเพืEอ

ผลประโยชน์ของมวลมนุษยห์รือสงัคมทีEตนเป็นสมาชิกอยูแ่ละเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ผูห้นึEดว้ย 

2.2 งานวจัิยที$เกี$ยวข้อง 

พรพิมล  คงฉิม  การศึกษาความพึงพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ทีEไดรั้บบริการ จาก

บริษทั เอม็.เอช.อี - ดีแมก (ที) จาํกดั 
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ผลการวจิยั พบวา่ 1.  ขอ้มูลทัEวไปของผูต้อบแบบสอบถาม      จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทีEเป็นรับบริการทีEไดรั้บบริการจาก บริษทั เอม็.เอช.อี. - ดีแมก (ที) จาํกดั  พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามเป็น      เพศ ไดแ้ก่เพศชายจาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 และเพศหญิง

จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0        อาย ุไดแ้ก่ อายตุ ํEากวา่ 20  ปีลงมาจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อย

ละ 1.3  อาย2ุ0-30 ปี จาํนวน 77 คนคิดเป็นร้อยละ 51.3  อาย ุ31-40  ขึ/นไปจาํนวน 57 คนคิดเป็น

ร้อยละ 38.0 อาย ุ 40 ปี ขึ/นไปจาํนวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 9.3        ระดบัการศึกษา ไดแ้ก่  ตํEากวา่ 

หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จาํนวน  23 คนคิดเป็นร้อยละ 15.3  ระดบัอนุปริญญา/

ปวส. จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3  ระดบั ปริญญาตรีจาํนวน  110 คนคิดเป็นร้อยละ 73.3  

ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีจาํนวน 17 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.3         ตาํแหน่งงาน ไดแ้ก่ พนกังาน

จาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 หวัหนา้งาน   43 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.7         ระยะเวลาใน

การทาํงาน ไดแ้ก่  ตํEากวา่ 1 ปี จาํนวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0   1-5 ปี จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อย

ละ 34.7  6-10 ปี จาํนวน  67 คน  คิดเป็นร้อยละ  44.7  มากกวา่ 10 ปี   25  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.7  

รายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน ไดแ้ก่ รายไดต้ํEากวา่ 10,000 บาท จาํนวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ  4.7 รายไดต้ํEา

กวา่ 10,000 – 20,000 บาทจาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รายไดม้ากกวา่ 20,000 จาํนวน  86 คน  

คิดเป็นร้อยละ 57.3  

   เมธาว ีบวับกหวานและคณะ ( 2547) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ

โรงพยาบาล เพญ็อาํเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี  

ผลการวจิยัพบวา่  1) กลุ่มตวัอยา่งทีEตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงคิดเป็น 66.5 

เปอร์เซ็นตส่์วน ใหญ่  ประกอบอาชีพรับจา้งคิดเป็น 26.5 เปอร์เซ็นต ์การศึกษาอยู ่ในระดบัประถม

ศึกษาคิดเป็น 37.5 เปอร์เซ็นต ์ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนตํEากวา่ 5,000 บาท คิดเป็น 49.5 เปอร์เซ็นต ์ 

2) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกีEยวกบัระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการโรงพยาบาลเพญ็ผล การ

วเิคราะห์ขอ้มูลเกีEยวกบัระดบัความพึงพอใจจองผูม้าใชบ้ริการโรงพยาบาลเพญ็สามารถสรุปไดด้งันี/   

ระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการของปัจจยัดา้นคุณภาพการรักษาอยูใ่นระดบั  23.54 

เปอร์เซ็นตร์ะดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการของปัจจยัดา้นการใหบ้ริหาร 22.59 เปอร์เซ็นต์

ระดบั ความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการของปัจจยัดา้นเวลา 18.03 เปอร์เซ็นตร์ะดบัความพึงพอใจ

ของผูม้าใช ้บริการของปัจจยัดา้นวสัดุ  อุปกรณ์ในการรักษา 19.55 เปอร์เซ็นตแ์ละระดบัความพึง

พอใจของผูม้าใช ้บริการปัจจยัดา้นสถานทีE  23.00 เปอร์เซ็นต ์
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         กรชกร  ชวติ  (2544)  ไดศึ้กษาเรืEองความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนทีEมีต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ทีEตั/งอยูน่อกเขต

เทศบาล พบวา่ 

       1.   ผูป้กครองนกัเรียนจาํแนกตามระดบัการศึกษา  การประกอบอาชีพและขนาดโรงเรียน  มี

ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรม

สามญัศึกษา  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ทีEตั/งอยูน่อกเขตเทศบาลโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  

โดยเรียงค่าเฉลีEยจากมากไปหานอ้ย ดงันี/  ดา้นบริหาร  ดา้นปกครองนกัเรียน  ดา้นวชิาการ  ดา้น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และดา้นอาคารสถานทีEและสภาพแวดลอ้ม 

       2.   ผูป้กครองนกัเรียนทีEมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทีEตั/งอยูน่อกเขตเทศบาลโดยรวม

และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

       3.   ผูป้กครองนกัเรียนทีEประกอบอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทีEตั/งอยูน่อกเขตเทศบาลโดยรวม

และเป็นรายดา้น 4 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ ดา้นปกครองนกัเรียน ดา้นอาคารสถานทีEและ

สภาพแวดลอ้ม  และดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนไม่แตกต่างกนั  แต่ผูป้กครอง

นกัเรียนทีEประกอบอาชีพอิสระมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาดา้นบริหารมากกวา่กลุ่มทีE

ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีEระดบั .05 

       4.ผูป้กครองนกัเรียนทีEมีนกัเรียนในโรงเรียนขนาดแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ทีEตั/งอยูน่อกเขต

เทศบาล โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

         พรรษา  หงษภ์กัดี  (2544)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองทีEมีต่อครูผูส้อนโรงเรียน

