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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบ ริการสนาม เทนนิส 

การกีฬาแหงประเทศไทย  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย
จําแนกตามปจจัยดานประชากร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย โดย
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test  แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว  (One way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี
ของ LSD 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศ
ไทย โดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยที่
มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่ตา งกัน  ทําใหความพึงพอใจการใช
บริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยไมตางกันและประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิสการกีฬาแหงประเทศไทย ที่
มีสถานภาพ และระดับการศึกษา ที่ตางกัน ทําใหความพึงพอใจของการใชบริการสนามเทนนิส  การ
กีฬาแหงประเทศไทย ตางกัน 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส;การกีฬาแหงประเทศไทย 

ABSTRACT 
This research study Objective 1) To study the satisfaction of users of tennis courts 

Sports Authority of Thailand.  2) To study the satisfaction of users of tennis courts Sports 
Authority of Thailand classified by population factors. 
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The sample group used in the research was the population who used the tennis court 
service Sports Authority of Thailand. By using questionnaires as a tool to collect data The
statistics used in the analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation. 
Test the hypothesis with the statistical test of the one way ANOVA (One-way ANOVA). By 
using LSD method. 
 The hypothesis testing found that the satisfaction of users of tennis courts The 
sport of Thailand as a whole has a high level of satisfaction. Population using tennis courts 
Sports Authority of Thailand .With gender, age, status, education level, occupation and 
income per month that differ Make the satisfaction of using tennis courts Sports of 
Thailand is not different and the population using tennis courts Sports of Thailand with 
different status and educational level make the satisfaction of using tennis courts Sports of 
Thailand is different. 

Keyword: satisfaction of tennis court userssports authority of thailand 
 

บทนํา 

 เทนนิสเปนกีฬาที่รูจักกันทั่วโลกและไดรับความนิยมอยางสูงในปจจุบัน สามารถเลนไดทุกเพศทุกวัย 

เปนกีฬาที่สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางดานรางกาย จิตใจและพัฒนาบุคลิกภาพ สรางความสัมพันธใน

ครอบครัวและการเขาสังคมไดดีจึงทําใหกีฬาเทนนิสเปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยมทั้งเพื่อการออกกําลังกาย 

รวมไปถึงการใหความสนใจในการพัฒนาความสามารถ นําไปสูการเปนนักกีฬาอาชีพ 

 สนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย สนับสนุนใหประชาชนออกกําลังกายเพราะออกกําลังกาย
หรือการเลนกีฬาชวยเสริมสรางทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง การเลนกีฬาจึงกลายเปนสวนสําคัญในการใช
ชีวิตประจําวันของคนทุกกลุม ทุกสาขาอาชีพ คนไทยในปจจุบัน หันมาเลนกีฬา ออกกําลังกายเพื่อรักษา
สุขภาพและสรางภูมิตานทานใหแกรางกาย โดยที่กีฬาเทนนิสเปนกีฬาประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมมากใน
กลุมวัยรุนและวัยทํางาน สนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย จึงไดมีการอนุมัติโครงการเรียนกีฬาเทนนิส
ข้ึนมา ซึ่งมีทั้งเรียนรายบุคคล เรียนกลุม และใหประชาชนทั่วไปทําการเชาสนามเทนนิสเพื่อเปนการออก
กําลังกาย สรางความสัมพันธที่ดีตอครอบครัว ตอสังคม และยังเปนสถานที่ที่นักกีฬาทีมชาติทําการเก็บตัว
ฝกซอม เพื่อเตรียมความพรอมลงรายการแขงขันระดับประเทศ หากผูใชบริการตองการจะเรียนกีฬาเทนนิส 
ดังนั้นคาเชาสนามเทนนิส จึงมีราคาไมสูงจนเกินไป ประชาชนทั่วไปสามารถแตะตองได 

จากความเปนมาและปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกหาเร่ืองความพึงพอใจของผูใชบริการ
สนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย เพื่อวิเคราะหถึงความพึงพอใจของผูใชบริการ วามีความพึงพอใจ
ระดับไหน มากหรือนอย จากผลลัพธที่ไดจากการใชบริการและการเรียนกีฬาเทนนิส ไมวาจะเปนเร่ืองของ
สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก การใหบริการของเจาหนาที่และโอกาสการกลับมาใชบริการอีกคร้ัง 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยจําแนกตาม

ปจจัยดานประชากร 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย 
2. เพื่อใหสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ไดนําผลการผลศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ในดานประชากร 

ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบริการ เพื่อใหสอดคลองและตรงกับความตองการของ
ผูใชบริการอยางสูงสุด 

ตัวแปรศึกษาในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
ตัวแปรตาม ไดแก ดานบุคลากร/เจาหนาที่ ดานสถานที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน

คาบริการ 

บททวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดแยกความพึงพอใจการใชบริการ ออกเปน 4 

ดาน ดังนี้ 

ดานบุคลากร/เจาหนาที่ผูใหบริการ 
Kotler (2000) อางใน หทัยรัตน บรรลือ (2556) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของบุคคล

