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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผลการให้บริการศูนย์วิทยา 

ศาสตร์ : กรณีศึกษาฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีการท าวิจัยเอกสาร
และวิจัยสนาม ส่วนของการวิจัยสนามเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้
สัมภาษณ์จ านวน 9 คน ผลการวิจัยพบว่า การประเมินประสิทธิผลการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เน้นการให้บริการเฉพาะนักกีฬาทีมชาติเท่านั้น มีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวขั้นตอน
การด าเนินงานที่ง่ายไม่ซับซ้อน ชัดเจน มีการวางแผนการปฏิบัติงาน มีรูปแบบการให้บริการด้าน
ทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงและการฟ้ืนฟูนักกีฬาหลังจากการแขง่ขนั 
มีเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาค่อยให้ค าแนะน าแกน่ักกีฬา มีการปรับปรุงขัน้ตอนการด าเนิน 
งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
เกิดความคล่องตัว จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานทีให้บริการให้มีความทันสมัย
สะดวก สบาย จัดซื้ออุปกรณ์ที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละชนิดกีฬา เพ่ิมอัตรา
เจ้าหน้าที่ในส่วนของวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะที่ถูกต้องมีการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการฟิตเนส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ผ่านทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และโทรศัพท์ของทางฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือให้นักกีฬาทีมชาติได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 

ค าส าคัญ : การประเมิน ประสิทธิผล การให้บริการฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ือง การประเมินประสิทธิผลการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาฟิตเนสศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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บทน า  
ปัจจุบันในประเทศไทย ภายใต้แผนปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ ได้มีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพ่ือตอบสนองการใช้บริการต่อ
ภารกิจของรัฐ เห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 71 “รัฐพึง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม ให้กับประชาชน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสภาพจิตใจเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความ
เป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”  

ดังนั้นนโยบายของภาครัฐมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเห็นได้จากแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) มีเป้าหมายให้การกีฬาเป็นส่วนส าคัญของวิถีชีวิตและ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีน้ าใจนักกีฬาและคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
ประกอบกับมีองค์ความรู้ด้านการกีฬา อันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนากีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับสากล น ามาซึ่งความภาคภูมิใจและสร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ สามารถสร้างอาชีพและราย 
ได้ผ่านการบริหารจัดการที่มีหลักธรรมมาภิบาลเพ่ือพัฒนาอุสาหกรรมการกีฬาเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่เศรษฐกิจกิจของประเทศ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยใน
ระยะเวลา 5 ปี ดังนั้น หน่วยงานของภาครัฐควรให้ความส าคัญในการออกก าลัง จัดกิจกรรมหรือ
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการออกก าลังกายเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและเสริมสร้างความ
สามัคคี การออกก าลังกายยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ในร่างกาย จากนโยบายดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าการกีฬามีความ ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน 
เช่น ด้านสุขภาพ ด้านพลานามัยและด้านจิตใจเป็นต้น นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ประชาชน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมทางด้านกีฬาช่วยสร้างวินัย
และความรับผิดชอบ เสริมสร้างภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กฎ 
กติกา ได้อย่างดีมีทักษะในการบริหารจัดการ เสียสละ ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนด้วยความเต็มใจ ห่างไกลสิ่ง
เสพติดทุกชนิด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถน ามาประยุกต์ ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข (ธีรชัย บุญศรี, 2562) 

ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพมหานคร จึงเป็นสถานที่
ให้บริการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาทีมชาติสู่ระดับสากล ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทส าคัญในการที่จะช่วย
พัฒนา ส่งเสริม สนับสุนน งานด้านวิชาการ การฝึกอบรม การให้บริการเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การทดสอบสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพมวลชนตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการท า
วิจัยและจัดกิจกรรมนันทนาการให้มีความหลากหลายเพื่อพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้นักกีฬาทีมชาติและประชาชนผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬาโดยตรงส าหรับนักกีฬาทีมชาติที่ท าการเก็บตัวและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในแขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมการออก
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ก าลังกายในส่วนต่าง ๆ มากมาย เช่น ลานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา ลู่วิ่ง ห้องฟิตเนต ห้อง
เสริมสร้างสมรรถทางกายเป็นต้น ให้แก่นักกีฬาทีมชาติและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ปัจจุบันนักกีฬาและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์การกีฬามากขึ้นจะเห็นได้จากการใส่ใจในการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้
ในการเล่นกีฬาและเสริมสร้างทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่ระดับสากล 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาของสมาคมว่ายน้ าแห่งประเทศไทย มีความสนใจที่จะ
ศึกษาว่ารูปแบบ วิธีการกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยเป็นอย่างไรมีปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการด้านใดบ้าง ซึ่งจะน าผลการศึกษาไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
        2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้างศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาแห่งประเทศไทย 
 2. ผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) ในการวิจัยเป็นการศึกษาจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informants) จ านวน 9 คน ดังต่อไปนี้  
    