อนุบาลนครพนม  สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครพนม  พบวา่ 

         1.  ผูป้กครองนกัเรียนโดยรวมและจาํแนกตามสถานภาพมีความพึงพอใจต่อครูผูส้อนโดยรวม

และรายดา้นทั/ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก  โดยมีรายขอ้ทีEมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉลีEย

มากทีEสุดในแต่ละดา้นมีดงันี/   ยิ/มแยม้แจ่มใส  น่าคบหาสมาคมดว้ย  มีวฒิุทางการศึกษาตามทีEทาง

ราชการกาํหนด  ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเมตตากรุณา  ซืEอสตัยสุ์ภาพ อ่อนโยนและสนบัสนุน

กิจกรรมและวฒันธรรม ประเพณีทีEดีของชุมชน 

       2. ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อครูผูส้อนโดยรวมและรายดา้นทั/ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั 
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          มนสั  พลายซุ่ม  (2540)  ไดศึ้กษาเรืEองความพอใจของผูป้กครองนกัเรียนทีEมีต่อการบริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัอ่างทอง  ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี/  

       1.ผูป้กครองนกัเรียนมีความพอใจต่อการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  

จงัหวดัอ่างทอง  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 

ยกเวน้ดา้นวชิาการ ซึE งผูป้กครองมีความพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

       2.ผูป้กครองนกัเรียนทีEมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัอ่างทอง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เมืEอพิจารณาเป็น

รายดา้น  พบวา่  ดา้นบริการและดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  ผูป้กครองนกัเรียนมี

ความพอใจไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ดา้นวชิาการและดา้นปกครองนกัเรียน ทีEผูป้กครองนกัเรียนมี

ความพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีEระดบั .05 

       3.ผูป้กครองนกัเรียนทีEมีอาชีพต่างกนั มีความพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนมธัยมศึกษา  

สงักดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัอ่างทอง  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมืEอพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ดา้นวชิาการ  ดา้นปกครองนกัเรียน  ดา้นบริการและดา้นสมัพนัธ์กบัชุมชน  ผูป้กครอง

นกัเรียนมีความพอใจไม่แตกต่างกนั 

       4.ผูป้กครองนกัเรียนทีEมีระดบัชั/นต่างกนั  มีความพอใจต่อการบริหารงานโรงเรียนมธัยมศึกษา  

สงักดักรมสามญัศึกษา  จงัหวดัอ่างทอง โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีEระดบั 

.05  เมืEอพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นวชิาการ  ดา้นปกครองนกัเรียน  ดา้นบริการ ดา้น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  ผูป้กครองนกัเรียนมีความพอใจแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีEระดบั .05 

อิสรียา  พจนธารี  (2544)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูป้กครองและผูท้รงคุณวฒิุใน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐานทีEมีต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรม

สามญั-ศึกษา  จงัหวดัเลย  พบวา่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐานโดยรวม  ผูป้กครองและผู ้

ครองคุณวฒิุมีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักดักรมสามญัศึกษา  

จงัหวดัเลย  โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  โดยเรียงอนัดบัค่าเฉลีEยจากมากไปหานอ้ย คือ 

ดา้นธุรการ  ดา้นปกครองนกัเรียน  ดา้นการบริหารทัEวไปและดา้นโรงเรียนกบัชุมชน  ดา้นบริการ  

ดา้นวชิาการ และดา้นการบริหารอาคารสถานทีE  และมีรายขอ้ทีEมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากและ

มีค่าเฉลีEยมากทีEสุด 2 ลาํดบั ในแต่ละดา้น ดงันี/  
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         ดา้นการบริหารทัEวไป  แผนปฏิบติัการประจาํปีของโรงเรียนสนองนโยบายหน่วยเหนือ  การ

จดัองคก์รของโรงเรียนมีความชดัเจน เหมาะสมและการพฒันาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  

ประชุม อบรม สมัมนา การศึกษาต่อ ฯลฯ และมีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของทางราชการ 

         ดา้นธุรการ  มีสถานทีE (หอ้งธุรการ) ทีEติดต่อไดส้ะดวก และมีการออกใบเสร็จรับเงินเมืEอมีการ

รับเงินทุกประเภท 

         ดา้นวชิาการ  การจดักิจกรรมตามหลกัสูตร  เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด  ผูบ้าํเพญ็

ประโยชน์มีความเหมาะสม และการเขา้สอนของครูตามตารางสอนทุกวชิา 

         ดา้นปกครองนกัเรียน  ส่งเสริมใหมี้คณะกรรมการนกัเรียนและส่งเสริมใหน้กัเรียนใชเ้วลาวา่ง

ใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น การกีฬา การดนตรี ฯลฯ 

         ดา้นบริการ  การใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า การประปา โทรศพัท ์ไปรษณีย ์

การจดับริการนํ/าดืEม นํ/าใช ้  เพียงพอและสะอาดและมีครูโภชนาการหรือผูรั้บผดิชอบควบคุมดูแล

การใหบ้ริการดา้นโภชนาการ และมีหอ้งพยาบาลและมีครูอนามยัดาํเนินการดา้นสุขภาพอนามยั 

         ดา้นโรงเรียนกบัชุมชน  เผยแพร่เกียรติประวติัทางดา้นกีฬา และมีการกาํหนดอุดมการณ์ เช่น 

ปรัชญา คาํขวญั  คติธรรม สญัลกัษณ์ เพืEอเสริมสร้างคุณธรรม 

         ดา้นการบริหารอาคารสถานทีE  มีความร่มรืEน  ตกแต่งสวยงามและมีบรรยากาศดีและอาคาร

เรียนอยูใ่นสภาพเรียบร้อยใชก้ารไดดี้  มีความปลอดภยั 

         บรูซ  (Bruce, 1972, p. 6026 – A)  ไดว้จิยัเรืEอง  บทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาใน

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชนและครูโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดผ้ลการวจิยัดงันี/  

       1.ครูและประชาชน ตอ้งการใหค้รูใหญ่ทาํงานร่วมกบัชุมชนเพืEอช่วยแกปั้ญหาสุขภาพอนามยั  

ปัญหาวยัรุ่น และการสร้างเสริมโปรแกรมนนัทนาการของชุมชน 

       2.ครูและประชาชนตอ้งการใหค้รูใหญ่มีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถิEนและการศาสนาของ

ชุมชน 

       3.ครูและประชาชนตอ้งการใหค้รูใหญ่จดัการประชุมร่วมกนัระหวา่งครูและผูป้กครองเพืEอผล

ในการศึกษาของผูเ้รียน 

       4.   ครูและประชาชนตอ้งการใหค้รูใหญ่มีทีEอยูอ่าศยัในบริเวณโรงเรียนทีEครูใหญ่ปฏิบติังานอยู ่
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         เบเคอร่า  (Becerra, 1974, p. 6887 – A) ไดศึ้กษาถึงบทบาทของผูบ้ริหารการศึกษาและการมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจของชุมชน  ผลปรากฏวา่ การตดัสินใจเกีEยวกบัปัญหาใด ๆ ทีEเกีEยวกบั

สถานศึกษานั/น ๆ ผูบ้ริหารและผูแ้ทนชุมชนตอ้งร่วมมือกนัและทาํความเขา้ใจเกีEยวกบัโครงการทาง

การศึกษาตามบทบาทหนา้ทีEและนโยบายทีEไดต้กลงกนัไวแ้ละผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจตลอดทั/งตอ้ง

สนใจเกีEยวกบัความแตกต่างของชุมชน 

         แมค็กาเบ  (McCabe, 1974, p. 4171 – A)  ไดศึ้กษาเกีEยวกบัการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันา

ชุมชนของวทิยาลยัในรัฐเวอจินีย ในปี ค.ศ.1974 พบวา่  สมาชิกของชุมชนและมหาวทิยาลยัต่างมี

ความเชืEอวา่ความร่วมมือในดา้นปฏิบติัและการพึEงพาอาศยักนัเป็นสิEงจาํเป็นในการพฒันาชุมชน  ถา้

มีความเป็นอนัหนึEงอนัเดียวกนัมากเท่าไร  โอกาสแห่งความสาํเร็จของกลุ่มทีEมีส่วนร่วมกมี็มาก

ยิEงขึ/นเท่านั/น 

         ฮาคาเนน (Hakanen, 1975, p.6004 – A)  ไดส้าํรวจความคิดเห็นของผูป้กครองและกลุ่ม

นกัวชิาการเกีEยวกบัการสืEอสารระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ผลการวจิยัพบวา่ 

       1.ผูป้กครองยงัขาดความรู้ทีEเพียงพอเกีEยวกบัความเป็นไปของโรงเรียนและการศึกษาได้

เสนอแนะใหมี้การติดต่อสืEอสารระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนใหม้ากขึ/น 

       2.การขาดขอ้มูลข่าวสาร  การติดต่อภายในชุมชน  ทาํใหผู้ป้กครองขาดความสมัพนัธ์กนัภายใน

ชุมชน 

       3.เครืEองมือทีEใชติ้ดต่อยงัไม่เพียงพอ  มีขอ้เสนอใหมี้การแจง้นโยบายการติดต่อระหวา่งโรงเรียน

กบัชุมชน  จุดมุ่งหมาย  ความรับผดิชอบ  รายะเอียดเกีEยวกบัการเงิน  เวลาและความจาํเป็นดา้นอืEน ๆ 

ของโรงเรียนใหชุ้มชนทราบ 

2.3 กรอบแนวคดิการวจัิย  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัทีEเกีEยวขอ้งเพืEอเป็นแนวทางในการวจิยั เรืEอง    

ความพึงพอใจของนกัฟุตบอลทีEมีต่อการใชบ้ริการของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ผูว้จิยัไดก้าํหนด

กรอบแนวคิดการวจิยัเพืEอเป็น แนวทางในการศึกษาดงัต่อไปนี/    

   ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย,ุอาชีพ,รายได ้

   ตวัแปรตาม (Dependent Variables ) คือ ความพึงพอใจของนกัฟุตบอลทีEมีต่อการใชบ้ริการของ

สนามฟุตบอลซีเค สเตเดียม  
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ตัวแปรอสิระ                                                                           ตัวแปรตาม 

 

 

  

 

 

2.4 สรุปแนวคดิและทฤษฏี 

ผูว้จิยัไดศึ้กษา ความพึงพอใจของนกัฟุตบอลทีEมีต่อการใชบ้ริการของสนามฟุตบอลซีเค 

สเตเดียม ปี 2561 โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีทั/งหมดทีEอา้งมาในขา้งตน้ เพืEอใหผ้ลการวจิยัออกมา

สมบูรณ์ทีEสุด และยงัเป็นประโยชน์ทีEจะนาํไปปรับปรุงการใหบ้ริการของสนามฟุตบอล ซีเค สเตดี

ยม ตวัอยา่งเช่นจากทฤษฎีขา้งตน้นาํมาใชใ้น เรืEองของการวดัผลและประเมินผล เพืEอใหท้ราบถึง

ความพึงพอใจของนกัฟุตบอลทีEมาใชบ้ริการ ซึE งแต่ละคนกจ็ะมีความเห็นทีEแตกต่างกนัออกไป ตาม

ความตอ้งการของแต่ละคน และสรุปผลิกมาไดเ้ป็นค่าเฉลีEย 

 

  

 