ซึ่งมีระดับความพึงพอใจที่เปนผลมาจากการเปรียบเทียบแตงกายที่สะอาด สุภาพ เรียบรอยถูกตองตาม
กฎระเบียบขององคการ และการทํางานของเจาหนาที่ตามที่เห็นและเขาใจกับความคาดหวัง ดังนั้นระดับ
ความพอใจจึงเปนปจจัยของความแตกตางระหวางการแตงกายของเจาหนาที่ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ การ
ทํางานที่มองเห็น และความเขาใจกับความคาดหวัง หากบุคคลเห็นและเขาใจการทํางานของเจาหนาที่วาต่ํา
กวาความคาดหวังจะสงผลใหบุคคลนี้เกิดความไมพอใจ (Dissatisfaction) แตหากระดับของการเห็นและ
ความเขาใจของเจาหนาที่วาตรงกับความคาดหวังบุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และถาผลที่
ไดรับจากการทํางานของเจาหนาที่วาสูงกวาความคาดหวังจะทําใหเกิดความประทับใจ (Delight) ซึ่งจะสงผล
ตอการตัดสินใจกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาและประชาสัมพันธถึงการบริการของเจาหนาที่ตอบุคคลอ่ืน
ตอไป 

ดานสถานที่ 
สุวิภา รักษวงศตระกูล (2560) ความพึงพอใจของผูใชบริการ คือ คุณคาที่ผูใชบริการไดรับจาก

ความคาดหวังในการใชสถานที่บริการ ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระหวางการรับรูในคุณภาพของสถานที่บริการ 
กับความคาดหวังของผูใชบริการ ถาคุณภาพของสถานที่บริการเทากับหรือมากกวาความคาดหวังของผูใช
บริหาร จะถือวาเปนความพึงพอใจ แตถาคุณภาพของสถานที่บริการต่ํากวาความคาดหวังผูใชบริการจะไมพึงพอใจ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
สุณิสา จวงจันทึก (2553) ความพึงพอใจคือความรูสึก การรับรู ความคิดเห็นของบุคคลที่ตอบสนอง

ตอวัตถุสิ่งของสิ่งอํานวยความสะดวก สถานการณ หรือตัวบุคคล หรือสิ่งใดๆ โดยการเปรียบจากสิ่งที่
คาดหวังไวและผลที่ออกมาจะมีทั้งดานบวก และดานลบข้ึนอยูกับความตองการและความปรารถนาของแต
ละคน ความพึงพอใจสามารถนํามาวัดผลการดําเนินงานโดยรวมขององคการดวยเคร่ืองมือตางๆวาสามารถ
ทํางานไดเปนอยางไรบาง ความพึงพอใจจึงมีความสําคัญตอองคการมาก เพราะความพึงใจทําใหทราบถึงสิ่ง
ที่จะตอบสนองใหลูกคาเกิดความประทับ เกิดความภักดีตอสินคา เพื่อนําไปพัฒนาสินคาและบริการตอไป 
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ดานคาบริการ 
มริษา ไกรงู (2552) ไดกลาววาความพึงพอใจการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการ

ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือองคการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและกอใหเกิด
ความพึงพอใจจากผลกระทํานั้นๆ ซึ่งการบริการที่ดี จะเปนการกระทําที่สามารถตอบสนองความตองการผูที่
แสดงความจํานงใหตรงกับคาบริการที่ลกูคานั้นไดชาํระเงิน ซึ่งเหมาะกับความคาดหวังหรือเกินคาด พรอมทั้ง
ทําใหลูกคาดังกลาวเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจตอสิ่งที่ไดรับในเวลาเดียวกันพรอมการกลับมาใชบริการ
ซ้ํา หรือเปนการบอกตอลูกคาคนอ่ืนๆใหมาใชบริการเพิ่มข้ึน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กนกวรรณปยานุวัฒนกุล (2555) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสนที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดซึ่งการวิจัยคร้ังนี้มี
ความมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามฝกซอมกอลฟมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยา
เขตกําแพงแสน ที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานชองทางจัด
จําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการและดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (7P’s) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือบุคคลภายนอก นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน ที่เขารับบริการจากสนามฝกซอมกอลฟใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสนจํานวน 150 คน ดวยวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Convenience or 
Accidental sampling)โดยใชแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผูใชบริการ ที่มีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดเปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บขอมูลแลวนํามาวิเคราะหหา คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ มีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใน
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาคือดานที่อยูในระดับมาก ไดแกดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
บุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และอยูในระดับ
ปานกลาง ไดแกดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมทางการตลาด 

2. ผู ใชบริการสนามฝกซอมกอลฟ สวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุอยูในชวงอายุ 20-28 ปเปน
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา สถานภาพโสด 

3 .ผูใชบริการสนามฝกซอมกอลฟเขามาใชบริการในชวงเวลา 16.00 -18.00 น. บอยที่สุดและมีความถ่ี
ในการมาใชบริการนานๆคร้ัง 