ผู้อ านวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  จ านวน  1 คน 
ผู้อ านวยการกองวิทยาศาสตร์การกีฬา        จ านวน 1 คน 

  หัวหน้างานวิชาการและวิจัยวิทยาศาสตร์     จ านวน  1 คน 
  หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพกีฬา   จ านวน  1 คน 

รองหัวหน้างานวิชาการและวิจัยวิทยาศาสตร์     จ านวน  1 คน 
รองหัวหน้างานพัฒนาศักยภาพกีฬา  จ านวน  1 คน 
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์             จ านวน  1 คน 



4 
 

เจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัด    จ านวน  1 คน 
   นักกีฬาทีมชาติผู้มาใช้บริการ   จ านวน  1 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีสัมภาษณ์
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์โดย
แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อน
สัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การรวบรวมเอกสารผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย งานวิชาการและ
เอกสารประกอบการบรรยายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
 2. การขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและขอหนังสืออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าโครงการหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รศ. ชลิดา ศร
มณี ถึงผู้อ านวย การศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยและเจ้าที่พนักงาน/ลูก จ้าง เพื่อขอ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยตัวเอง 
 3. สัมภาษณ์นักกีฬาทีมชาติผู้มาใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยจ านวน 
9 คน ด้วยตัวเองในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง ธันวาคม 2562 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ไดจ้ากการจาการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความ
เหมือนกันหรือความแตกต่างกันของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
การพัฒนาองค์กรเพ่ือไปสู่องค์กรที่ทันสมัย กรณีศึกษาฟิตเนตศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศ
ไทยโดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา  
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 การให้บริการฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย มีความพร้อมที่จะให้บริการ
นักกีฬาทีมชาติที่สังกัดในสมาคมต่าง ๆ ที่มาใช้บริการฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศ
ไทยและยังผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง และตอบ 
สนองความต้องการของนักกีฬาทีมชาติที่มาใช้บริการฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับนักกีฬาทีมชาติและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย รวมถึงเป็นศูนย์รวมการ
จัดการอบรมด้านวิชาการให้กับบุคลากรระดับชาติ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาสาสตร์การ
กีฬา 
   ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม
สมรรถภาพทางกายและฟ้ืนฟูนักกีฬาทีมชาติที่ได้รับการบาดเจ็บจากการแข่งขัน และสนับสนุน
เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการเพิ่มศักยภาพให้นักกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาต่าง ๆ ซึ่ง
รูปแบบการให้บริการของศูนย์วิทยา ศาสตร์จะเน้นการให้บริการแก่นักกีฬาทีมชาติ โดยท าการศึกษา
วิเคราะห์วิจัย เพ่ือปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการฟิตเนส กิจกรรมการให้บริการ วิเคราะห์
ปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ไขและการติดตามประเมินผล โดยใช้เทคนิคและวิทยาการใหม่การศึกษา 
ทบทวน ค้นคว้า และปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพและพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ให้ตรงต่อความต้องการนักกีฬาทีมชาติในสังกัดสมาคมต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย สร้างมาตร 
ฐานในการปฏิบัติงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยา 
ศาสตร์การกีฬา เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักกีฬาทีมชาติที่มาใช้บริการฟิตเนสศูนย์วิทยา 
ศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามการให้บริการเป็นสิ่งที่ท าไม่ง่ายนัก เนื่องจาก
นักกีฬาทีมชาติที่มาใช้บริการฟิตเนสของแต่ละสมาคมมีศักยภาพไม่เท่ากัน ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาแห่งประเทศไทย จึงต้องบูรณาการด้านการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพด าเนินการกิจกรรมการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็นต่าง ๆ เรียง 
ล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องไว้สามประเด็น ดังนี้ 