อาย ุ

อาชีพ 

รายได้ 

ความพึงพอใจของนกัฟุตบอล

ทีEมีต่อการใชบ้ริการของสนาม

ฟุตบอลซีเค สเตเดียม 



บทที$3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ชื$อและที$ตั8งสถานที$ประกอบการ 

หน่วยงานที*ปฏิบติัการ 

 สนามฟุตบอล CK Stadium  

ที*ตั9งสถานที*ประกอบการ 

 เลขที*  126 ถนน พรมแดน แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 ลกัษณะ

ประกอบการ เปิดใหเ้ช่าสนามฟุตบอลหญา้เทียม และสนามฟุตซอล  ทั9งเพื*อการแข่งขนัและเพื*อ

ฝึกซอ้มรวมไปถึงการออกกาํลงักาย         

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที* 3.1 ตราสญัลกัษณ์สนาม ซีเค สเตเดียม (CK Stadium) 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที* 3.2 แผนที*สนาม ซีเค สเตเดียม (CK Stadium) 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 เป็นสถานที*ใหบ้ริการเช่าสนามฟุตบอลหญา้เทียม และสนามฟุตซอลที*ไดม้าตรฐาน มี

บริการจดัหาทีมในกรณีที*ลูกคา้มีสมาชิกไม่เพียงพอ รวมทั9งมีการจดัการแข่งขนั พร้อมการถ่าย

ภาพนิ*ง และการถ่ายถอดสด ใหแ้ก่ลูกคา้  มีบริการคลบัเฮา้ส์ไวบ้ริการ อาหารและเครื*องดื*ม และมี

โตะ๊สนุ๊กเกอร์บริการ 24 ชั*วโมง โดยมี นาย วริิทธิY พล กานตก์มลภูษิต เป็นผูก่้อตั9ง 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK stadium 

ผูก้่อตั9ง

นายวิริทธิY พล  กานตก์มลภษูิต 

นางยุพา         กานตก์มลภษูิต 

กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัโรจน์          มั*นคง 

นางอุไรวรรณ        มั*นคง 

ฝ่าย Media 

นายปิติกรณ์     แสวงรุฬ 

นายคณิศร        ชูศรี 

ฝ่ายบริการ 

นายอนุชา     ชมฉาย 

นายปรีชา     จนัทรา 
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3.4 ขั8นตอนและวธีีการดาํเนินงาน 

กาํหนดปัญหานาํวจิยั  

 

ศึกษาเอกสารที*เกี*ยวขอ้ง  

 

สร้างแบบสอบถาม  

 

วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  

 

ลงพื9นที*เกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  

 

เขียนรายงานการวจิยั 

 

รูปภาพที* 3.3 รูปแบบและวธีิการดา เนินงาน 

3.5 ระเบียบวจัิย 

การศึกษาเรื*องความพึงพอใจของนกัฟุตบอลที*มีต่อการใชบ้ริการของสนามฟุตบอลซีเค 

สเตเดียม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื*อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและรับ

ฟังขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม โดยมีวธีิการดาํเนินการวจิยั

ดงัต่อไปนี9  

1.ประชากรที*ศึกษา 

2.ตวัแปรที*ศึกษา 

3.เครื*องมือที*ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

4.การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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5.การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.6 ประชากรที$ศึกษา 

 ประชากรที*ศึกษาครั9 งนี9  เป็นนกัฟุตบอลที*ใชส้นามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ในการวจิยัครั9 งนี9

สาํรวจโดยแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  200  คน  

3.7 ตัวแปรที$ศึกษา 

 ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื9นฐาน ลกัษณะของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ความพึงพอใจ

ของนกัฟุตบอลที*มาใชบ้ริการตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและรับฟังขอ้เสนอแนะ 

 1.  ขอ้มูลพื9นฐานไดแ้ก่   อาย,ุอาชีพ,รายได ้  (นกัฟุตบอลที*ใชส้นามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม) 

 2.  ลกัษณะการใชบ้ริการของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ไดแ้ก่ ความถี*ในการใชบ้ริการ

สนามฟุตบอล ช่วงเวลาที*ใชแ้ละ จุดประสงคใ์นการใช ้ 

 3. ปัญหาและขอ้เสนอแนะของการใชบ้ริการสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ไดแ้ก่ ปัญหา 

ขอ้เสนอแนะ ในการใหบ้ริการ  

 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของนกัฟุตบอลที*ใชส้นามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ดงันี9  

 ความพึงพอใจในดา้นการให้บริการ ไดแ้ก่ บริการเช่าสนามฟุตบอล   ค่าบริการ  คุณภาพ

ของสนามฟุตบอล  คุณภาพความสวา่งของไฟในสนาม  มีร้านสะดวกซื9อไวใ้หบ้ริการ    การบริการ

จดัหาทีม กรณีที*จาํนวนคนไม่พอ มีกรรมการตดัสินเพื*อการแข่งขนั  ห้องนํ9 าสะอาด   มีที*จอดรถที*

เพียงพอ  

 

3.8 ขั8นตอนการสร้างเครื$องมือ 

 เครื*องมือที*ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื*อการวจิยัเป็นแบบสอบถาม เพื*อสอบถามความ

พึงพอใจของนกัฟุตบอลที*มีต่อการใชบ้ริการสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม 3 ตอน ดงันี9  

 1. แบบสอบถามเกี*ยวกบสภาพทั*วไปของนกัฟุตบอลผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย

คาํถามเกี*ยวกบัอาย ุ อาชีพ และ รายได ้

 2. แบบสอบถามเกี*ยวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม

ประกอบดว้ยปัจจยัที*มีผลต่อความพึงพอใจของตวัผูใ้ชบ้ริการใน  คือ ดา้นความตอ้งการส่วนบุคคล 