เฉลิมพล เปนมงคล (2555) ไดการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามฟุตบอลหญาเทียม 
การศึกษาปญหาพิเศษนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการสนามหญาเทียม 
โดยมีการศึกษาทั้งหมด 8 ดาน คือ ดานความตองการสวนบุคคล ดานความตั้งใจที่จะใชดานระดับความจูงใจ 
ดานประสบการณในสินคานั้น ดานราคา ดานความเปนเหตุเปนผลของขาวสารจากภายนอก ดานการไดรับ
การสนับสนุนความคิดจากกลุมคนภายนอกและดานอิทธิพลจากภายนอกทั้งทางตรงและทางออม จาก
การศึกษาพบวากลุมผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.71 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู
ที่ 0.47 โดยดานความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับแรกคือ ดานระดับของการจูงใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.83 ดานความตองการสวนบุคคล มีคาเฉลี่ย 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.50 และดานความตั้งใจที่จะใชมีคาเทากับ 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ตามลําดับ 

สมนึก แกววิไล (2552) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออกกําลังกาย
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ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การออกกําลังกาย เปรียบเทียบ ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรูและปจจัยดานการรับรู
เก่ียวกับการออกกําลังกาย ไดแกความรูเก่ียวกับการออกกําลังกาย การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย 
การรับรูอุปสรรคของการออกกําลังกาย การรับรูภาวะสุขภาพ การรับรูความสามารถแหงตน แรงสนับสนุน
ทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสิ่งแวดลอมกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย รวมถึงปจจัยที่สามารถรวมกัน
ในการทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2551 จํานวน 600 
คน ซึ่งไดมาจากการคํานวณหาขนาดของตัวอยางจากสูตรของ YAMANE และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผลการศึกษาพบวา 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย ความรูเก่ียวกับการออกกําลังกาย การ
รับรูอุปสรรคของการออกกําลังกายการรับรูภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม และแรงสนับสนุนทาง
สิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง สวนการรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย และการรับรูความสามารถ
แหงตน อยูในระดับสูง 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มี เพศ คณะที่ศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการออกกําลังกายแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความรูเก่ียวกับการออกกําลังกายไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

4. การรับรูประโยชนของการออกกําลังกาย การรับรูภาวะสุขภาพ การรับรูความสามารถแหงตน 
แรงสนับสนุนทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการออก
กําลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการรับรูอุปสรรคการออก
กําลังกายมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ปจจัยที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดแก
การรับรูความสามารถแหงตนการรับรูอุปสรรคของการออกกําลังกาย เพศ คณะที่ศึกษา การรับรูภาวะ
สุขภาพ และแรงสนับสนุนทางสังคม รวมกันทํานายไดรอยละ 23.40 

สมมุติฐานการวิจัย 
ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย มีลักษณะประชากร ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือนตางกัน ทําใหระดับความพึงพอใจในการใชสนามเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย ตางกัน 

ขอบเขตของงานวิจัย 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยโดย

ผูวิจัยจะทําการกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรที่ใชในการศึกษาในคร้ังนี้คือ ผูมาใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่ง

ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ยอดเฉลี่ยตอเดือนโดยประมาณ 1,500 คน จึงกําหนดคาความเชื่อมั่นที่ 
95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดคือ 5% ซึ่งใชกลุมตัวอยางสําเร็จรูป ทาโร ยามาเน (Yamane) 
โดยขนาดกลุมประชากร คือผูที่มาใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ดังนั้นกลุมตัวอยางที่
ศึกษาคือ 316 ตัวอยาง 
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2. การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย 
โดยจะศึกษาถึงความพึงพอใจในการใชบริการ 4 ดาน ซึ่งไดแก ดานบุคลากร/เจาหนาที่ผูใหบริการ ดาน
สถานที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานคาบริการ และไดศึกษาปจจัยดานประชากร ซึ่งไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุม 
ประชากรที่ใชในการศึกษาในคร้ังนี้คือ ผูมาใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งไม

ทราบจํานวนประชากรที่แนนอน  ยอดเฉลี่ยตอเดือนโดยประมาณ 1,500 คน จึงกําหนดคาความเชื่อมั่นที่ 
95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดคือ 5% ซึ่งใชกลุมตัวอยางสําเร็จรูป ทาโร ยามาเน (Yamane) 
โดยขนาดกลุมประชากร คือผูที่มาใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ดังนั้นกลุมตัวอยางที่
ศึกษาคือ 316 ตัวอยาง และใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม ซึ่งเปนเคร่ืองมือหลักที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควา ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อสรางเปนกรอบ
แนวคิดเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม แลวเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการวิจัยเชิง
สํารวจเปนลักษณะแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด โดยผูวิจัยมีคําตอบใหผูตอบแบบสอบถามได
เลือกตอบ โดยการแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่  1ปจจัยดานประชากร ผูตอบแบบสอบถามจะตองตอบคําถาม 6 ขอ คือดานเพศ ดานอายุ 
ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได 

สวนที่ 2ความพึงพอใจของผูใชสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ดานบุคลากร/เจาหนาที่ผู
ใหบริการ ดานสถานที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และดานคาบริการ ซึ่งมีจํานวนคําถามทั้งหมด 12 ขอ 
ซึ่งเปนคําถามการใหคะแนน 5 ระดับ โดยเกณฑการใหคะแนนในการตีความหมายดังตอไปนี้พึงพอใจนอยที่สุด 
= 1พึงพอใจนอย =2พึงพอใจปานกลาง =3 พึงพอใจมาก =4 และพึงพอใจมากที่สุด =5 

สวนที่ 3ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งเปน
คําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนําไปพัฒนา
และการใหบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศ

ไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยจําแนกตามปจจัยดานประชากรซึ่งเปนการ
วิจัยแบบไมทดลง (Non-Experimental Design)ซึ่งเปนการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามสภาพ
ธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัย
ตัดขวาง (CrossSectional Studies) คือการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพียงคร้ังเดียวโดยใช
เคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 316 ชุด โดยผูวิจัยไดกําหนดระดับความมี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬา

แหงประเทศไทย สามารถสรุปผลจากการวิจัยดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย โดย

ภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานก็ยังคงมีระดับความพึงพอใจมาก
ทั้ง 4 ดาน 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย 
จําแนกตามปจจัยดานประชากร 

2.1 ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยที่มีเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่ตางกัน ทําใหความพึงพอใจไมตางกัน 

2.2 ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ที่มีสถานภาพ และ 
ระดับการศึกษา ที่ตางกัน ทําใหความพึงพอใจ ตางกัน 

3. ขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย สวนมากจะ
เปนการเสนอแนะเร่ืองการสรางหลังคา การทําความสะอาดการเก็บขยะหลังจากที่การกีฬาแหงประเทศไทย
เสร็จสิ้นจากงานกิจกรรม และขยายเวลาเปด-ปดการใหบริการ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ผูวิจัยทําการสรุป
ตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับ
มาก แตพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 1.1 ดานบุคลากร/เจาหนาที่ผูใหบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย โดยรวมอยู
ในระดับความพึงพอใจมากซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา โดยสวนใหญประชากรผูที่ใชบริการสนามเทนนิส การ
กีฬาแหงประเทศไทย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือการแตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอยซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Kotler (2000) อางใน หทัยรัตน บรรลือ (2556) ที่กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกของ
บุคคลซึ่งมีระดับความพึงพอใจที่เปนผลมาจากการเปรียบเทียบแตงกายที่สะอาด สุภาพ เรียบรอยถูกตอง
ตามกฎระเบียบขององคการ และการทํางานของเจาหนาที่ตามที่เห็นและเขาใจกับความคาดหวัง ดังนั้น
ระดับความพอใจจึงเปนปจจัยของความแตกตางระหวางการแตงกายของเจาหนาที่ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ 
การทํางานที่มองเห็น และความเขาใจกับความคาดหวัง หากบุคคลเห็นและเขาใจการทํางานของเจาหนาที่วา
ต่ํากวาความคาดหวังจะสงผลใหบุคคลนี้เกิดความไมพอใจ (Dissatisfaction) แตหากระดับของการเห็นและ
ความเขาใจของเจาหนาที่วาตรงกับความคาดหวังบุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และถาผลที่
ไดรับจากการทํางานของเจาหนาที่วาสูงกวาความคาดหวังจะทําใหเกิดความประทับใจ (Delight) ซึ่งจะสงผล
ตอการตัดสินใจกลับมาใชบริการซ้ําของลูกคาและประชาสัมพันธถึงการบริการของเจาหนาที่ตอบุคคลอ่ืน
ตอไปและสอดคลองกับแนวคิดของภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ (2558) ไดกลาวถึงลักษณะของความ
พึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกทางบวกของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรูความ
พึงพอใจที่รูสึกไดในข้ันสุดทายที่ไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