ดา้นความตั9งใจที*จะใช ้  ระดบัความจูงใจ ประสบการณ์ในการสนาม ราคา โดยแบ่งระดบัการให้

คะแนนความพึงพอใจ 
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ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี9  

 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที*สุด 

 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

 3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง 

 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 

 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยมาก 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดค่าตวัแปร โดยแบ่งระดบัทศันคติเป็น 5 ระดบัดงันี9  

 4.500 – 5.000 หมายถึงมีความพึงพอใจมากที*สุด 

 3.500 – 4.499 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

 2.500 – 3.499 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

 1.500 – 2.490 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 

 1.000 – 1.499 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยที*สุด 

 แบบสอบถามขอ้เสนอแนะ เพื*อพิจารณาที*พบและสิ*งที*ควรปรับปรุง 

3.9 การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

การสร้างเครื*องมือที*ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามขั9นตอนดงันี9  

3.4.1 ศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล เอกสาร หนงัสือ วารสารวชิาการและงานวจิยัที*

เกี*ยวขอ้งกบัเรื*องทศันคติในการตดัสินใจ 

3.4.2 สรุปกรอบแนวคิดหรือขอบเขตในการวจิยั 

3.4.3 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดหรือขอบเขตในการวจิยั 

3.4.4 นาํแบบสอบถามที*ผูว้จิยัสร้างขึ9นเสนอต่ออาจารยที์*ปรึกษาในการทาํวจิยั เพื*อตรวจสอบ 

ความครอบคลุมของเนื9อหาตามกรอบแนวคิด 

3.4.5 นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข ตามคาํแนะนาํของอาจารยที์*ปรึกษาในการทาํวจิยั 

3.4.6 นาํแบบสอบถามที*ปรับปรุงแลว้ไปดาํเนินการสอบถาม 

3.4.7 เกบ็รวบรวมแบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตวัเอง 

3.4.8 เมื*อไดรั้บแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตรวจสอบและคดัเลือกแบบสอบถาม

ฉบบัที* สมบูรณ์มาเรียงลาํดบัคะแนนแต่ละขอ้และ บนัทึกขอ้มูลใน คอมพิวเตอร์ เพื*อ

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS 
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3.10 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการดาํเนินงานการวจิยัครั9 งนี9ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม 

SPSS 

 3.5.1 ขอ้มูลเกี*ยวกบสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามใชค่้าร้อยละและค่าเฉลี*ย 

 3.5.2 ขอ้มูลเกี*ยวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม                                

 3.5.3 สถิติที*ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงันี9  

 1. ร้อยละ (Percentage) โดยคาํนวณจากสูตร ดงันี9 เมื*อ P แทน ร้อยละ 

 f แทน ความถี*ของคาํตอบ 

 N แทน จาํนวนความถี*ทั9งหมด 

2. ค่าเฉลี*ย (Mean) โดยคาํนวณจากสูตร ดงันี9  

 X = ∑ fx 

 N 

 เมื*อ X แทน ค่าเฉลี*ยของกลุ่มตวัอยา่ง 

 Σfx แทน ผลรวมของผลคูณระหวา่ง คะแนนกบัความถี*ของคะแนน 

 N แทน จาํนวนขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่ง  

 

  สรุป  

 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดรั้บความร่วมมือดีมากมีความพึงพอใจเป็นอยา่งยิ*งไดรั้บขอ้มูล

ครบตามที* ตอ้งการ จากการที*ไดท้าํการสาํรวจตั9งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม นาํขอ้มูลที*ได้

จากแบบสอบถาม มาท าการประมวลผลและจดัทาํรายงานผลการศึกษาต่อไป 



บทที$ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล งานวจิยัเกี5ยวความพึงพอใจของนกัฟุตบอลที5มาใชบ้ริการสนาม

ฟุตบอล ซีเค สเตเดียมเพื5อที5จะนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาและพฒันา สนามฟุตบอลใหมี้ผูม้า 

ใชบ้ริการเพิ5มมากขึMน  โดยแจแบบสอบถามจาํนวน 200  ชุด ไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาครบถว้น 

โดยสมบูรณ์  ซึ5 งผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรม สาํเร็จรูป  SPSS  (Statistical  Pact  Age  For  Social  

Sciences) มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  โดยในการนาํเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้ แบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดงันีM   

 1. แบบสอบถามเกี5ยวกบัสภาพทั5วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยคาํถามเกี5ยวกบั อาย ุ

สถานภาพ อาชีพ ระดบัรายไดแ้ละระดบัการศึกษา   

2. แบบสอบถามเกี5ยวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ประกอบดว้ย               

แบบสอบถามเกี5ยวกบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ประกอบดว้ย  

ค่าบริการเหมาะสม    คุณภาพของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม   คุณภาพของพืMนสนามรับแรง

กระแทกไดอ้ยา่งปลอดภยั      คุณภาพความสวา่งของไฟในสนาม  มีที5นั5งพกัผอ่นบริเวณรอบสนาม 

เป็นสดัส่วนที5ชกัเจน  มีกรรมการตดัสินเพื5อการแข่งขนั  บริเวณสนามมีร้านสะดวกซืMอ ไวใ้หบ้ริการ 

ราคาเหมาะสม  การบริการจดัหาทีม จดัคู่ทีม กรณีที5จาํนวนคนไม่พอ  หอ้งนํMาสะอาด  มีที5จอดรถ

เพียงพอ 

3. แบบสอบถามขอ้เสนอแนะ เพื5อพิจารณาปัญหาที5พบและสิ5งที5ควรปรับปรุง                                               

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี$ยวกบัสภาพทั$วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                                                                     

ตารางที$4.1จํานวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที$จําแนกตามอายุ  