1.2 ดานสถานที่สนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาโดยสวนใหญประชากรผูที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย มีระดับความ
พึงพอใจมากคือสนามมีคุณภาพไดมาตรฐานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุวิภา รักษวงศตระกูล (2560) 
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ความพึงพอใจของผูใชบริการ คือ คุณคาที่ผูใชบริการไดรับจากความคาดหวังในการใชสถานที่บริการ ซึ่งเปน
การเปรียบเทียบระหวางการรับรูในคุณภาพของสถานที่บริการ กับความคาดหวังของผูใชบริการ ถาคุณภาพ
ของสถานที่บริการเทากับหรือมากกวาความคาดหวังของผูใชบริหาร จะถือวาเปนความพึงพอใจ แตถา
คุณภาพของสถานที่บริการต่ํากวาความคาดหวังผูใชบริการจะไมพึงพอใจและสอดคลองกับแนวคิดของ 
Vroom (1964) อางใน เบญชภา แจงเวชฉาย (2559) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ไดจากการที่
บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสถานที่แหงนั้น ทฤษฎีดานบวกจะแสดงใหเปนสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และ
ทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นถึงสภาพความไมพึงพอใจนั่นเองและสอดคลองกับแนวคิดของ Spector 
(1987) กลาววา ความพึงพอใจคือ ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการประเมินผล หรือการเปรียบเทียบความ
แตกตาง ระหวางสถานที่ที่แตละบุคคลคาดหวัง และผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงและสอดคลองกับแนวคิด
ของ  Lam &Zhang (1999) อางใน สุณิสา จวงจันทึก (2553) ใหขอเสนอแนะไววาถาหากผูใหบริการรูถึง
ความตองการของลูกคาเมื่อนั้นลูกคาจะเกิดความพึงพอใจที่แทจริง การรับรูดานบวกที่ไดจากการบริการคือ
ความพึงพอใจหรือคุณภาพ ในธุรกิจการทองเที่ยวคุณภาพการบริการมีความสําคัญมากข้ึน เพราะความ
ตองการของลูกคามีเพิ่มมากข้ึน ก็ทําใหธุรกิจดานนี้ขยายเพิ่มข้ึนดวย และถาสามารถสนองตอความตองการ
ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดได ซึ่งสิ่งนี้ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ แต
การปรับปรุงคุณภาพการบริการตองมีความเขาใจในสิ่งที่ลูกคาตองการจริงๆกอนที่จะแกไข ปรับเปลี่ยน 
สินคาและบริการ หากแกไขไปแลวไมตรงจุดก็ไมเกิดประโยชนไมกอใหเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นกอนที่จะ
แกไข ปรับปรุงสินคาและบริการ ตองทําการวัดคุณภาพสํารวจหาความตองการของลูกคากอน SERVQUAL 
Model จึงเปนเคร่ืองมือที่ใชในการวัดคุณภาพและหาชองวางระหวางความคาดหวังของลูกคาและการรับรูที่
มีตอการบริการจริง ผลที่ไดสามารถนําไปปรับปรุงสินคาและบริการเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

1.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับ 
ความพึงพอใจมากซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาโดยสวนใหญประชากรผูที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย 
มีระดับความพึงพอใจมากคือมีความสะดวกในการเขาถึงการใชบริการซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุณิสา 
จวงจันทกึ (2553) ความพึงพอใจคือความรูสึก การรับรู ความคิดเห็นของบุคคลที่ตอบสนองตอวัตถุสิ่งของสิ่ง
อํานวยความสะดวก สถานการณ หรือตัวบุคคล หรือสิ่งใดๆ โดยการเปรียบจากสิ่งที่คาดหวังไวและผลที่
ออกมาจะมีทั้งดานบวก และดานลบข้ึนอยูกับความตองการและความปรารถนาของแตละคน ความพึงพอใจ
สามารถนํามาวัดผลการดําเนินงานโดยรวมขององคการดวยเคร่ืองมือตางๆวาสามารถทํางานไดเปนอยางไร
บาง ความพึงพอใจจึงมีความสําคัญตอองคการมาก เพราะความพึงใจทําใหทราบถึงสิ่งที่จะตอบสนองให
ลูกคาเกิดความประทับ เกิดความภักดีตอสินคา เพื่อนําไปพัฒนาสินคาและบริการตอไปและสอดคลองกับ
แนวคิดของ พัชรี สกุลรัตนศักดิ์ (2554)ไดใหความหมายความพึงพอใจในการบริการเก่ียวของกับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอการบริการ  และความพึงพอใจในงานของผูปฏิบัติงานบริการที่ไดอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูรับบริการ ซึ่งนับวาความพึงพอใจทั้งสองลักษณะมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของการบริการ และ
การดําเนินงานบริการใหประสบความสําเร็จเพื่อสรางและรักษาความรูสึกที่ดีตอบุคคลทุกคนที่เก่ียวของ 