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 

นอ้ยกวา่ 15 ปี 9 4.5 

15-20 ปี 57 28.5 

21-25 ปี 62 31.5 

26-30 ปี 58 29.0 

31 ปี ขึMนไป 14 7.0 

รวม 200 100.0 
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 จากตารางที5 4.1 ผลการสาํรวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน นอ้ยกวา่ 15 ปี จาํนวน 9 

คน คิดเป็น 4.5 เปอร์เซ็นต ์15 - 20 ปี จาํนวน 57 คน คิดเป็น 28.5 เปอร์เซ็นต ์  21-25 ปี จาํนวน 62 

คน คิดเป็น 31.5 เปอร์เซ็นต ์26-30 ปี จาํนวน 58 คน คิดเป็น 29.0 เปอร์เซ็นต ์ 31ปีขึMนไป จาํนวน 14 

คน คิดเป็น 7.0 เปอร์เซ็นต ์ดงัภาพที5 4.1 

จํานวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที$จําแนกตามอายุ 

 

ภาพที5 4.1 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งที5จาํแนกตามอาย ุ

ตารางที$4.2 จํานวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที$จําแนกตามอาชีพ  

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 

นกัเรียน/นกัศึกษา 124 62.0 

ขา้ราชการ/พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ 
10 5.0 

พนกับริษทัเอกชน 50 25.0 

ประกอบธุรกิจส่วน 14 7.0 

อื5นๆ 2 1.0 

รวม 200 100.0 
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 จากตารางที5 4.2 ผลการสาํรวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน นกัเรียน/นกัศึกษา 

จาํนวน 124 คน คิดเป็น 62 เปอร์เซ็นต ์ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จาํนวน 10 คน คิดเป็น 5 

เปอร์เซ็นต ์ พนกับริษทัเอกชน จาํนวน 50 คน คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต ์ประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 

14 คน คิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต ์อื5นๆ จาํนวน 2 คน คิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต ์ดงัภาพที5 4.2 

จํานวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที$จําแนกตามอาชีพ 

 

ภาพที5 4.2 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งที5จาํแนกตามอาชีพ 

ตารางที$4.3 จํานวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที$จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 111 55.5 

10,001 – 15,000 บาท 49 24.5 

15,001 – 30,000 บาท 29 14.5 

มากกวา่ 30,000 บาท 11 5.5 

รวม 200 100.0 
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 จากตารางที5 4.3 ผลการสาํรวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 

จาํนวน 111 คน คิดเป็น 55.5 เปอร์เซ็นต ์ 10,000 – 15,000 บาท จาํนวน 49 คน คิดเป็น 24.5 

เปอร์เซ็นต ์  15,001 – 30,000 บาท จาํนวน 29 คน คิดเป็น 14.5 เปอร์เซ็นต ์  มากกวา่ 30,000 บาท 

จาํนวน 11 คน คิดเป็น 5.5 เปอร์เซ็นต ์ ดงัภาพที5 4.3 

 

ภาพที5 4.3 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งที5จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 

4.4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดบัความพงึพอใจของนักฟุตบอลที$มต่ีอการใช้บริการของสนาม

ฟุตบอล ซีเค สเตเดยีม  

 แบบสอบถามเกี5ยวกบัความพึงพอใจ ในการใชบ้ริการสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม 

ประกอบดว้ย  ค่าบริการเหมาะสม คุณภาพของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม   คุณภาพของพืMนสนาม

รับแรงกระแทกไดอ้ยา่งปลอดภยั      คุณภาพความสวา่งของไฟในสนาม  มีที5นั5งพกัผอ่นบริเวณ

รอบสนาม เป็นสดัส่วนที5ชกัเจน  มีกรรมการตดัสินเพื5อการแข่งขนั  บริเวณสนามมีร้านสะดวกซืMอ 

ไวใ้หบ้ริการ ราคาเหมาะสม  การบริการจดัหาทีม จดัคู่ทีม กรณีที5จาํนวนคนไม่พอ  หอ้งนํMาสะอาด  

มีที5จอดรถเพียงพอ 
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ตารางที$ 4.4 ค่าเฉลี$ย   𝒙"  ส่วนเบี$ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวเิคราะห์ความพงึพอใจของนัก

ฟุตบอลที$มาใช้บริการ สนามฟุตบอล ซีเค สเตเดยีม  

ด้านความพงึพอใจ 
N=200 ระดบัความพงึ

พอใจ 
ลาํดบั 

𝒙" S.D. 

1.ค่าบริการเหมาะสม 3.74 0.85 พึงพอใจมาก 10 

2.คุณภาพของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม 4.37 0.56 พึงพอใจมาก 2 

3.คุณภาพของพืMนสนามรับแรงกระแทกไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั 
4.34 0.66 พึงพอใจมาก 3 

4.คุณภาพความสวา่งของไฟในสนาม   4.40 0.68 พึงพอใจมาก 1 

5.มีที5นั5งพกัผอ่นบริเวณรอบสนาม เป็นสดัส่วน

ที5ชกัเจน   
4.22 0.78 พึงพอใจมาก 4 

6.มีกรรมการตดัสินเพื5อการแข่งขนั 4.21 0.79 พึงพอใจมาก 5 

7.บริเวณสนามมีร้านสะดวกซืMอ ไวใ้หบ้ริการ 

ราคาเหมาะสม   
4.01 0.91 พึงพอใจมาก 6 

8.การบริการจดัหาทีม จดัคู่ทีม กรณีที5จาํนวน

คนไม่พอ   
4.01 0.78 พึงพอใจมาก 7 

9.หอ้งนํMาสะอาด   4.01 1.10 พึงพอใจมาก 8 

10.มีที5จอดรถเพียงพอ 3.94 0.90 พึงพอใจมาก 9 

ค่าเฉลี$ยรวม 4.12 0.52 พงึพอใจมาก  

 