1.4 ดานคาบริการสนามเทนนิสการกีฬาแหงประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาโดยสวนใหญประชากรผูที่ใชบริการสนามเทนนสิ การกีฬาแหงประเทศไทย มีระดับ
ความพึงพอใจมากคือเวลาเปด – ปดใหบริการมีความเหมาะสมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของมริษา ไกรงู 
(2552) ไดกลาววาความพึงพอใจการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ของบุคคลหรือองคการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและกอใหเกิดความพึงพอใจจากผลกระทํา
นั้นๆ ซึ่งการบริการที่ดี จะเปนการกระทําที่สามารถตอบสนองความตองการผูที่แสดงความจํานงใหตรงกับ
คาบริการที่ลูกคานั้นไดชําระเงิน ซึ่งเหมาะกับความคาดหวังหรือเกินคาด พรอมทั้งทําใหลูกคาดังกลาวเกิด
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ความรูสึกที่ดีและประทับใจตอสิ่งที่ไดรับในเวลาเดียวกันพรอมการกลับมาใชบริการซ้ํา หรือเปนการบอกตอ
ลูกคาคนอ่ืนๆใหมาใชบริการเพิ่มข้ึนและสอดคลองกับแนวคิดของ (Kotler, 1998) อางใน มริษา ไกรงู 
(2552) การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือประโยชนเชิงนามธรรมซึ่งฝายหนึ่งไดเสนอขายใหอีกฝายหนึ่งโดย
ผูรับบริการไมไดครอบครองการบริการนั้นๆ อยางเปนรูปธรรม กระบวนการใหบริการอาจจะใหควบคูไปกับ
การจําหนายผลิตภัณฑที่มีความเปนนามธรรม ซึ่งไมสามารถจับตองไดเหมือนสินคาทั่วๆไป ดังนั้นการบริการ
จะเก่ียวของกับการเสนอขาย การปฏิบัติงาน หรือการกรระทําใดๆใหกับอีกฝายหนึ่ง โดยที่ผูบริโภคจะมิได
ครอบครองการบริการนั้นๆ เหมือนการครอบครองสินคาและสอดคลองกับแนวคิดของ Schiffmanและ Kanuk (1987)อาง
ใน จาริณีอิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภคไววาเปนพฤติกรรมที่
ผูบริโภคแสดงออก ไมวาจะเปนการเสาะหา การซื้อ การใชประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑการบริการ 
และแนวคิดตางๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนได เปนการศึกษาการ
ตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู ทั้งเงิน ทั้งเวลา และกําลังเพื่อบริโภคสินคาและบริการตางๆ 
อันประกอบดวย ซื้ออะไร ทําไมตองซื้อ ซื้อเมื่อไร ซื้ออยางไร ซื้อที่ไหน และซื้อบอยแคไหน 

2.ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย จําแนกตาม
ประชากรดานเพศ ดานอายุ ดานสถานภาพ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายไดตอเดือน 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

2.1 ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยที่มีเพศ ตางกัน ทําให 
ความพึงพอใจการใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยโดยภาพรวมไมตางกันซ่ึงผูวิจัยมี
ความเห็นวา ทั้งเพศชายและเพศหญิง ตางมีความตองการที่จะใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศ
ไทย เพื่อออกกําลังกายและความตองการทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วศิน สันหกรณ (2557) ได
กลาววาปจจัยทางดานประชากร เปนสิ่งที่แสดงถึงความแตกตางของผูบริโภคในดานเพศ ซึ่งปจจัยทั้งหมดนี้มี
อิทธิพลตอการรับรูขาวสารของผูรับสารทั้งโดยทางตรงและโดยทางออม ไมวาจะเปนเร่ืองความคิด คานิยม 
ความเชื่อ และประสบการณ ของแตละบุคคลนั้น ๆ ดวย และสอดคลองกับแนวคิดของภัทรดนัย พิริยะธนภัทร 
(2558) ใหแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร โดยศึกษาลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ 
เนื่องจากเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดทีส่ําคัญ ซึ่งจะทําใหผูประกอบธุรกิจสามารถนําไปใชในการกําหนด
ตลาดเปาหมายขององคการไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับแนวคิดของ ภัทรธีรา ประพฤติธรรม 
(2559)อางใน อาภัสรา โสวะภาพ (2560) ปจจัยดานประชากรศาสตร เปนปจจัยที่นํามาใชศึกษากันมาก
ที่สุดในสวนแบงการตลาดตามกลุมผูบริโภค โดยอาศัยตัวแปรศึกษา เพศ ซึ่งนักการตลาดนํามาวางแผนกําหนด
กลยุทธสรางความตองการจูงใจ ใหผูบริโภคอยากใชผลิตภัณฑหรือบริการที่บริษัทนําเสนอเพื่อใหเขาถึงและ
ตรงกับกลุมเปาหมายโดยตรงมากที่สุด เพราะจะทําใหนักการตลาดนั้นสามารถประเมินขนาดของตลาด
เปาหมายไดตามสัดสวนที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2 ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยที่มี อายุ ตางกัน ทําให 
ความพึงพอใจการใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยโดยภาพรวมไมตางกันซ่ึงผูวิจัยมี
ความเห็นวา ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ไมวาอายุจะอยูในชวงวัยไหน ยอม
มีความตองการที่จะเรียนรูการเลนกีฬาเทนนิส รวมถึงการออกกําลังกาย และการเขาสังคม ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Hanna และ Wozniak (2001) อางใน วรรษมน จันทดิษฐ ( 2552) กลาววา ลักษณะทาง
ประชากร (Demographic) ดานอายุ เปนลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะนํามาพิจารณาเพื่อแบงสวน
ตลาด โดยนํามาเชื่อมโยงกับความตองการ ความชอบ และอัตราการใชสินคาของผูบริโภค ซึ่งเปนขอมูลที่มี
หนวยงานจํานวนมากไดรวบรวมไว การนําขอมูลเหลานี้มาใชประโยชนจึงทําไดโดยงาย อีกทั้งยังสะดวกตอ
การวัดและประเมินผลอีกดวย นอกจากนี้นักการตลาดสามารถนําผลการวิจัยเก่ียวกับลักษณะทางประชากร
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ที่มีผูศึกษาไวแลวมาประยุกตใชกับสินคาของตนไดอีกดวย เชน ผลการศึกษาความแตกตางของลักษณะทาง
จิตวิทยาระหวางวัยรุนและวัยทํางานชวยใหนักการตลาดเห็นโอกาสในการขายสินคาสําหรับกลุมวัยรุน โดย
ผลการวิจัยพบวา กลุมวัยรุนจะมีพฤติกรรมตามความพอใจ (Hedonic behavior) ชอบแสวงหาความ
หลากหลาย ชอบการเปลี่ยนแปลง ไมกลัวที่จะเสี่ยง ไมสนใจเร่ืองราคา และกลาที่จะทดลองใชสินคาใหมๆ ที่
ทันสมัย ตามกระแสแฟชั่น สวนกลุมคนวัยทํางานจะเปนกลุมเปาหมายของสินคาที่มีคุณภาพ ราคาถูก 
เพราะกลุมคนวันทํางานจะตระหนักถึงการใชเงินมากกวากลุมคนวัยรุนและสอดคลองกับแนวคิดของ 
Swenson (1992) อางในวีระพงษ ภูสวาง (2560) กลาววา แนวความคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประชากรดานอายุ 
เปนแนวคิดที่เชื่อมโยงกับความตองการสามารถกําหนดกลุมเปาหมายที่มีปจจัยเหมือนกันใหแยกออกมาจาก
ตลาดขนาดใหญซึ่งเต็มไปดวยผูบริโภคที่มีความแตกตางกัน โดยเรียกกลยุทธนี้วา “การแบงสวนตลาด” 