 จากตารางที54.4ผลการวเิคราะห์พบวา่ค่าเฉลี5ยโดยรวมความพึงพอใจของนกัฟุตบอลที5มาใช้

บริการ สนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม มีค่าเท่ากบั  4.12 ซึ5 งจดัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยผูที้5

ตอบแบบสอบถามการมาใชบ้ริการสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ดา้นความพึงพอใจโดพิจารณา

สดัส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมซึ5งมีค่า 0.52 ซึ5 งพิจารณาเป็นรายขอ้ตามลาํดบั ดงันีM  

     ลาํดบัที51 คุณภาพความสวา่งของไฟในสนาม  โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5 งเท่ากบั 4.40 ซึ5 งจดัอยู่

ในระดบัความพึงพอใจมาก โดยผูที้5มาใชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจที5ไม่แตกต่างกนั โดย

พิจารณาจากส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากบั  0.68 
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     ลาํดบัที52 คุณภาพของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียมโดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5 งเท่ากบั 4.37 ซึ5 งจดั

อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยผูที้5มาใชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจที5ไม่แตกต่างกนั โดย

พิจารณาจากส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากบั  0.56 

     ลาํดบัที53 คุณภาพของพืMนสนามรับแรงกระแทกไดอ้ยา่งปลอดภยัโดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5 ง

เท่ากบั 4.34 ซึ5 งจดัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยผูที้5มาใชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจที5ไม่

แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากบั  0.66 

     ลาํดบัที54 มีที5นั5งพกัผอ่นบริเวณรอบสนาม เป็นสดัส่วนที5ชกัเจน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5 ง

เท่ากบั 4.22 ซึ5 งจดัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยผูที้5มาใชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจที5ไม่

แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากบั  0.78 

     ลาํดบัที55 มีกรรมการตดัสินเพื5อการแข่งขนั โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5 งเท่ากบั 4.21 ซึ5 งจดัอยูใ่น

ระดบัความพึงพอใจมาก โดยผูที้5มาใชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจที5ไม่แตกต่างกนั โดยพิจารณา

จากส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากบั  0.79 

     ลาํดบัที56 บริเวณสนามมีร้านสะดวกซืMอ ไวใ้หบ้ริการ ราคาเหมาะสม โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5 ง

เท่ากบั 4.01 ซึ5 งจดัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยผูที้5มาใชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจที5ไม่

แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากบั  0.79 

     ลาํดบัที57 การบริการจดัหาทีม จดัคู่ทีม กรณีที5จาํนวนคนไม่พอ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5 ง

เท่ากบั 4.01 ซึ5 งจดัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดยผูที้5มาใชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจที5ไม่

แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากส่วนเบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากบั  0.78 

     ลาํดบัที58 หอ้งนํMาสะอาด โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5 งเท่ากบั 4.01 ซึ5 งจดัอยูใ่นระดบัความพึง

พอใจมาก โดยผูที้5มาใชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจที5ไม่แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากส่วน

เบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากบั  1.10 

     ลาํดบัที59 มีที5จอดรถเพียงพอ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5 งเท่ากบั 3.94 ซึ5 งจดัอยูใ่นระดบัความพึง

พอใจมาก โดยผูที้5มาใชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจที5ไม่แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากส่วน

เบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากบั  0.90 
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     ลาํดบัที510 ค่าบริการเหมาะสมโดยพิจารณาจากค่าเฉลี5ยซึ5 งเท่ากบั 3.74 ซึ5 งจดัอยูใ่นระดบัความพึง

พอใจมาก โดยผูที้5มาใชบ้ริการมีระดบัความพึงพอใจที5ไม่แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากส่วน

เบี5ยงเบนมาตรฐานซึ5งมีค่าเฉลี5ยเท่ากบั  0.85 

ตารางที$4.5 จํานวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างที$จําแนกความต้องการที$จะกลบัมาใช้บริการสนาม

ฟุตบอล ซีเค  สเตเดยีม 

ความต้องการที$จะกลบัมาใช้บริการ จํานวน(คน) ร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 

ตอ้งการ 192 94.0 

ไม่ตอ้งการ 8 4.0 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที5 4.5 ผลการสาํรวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน มีความตอ้งการที5จะ

กลบัมาใชบ้ริการ จาํนวน 192 คน คิดเป็น 94 เปอร์เซ็นต ์และไม่ตอ้งการที5จะกลบัมาใชบ้ริการ 

จาํนวน 8 คน คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต ์ดงัภาพที5 4.5 

 

ภาพที5 4.5 จาํนวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งที5จาํแนกความตอ้งการที5จะกลบัมาใชบ้ริการสนาม

ฟุตบอล ซีเค  สเตเดียม 
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 4.6 ข้อเสนอแนะที$ได้จากแบบสอบถาม ดงันีP 

1.หอ้งนํMามีกลิ5นเหมน็ 

2.อยากใหมี้โปรนํMาฟรี มีพริตตีMมาเปิดสนามแต่ละนดั 

3.ค่าสนามแพง 

4.บางจุดในสนามลื5น 

5.จดัแข่งบ่อยๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที$5 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

 การวจิยัครั* งนี* เพื1อศึกษาความพึงพอใจของนกัฟุตบอลที1มีต่อการใชบ้ริการของสนาม

ฟุตบอลซีเค สเตเดียม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื1อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการตลอดจนศึกษาถึง

ปัญหาและรับฟังขอ้เสนอแนะในการใหบ้ริการของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม      

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 การปฏิบติังานสหกิจที1สนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม เป็นระยะเวลา 16 สปัดาห์ ตั*งแต่ วนัที1 