2.3 ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ที่มีสถานภาพตางกันทําให 
ความพึงพอใจการใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย โดยรวมไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็น
วา ประชากรที่มาใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย นั้นมีความตองการที่คลายๆกัน  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ ลักษณนาราขพันวราสิน(2553) ใหความหมายจากแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรของ
ลักษณะประชากรศาสตรดานสถานภาพ ซึ่งเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหผูประกอบ
ธุรกิจ สามารถนําไปกําหนดตลาดเปาหมายได เชนกลุมคนโสด จะมีอิสระในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาได
งายกวาคนมีครอบครัว เนื่องจากคนที่มีครอบครัวมักจะคํานึงถึงประโยชนของสินคาวามีคุณภาพการใชงาน
ไดทั้งครอบครัวหรือไมและสอดคลองกับแนวคิดของ นทัธมน เดชประภัสสร (2558) ใหความหมายประเภท
ของสภาพสมรสมีผลตอการตัดสินใจของบุคคลดานสถานภาพ เชน คนโสดมีอิสระทางความคิดมากกวาคนที่
แตงงานแลว นอกจากนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งในสวนที่เก่ียวกับหนวยผูบริโภค สงผลใหลักษณะครอบครัว
เปนเปาหมายทางการตลาดมาตลอด ซึ่งจะใหความสนใจในจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช
สินคาใดสินคาหนึ่ง รวมถึงการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตรและดานสื่อที่เก่ียวของกับผูที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจในครัวเรือน เพื่อชวยในการพฒันากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม 

2.4 ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ที่มีระดับการศึกษา ตางกัน 
ทําใหความพึงพอใจการใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยโดยรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็น
วา ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย นั้นมีระดับการศึกษาที่ตางกัน ยอมสงผลให
การตัดสินใจการใชบริการและการประเมินความพึงพอใจหลังการใชบริการนั้นยอมแตกตางกันซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ (Mcintosh; & Goeldner.1986) อางใน พรพิมล คงฉิม (2554) ไดระบุลักษณะสัดสวน
บุคคลดานการศึกษา มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินคา เลือกใชบริการ ความแตกตางทางดาน
การศึกษา จะมีการเลือกซื้อสินคา หรือการเลือกใชบริการที่แตกตางกันและสอดคลองกับแนวคิดของ  
ปยบุตร ชัยสวัสดิ์ (2560) การศึกษา (education) เปนปจจัยที่ทําใหคนที่มีความคิดคานิยมทัศนคติและ
พฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับขาวสาร เพราะเปนผูที่มี
ความรูกวางขวางและเขาใจการสื่อสารไดดี แมแตการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา หรือการเลือกใชบริการ โดยมี
หลักฐานหรือเหตุผลที่เพียงพอตอการตัดสินใจ   