14 พฤษภาคม 2561 จนถึงวนัที1 31  สิงหาคม 2561 ไดรั้บมอบหมายในส่วนของฝ่ายโฆษณา 

(Advertising)  ตาํแหน่งโฆษณา ณ สนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม ที1เป็นฝ่ายคอยทาํโฆษณา ทาํคอน

เทน     สวชิเชอร์ ถ่ายรูปเพื1อการโฆษณา และ ไลฟ์สดในการแข่งขนัฟุตบอล  นอกจากนี*ผูจ้ดัยงั

ไดรั้บประสบการณ์  จากการปฏิบติังานสหกิจ ฝึกความรับผดิชอบในหนา้ที1ที1ไดรั้บมอบหมาย การ

ตรงต่อเวลาและความมีระเบียบมากขึ*นอีกดว้ย 

 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดใ้ชค้วามสามารถคน้ควา้และศึกษาการทาํวจิยัครั* งนี*อยา่ง

เตม็ที1 โดยใชป้ระสบการณ์ความรู้พื*นฐานที1ไดศึ้กษานาํมาใชป้ฏิบติังานจริง รวมถึงคาํแนะนาํจาก 

อาจารยที์1ปรึกษา        สหกิจ คณะนิเทศศาสตร์ในการทาํวจิยัเพื1อใชใ้นการปรับปรุงพฒันา ซึ1 งการ

ทาํวจิยัในครั* งนี*  ไดรั้บคาํปรึกษาจากผูมี้ประสบการณ์ทางดา้นการทาํวจิยัในองคก์าร ซึ1 งเป็นสิ1งที1น่า

ภูมิใจอยา่งมาก และสมารถนาํเอาคาํติชมมาปรับปรุงพฒันาความรู้ความสามารถใหผู้จ้ดัทาํมี

ประสิทธิภาพ ในดา้นการวจิยัเพิ1มมากขึ*น 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 การมีความรอบครอบแม่นยาํ ในการทาํงานดา้นการทาํวจิยั เราตอ้งมีความรอบครอบใน 

การเช็คและตรวจสอบคุณภาพของงานและแบบสอบถามใหล้ะเอียดทุกครั* ง เพราะ เป็นการนาํเอา

ขอ้มูลที1ไดม้าใชจ้ริง ถา้ไม่มีความรอบครอบในการทาํงาน กอ็าจจะทาํใหผ้ลการวจิยัออกมาคาด

เคลื1อนไม่สมบูรณ์ได ้            
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 งานที1ไดรั้บมอบหมายเป็นการดาํเนินงานจริง ตอ้งสามารถนาํ ไปใชไ้ดจ้ริง และตอ้งทาํงาน 

ร่วมกบัคนหมู่มาก จึงจะตอ้งดาํเนินงานอยา่งเป็นระเบียบมีแบบแผนการทาํงาน อยา่งเป็นขั*นเป็น

ตอน ตอ้งมีความกระตือรือร้น ระแวดระวงัขา้วของเครื1องมือเครื1องใช ้ที1ใชใ้นการทาํงานต่างๆ อยา่ง

ระมดัระวงั  มีความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ที1งานที1ไดรั้บมอบหมายจากพี1เลี*ยงใหส้าํเร็จ จึงตอ้ง

หมั1นพฒันาตนเองใหมี้สติและสมาธิในการทาํงานเสมอ 

5.3 สรุปผลการวจัิย 

 จากการสาํรวจนกัฟุตบอลที1มาใชบ้ริการสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม โดยเรียงจากค่าเฉลี1ย

มากไปหานอ้ย    1.คุณภาพความสวา่งของไฟในสนาม   2.คุณภาพของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม 

3.คุณภาพของพื*นสนามรับแรงกระแทกไดอ้ยา่งปลอดภยั  4.มีที1นั1งพกัผอ่นบริเวณรอบสนาม เป็น

สดัส่วนที1ชกัเจน  5.มีกรรมการตดัสินเพื1อการแข่งขนั  6.บริเวณสนามมีร้านสะดวกซื*อ ไวใ้หบ้ริการ 

ราคาเหมาะสม 7.การบริการจดัหาทีม จดัคู่ทีม  8.หอ้งนํ*าสะอาด  9.มีที1จอดรถเพียงพอ 10. ค่าบริการ

เหมาะสม และขอ้เสนอแนะ 1.หอ้งนํ*ามีกลิ1นเหมน็  2.อยากใหมี้โปรนํ*าฟรี มีพริตตี*มาเปิดสนามแต่

ละนดั   3.ค่าสนามแพง  4.บางจุดในสนามลื1น  5.จดัแข่งบ่อยๆ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับรายงานจัดทาํรายงานการวจัิยสหกจิ 

 ในการทาํเล่มรายงานการวจิยัสหกิจศึกษา มกัจะประสบปัญหาในเรื1องของรูปแบบการจดั

หนา้ของรายงานที1ทาํใหเ้กิดปัญหาที1ตอ้งแกอ้ยูต่ลอด ดั*งนั*นการทาํรายงานผูว้จิยัตอ้งใชค้วามรอบ

ครอบเพื1อใหร้ายงานการวจิยัสหกิจศึกษาถูกตอ้งตามที1ทางมหาวทิยาลยักาํหนด 

           ในการทาํรายงานการวจิยัสหกิจศึกษาเรื1อง ความพึงพอใจของนกัฟุตบอลที1มาใชบ้ริการ

สนามฟุบอล ซีเค สเตเดียม  เกี1ยวกบัความพึงใจในการใชบ้ริการของสนามฟุตบอล ซีเค สเตเดียม 

และนาํความคิดเห็นของนกัฟุตบอล เพื1อใหง้านวจิยัของผูว้จิยัสามารถวดัผลไดต้รงตามความ

ตอ้งการมากที1สุด เพื1อนาํมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาสนามฟุตบอลใหดี้ยิ1งขึ*น 
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