2.5 ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ที่มีอาชีพตางกัน ทําให 
ความพึงพอใจการใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ไมตางกันซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา 
ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย นั้นมีอาชีพที่ตางกัน แตก็ยังคงเลือกการออก
กําลังกายดวยการเลนกีฬาเทนนิส ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน(2541) อางใน พรประภา ไชยอนุกูล 
(2557) ไดกลาวไววา การแบงสวนประสมทางการตลาดตามตัวแปรดานอาชีพ เปนลกัษณะสําคัญที่สถิติวัดได
ของประชากรชายในการกําหนดตลาดเปาหมาย ผูใชบริการที่มีอาชีพที่ตางกัน เนื่องจากอาชีพของแตละคน
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ที่ไมเหมือนกันและสอดคลองกับแนวคิดของ ศริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2538) อางใน วิไลวรรณ บุญวิเซ็นต (2556) 
กลาววาลักษณะดานประชากรศาสตรดานอาชีพ เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะดาน
ประชากรศาสตร เปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่วัดได ประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่
ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายเทานั้น 
ขอมูลดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายตอ
การวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน 

2.6 ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน 
ทําใหความพึงพอใจการใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทยโดยรวมไมตางกันซ่ึงผูวิจัยมี
ความเห็นวา ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย นั้นมีรายไดตอเดือนที่ตางกันแตมี
ความสามารถในการเลือกใชบริการดานการเ รียนกีฬาเทนนิส  การออกกําลังกาย ที่สนามเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุดาดวง เรืองรุจิระ (2541) อางใน วิไลวรรณ บุญวิเซ็นต 
(2556) กลาวถึงรายไดคือสวนแบงการตลาดซึ่งเปนการแบงตลาดตามรายได เนื่องจากไดตลาดขนาดใหญและ
สามารถวดัคาไดดี และสอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2541)อางใน วิไลวรรณ บุญวิเซ็นต (2556) 
ไดกลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตรดานรายได มีความสําคัญตอนักการตลาดเพราะเก่ียวพันธอุปสงค 
(Demand) ในตัวสินคาทั้งหลาย การเปลี่ยนแปลงทางรายไดชี้ใหเห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหมและตลาด
อ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความสําคัญลง 

3. ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส 
การกีฬาแหงประเทศไทย สวนใหญประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย จะแสดง
ขอคิดเห็นเร่ืองการสรางหลังคา การทําความสะอาดการเก็บขยะหลังจากที่การกีฬาแหงประเทศไทยเสร็จสิ้น
จากงานกิจกรรม และขยายเวลาเปด-ปดการใหบริการ 

ขอเสนอแนะการนําไปใช 
จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนสําหรับสนามเทนนิส 

การกีฬาแหงประเทศไทย ดังตอไปนี ้

ปจจัยดานประชากร 
 จากการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย แสดงให
เห็นวา 
 1. ประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ที่มีปจจัยดานสถานภาพ และ
ระดับการศึกษา ตางกัน ทําใหความพึงพอใจการใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ตางกัน 
และระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความพึงพอใจการใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย 
ตางกัน 
 ดังนั้นหัวหนางานบริการกิจกรรมกีฬาจึงไมจําเปนที่จะตองสนใจกับปจจัยประชากรดานเพศ ดาน
อายุ ดานอาชีพ และดานรายไดความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย ดังนั้น 
สนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย จําเปนตองบริหารจัดการดานบุคลากร/เจาหนาที่ผูใหบริการ ดาน
สถานที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานราคา เพื่อตอบสนองตอประชากรที่มีสถานภาพและระดับ
การศึกษาที่หลากหลายใหเกิดความพึงพอใจและสูความประทับใจอยางสูงสุด 
 2. ผลการศึกษางานวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย 
พบวาดานบุคลากร/เจาหนาที่ผูใหบริการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
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 ดังนั้นหัวหนางานบริการกิจกรรมกีฬา ยังคงตองใหความสําคัญดานบุคคลกร/เจาหนาที่ผูใหบริการ 
และควรมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร/เจาหนาที่ประจําจุดบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใหบริการ ดานการ
ใหบริการดวยความสุภาพอัธยาศัยดี เปนมิตร คอยเอาใจใสใหคําแนะนําตอบขอสักถามไดอยางชัดเจน
รวดเร็วและเหมาะสม รวมถึงการแตงกายที่สะอาด สุภาพ เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของการกีฬาแหง
ประเทศไทย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสนามเทนนิสการกีฬาแหงประเทศไทย 

เชน ปจจัยดานการตัดสินใจเลือกเรียนกีฬาเทนนิส 
2. การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะประชากรที่ใชบริการสนามเทนนิส การกีฬาแหงประเทศไทย 

เทานั้น ดังนั้นเพื่อใหไดผลการวิจัยที่หลากหลายยิ่งข้ึน ควรขยายขอบเขตดานประชากรที่ใชในการศึกษาและ
ใหครอบคลุมมากข้ึน เชน ผูใชบริการสนามเทนนิส มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อที่จะไดศึกษาความแตกตาง
ทางสังคม คานิยม ความคิด และเจาหนาที่บริการ ของประชากรที่ทําการศึกษาการ 
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