 1. การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการให้บริการของฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
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  1.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เน้นการให้บริการนักกีฬาทีมชาติ
อย่างเท่าเทยีมกันมีรูปแบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ซับซ้อน 
ชัดเจน และมีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้บริการด้านการเสริม 
สร้างความแข็งแรง ให้กับนักกีฬาทีมชาติ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย บ าบัดรักษา และจัดให้เจ้าที่ค่อย
ให้ค าแนะน าอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 1.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และสมาคมกีฬาในสังกัดของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้การบริการมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

2. มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง ที่ส่งผลต่อการให้บริการของฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาแห่งประเทศไทย 
      2.1 ปัญหาด้านขั้นตอนการด าเนินงานล่าช้า ซึ่งเกิดจากระบบราชการที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎระเบียบบางอย่างเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและไม่ทันสมัย  
ท าให้การด าเนินงานและการปฏิบัติงานไม่คล่องตัว 

 2.2 ปัญหาด้านงบประมาณในการสนับสนุน เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคลที่เชียวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสนับสนุนต่าง ๆ และสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
  2.3 ปัญหาด้านอาคารสถานที่ที่ตั้งของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
อยู่ในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทย มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอส าคัญการให้บริการแก่นักกีฬาที่มาใช้บริการ
ในช่วงการเก็บตัวเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น 
  2.4 ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยขาด
ช่องทางในให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการให้บริการกับนักกีฬาทีมชาติไม่ทั่วถึง 
 3. มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการให้บริการของฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยมีดังนี้ 

   3.1 ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยลดขั้นตอนการ
ในการด าเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 
    3.2 จัดหางบประมาณเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงสถานที่ให้บริการ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย และจัดซื้อเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการใช้บริการ ขออัตราบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อ
การให้บริการ 

   3.3 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการ เช่น มีพ้ืนที่ใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และป้ายบอก กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยให้ชัดเจนเป็นต้น 

   3.4 ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น คิวอาร์โค้ต เว็บไซด์ เฟสบุ๊ด เพ่ือให้ทราบข้อมูลและเข้าใจในการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  
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 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่พบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 การประเมินประสิทธิผลการพัฒนารูปแบบการให้บริการฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
แห่งประเทศไทย มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1)  ฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เน้นการให้บริการแก่นักกีฬาทีมชาติ
เท่านั้น มีรูปแบการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ขั้นตอนการด าเนินงานที่ง่ายไม่ซับซ้อน ชัดเจน และมี
การวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริการมีปะสิทธิภาพ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เน้นประเมินประสิทธิผลการให้บริการแก่นักกีฬา
ทีมชาติอย่างเสมอภาคแล้วเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Fiedler (1967) กล่าวว่า 
ประสิทธิผล คือ การที่กลุ่มบุคคลหรือองค์กรสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ ถือว่าเป็นประสิทธิผลของกลุ่ม สอดคล้องกับธงชัย สันติวงศ์ (อ้างถึงใน ทิรัศม์ญา 
พิพัฒน์เพ็ญ, 2557,หน้า 17) ซ่ึงกล่าวว่า ประสิทธิผลเป็นการปฏิบัติงานที่ได้ผลสามารถบรรลุเป้า 
หมายและส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อนันท์ งามสะอาด (อ้างถึงใน ทิรัศม์ญา พิพัฒน์เพ็ญ, 
2557,หน้า 17) กล่าวว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่
เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่ได้ก าหนดในวัตถุประสงค์ (Objective) หรือเป้าหมาย (Goal) 
และเป้าหมายเฉพาะ (Target) ได้แก ่ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ จะต้องก าหนดประเภทและจ านวนของผลผลิตสุดท้ายที่จะได้รับเมื่อ
การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นลง  

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงรูปแบบคุณค่าของผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้น ๆ  
3. มุ่งเน้นที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการปฏิบัติงานว่าได้ผลตามมาที่ตั้งไว้หรือไม่และที่

จ าเป็นคือต้องมีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจนและยังสอดคล้องกับ วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) ที่
กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะ
เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมีความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานไม่ต่างกัน  
 สรุปได้ว่า การให้บริการ หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่ผู้มาขอรับบริการ อันจะน ามาซึ่งความประทับใจ
และพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กรต่อไป 

2) ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้บริการด้านการเสริมสร้างความ
แข็งแรงให้กับนักกีฬาทีมชาติ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย บ าบัดรักษา และจัดให้เจ้าที่ค่อยให้ค าแนะน า
อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความ ส าคัญของกิจกรรมเสริมสร้าง
ความแข็งแรงให้กับนักกีฬาทีมชาติ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกาย บ าบัดรักษา สนับสนุนการออกก าลัง
กายตามหลักวิทยาศาสตร์การการกีฬา การจัดกิจกรรมส่งผลดีต่อการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ
นักกีฬาทีมชาติ สอดคล้องแนวคิดของ นันทวัฒน์ บรมานันท์ (อ้างอิงใน ชลิดา ศรมณี 2555 หน้า 14-
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16) อธิบายว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายปกครองท าข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะซึ่ง
ประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ประการดังนี้  

1. กิจกรรมที่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับนิติ
บุคคลในกฎหมายมหาชน ซึ่งหมายความถึงการที่นิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนเป็นผู้ประกอบ
ด าเนินกิจการที่เป็นบริการสาธารณะนั้นด้วยตนเองอันได้แก่ กิจกรรมที่รัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ด าเนิน การและหมายความรวมถึงกรณีนิติบุคคลในทาง
กฎหมายมหาชน ซึ่งมอบกิจการของตนบางประเภทให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมแทนแต่องค์กรที่
ควบคุมและยังก ากับดูแลให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในสภาพเดียวกับท่ีองค์กรผู้มอบเป็นผู้
ด าเนินกิจการการเอง (นิติบุคคลตามปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และวิสาหกิจมหาชน)  

2. การด าเนินงานที่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประ 
โยชน์สาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกระดับ กิจกรรมถือได้ว่าเป็นรูปแบบการ
กระท าใด ๆ หรืองานต่าง ๆ ที่สนใจนอกเหนือจาการท างานหรือเพ่ือด าเนินชีวิตประจ าวัน แบ่ง
กิจกรรมได้ 2 ประเภท ดังนี้  

   1. กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ (Infomal activity) ได้แก่ การพบปะกันกับเพ่ือนนักกีฬาใน
สังกัดสมาคมต่าง ๆ ที่มาใช้บริการฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย  

   2. กิจกรรมที่มีรูปแบบ (Fomal activity) ได้แก่ นักกีฬาแต่ละสมาคมร่วมกิจกรรมการ
ออกก าลังการ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หรือการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถนะทาง
กาย เป็นต้น 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุกการในการเสริมสร้างความแข็งแรง ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง
กาย บ าบัดรักษาของนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาทีมชาติคนพิการ ในสังกัดสมาคมจ านวน 70 สมาคม 
มี 2 ประเด็น คือ ปัจจัยภายในตัวนักกีฬา ซึ่งทางศูนย์วิทยาศาสตร์ได้จัดให้นักวิทยาศาสตร์ค่อยให้
ค าแนะน าในขั้นตอนต่าง ๆ ในการเสริมสร้างรูปแบบการเข้าถึงบริการในทุกระดับ และปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ สถานที่ให้บริหาร เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และความสะดวกในการใช้บริการ ผลการศึกษาครั้งนี้ท า
ให้คันพบปัจจัยที่สนับสนุน อุปสรรคในออกก าลังในการเสริมสร้างความแข็งแรงของนักกีฬาแต่ละ
สมาคม กลวิธีในการจัดกิจกรรมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อนักกีฬาได้อย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน 

3) ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและสมาคม
กีฬาในสังกัดของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้การบริการมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประ โยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและสมาคม
กีฬาในสังกัดของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการขับเคลื่อนและผลักดันการให้บริการของฟิตเนสศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมในทุกมิติยกระดับการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับแนวคิด Robbins (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล 2561, หน้า 1) 
อธิบายว่า องค์การ หมายถึง การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคนสองคนขึ้นไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกันบางประการ ที่ได้รับการวางแผนประสานงานไว้ล่วงหน้าแล้ว การด าเนินงานของกลุ่มคนที่
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอติดต่อกันโดยอาศัยหลักการแบ่งแยกงานและหลักล าดับขั้นของอ านาจ และ
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ภานุ ลิมมานนท์ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล 2561, หน้า 49-50) อธิบายว่า “การสร้างนวัตกรรมใน
องค์การแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องมี
การคิดค้น ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือเสนอคุณค่าใหม่ให้แก่ลูกค้า ซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญคือการพัฒนาคุณสมบัติและลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยการออกแบบและ
ต้องค านึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตั้งแต่
ขั้นตอนการออกแบบ การสร้าง การทดสอบ เป็นต้น 
 2. นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) ในการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต้องอาศัยทักษะความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบและ
ส่วนเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้น ตลอดจนความรู้หรือขั้นตอนใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้การ
ด าเนินการผลิตและการท างานโดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น สินค้ามีคุณภาพสูงขึ้น
ต้นทุนการผลิตลดลง รวมทั้งการจัดทรัพยากรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น 
 3. นวัตกรรมการจัดการ/นวัตกรรมการบริการ (management innovation) การสร้าง
นวัตกรรมทางการจัดการองค์การจะต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางการบริหารมาปรับปรุง
โครงสร้างองค์การ ซึ่งรูปแบบการบริหารจะเป็นไปในลักษณะการมีส่วนร่วมของพลังงานบุคลากร ซ่ึง
จะท าให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและ
ประชาชน เป็นต้น 

ผลการศึกษาครั้งนี้พบปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการหลายด้านด้วยกันดังนี้ 
1) ปัญหาด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานล่าช้า เกิดจะระบบราชการที่จะต้องปฏิบัติงานตาม 

ระเบียบอย่างเคร่องครัด ตามกฏระเบียบของทางราชการ กฎระเบียบบ้างอย่างเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนิน ท าให้การด าเนินงานไม่เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับแนวคิดนันทวัฒน์ บรมานันท์ (อ้างอิง
ใน ชลิดา ศรมณี 2555 หน้า 16-18) ได้อธิบายว่า หลักเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานในการจัดท าบริการ
สาธารณะประกอบด้วย 3 ประการดังนี้ 

1. หลักว่าด้วยความเสมอภาคเป็นหลักเกณฑ์ท่ีมีความส าคัญประการแรกในขั้นตอนการ
จัดท าบริการสาธารณะขึ้นโดยเพ่ือประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดย เฉพาะแต่เป็นการจัดท าเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนทุกคนประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับผลประโยชน์จากกระบวน 
การสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันความเสมอภาคนี้มีหลายประเภทกล่าวโดยสรุปคือ นอกจากความ
เสมอภาคท่ีจะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันแล้วยังหมายความถึงความเสมอ
ภาคท่ีจะได้รับการบริการเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นราคาค่าบริการหรือการบริการความเสมอภาคใน
การด าเนินการเป็นคู่สัญญาของรัฐที่จะต้องมีการเรียกประกวดราคาหรือประมูล เพ่ือให้บุคคลทั่วไปมี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกับผู้อื่นเพ่ือเป็นคู่สัญญาของรัฐ รวมทั้งความเสมอภาคในการเข้าท างานกับ
รัฐอย่างเท่าเทียมกันโดยการสอบแข่งขันกับบุคคลอ่ืน ๆ ภายใต้เงื่อนไขบางประการเก่ียวกับคุณสมบัติ
ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน (กิจการใด ๆ ที่รัฐจัดท าข้ึนเพื่อบุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่มีลักษณะ
เป็นบริการสาธารณะ) 

2. หลักการว่าด้วยความต่อเนื่องในการบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจ าเป็นส าหรับ
ประชาชนดังนั้น หากบริการสาธารณะหยุดชะงักลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการ
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สาธารณะย่อมได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องดังกล่าวนี้ ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไร 
ส าหรับสาธารณะบางประเภทซึ่งจะต้องจัดท าอย่างถาวร เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
และภายนอกประเทศ การรักษาพยาบาล การควบคุมการคมนาคมทางอากาศ ซ่ึงความต่อเนื่องจะ
หมายถึงการจัดท าบริการสาธารณะประเภทนั้น ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงสัปดาห์ละ 7 วันในขณะที่บริการ
สาธารณะบางประเภทซึ่งไม่จ าเป็นต้องจัดท าอย่างถาวรแต่ต้องจัดท าอย่างสม่ าเสมอก็อาจจัดท าโดยมี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขบางประการ เช่น พิพิธภัณฑ์สามารถก าหนด เวลาเปิด-ปิด ก าหนดวันหยุดได้
การศึกษาสามารถก าหนดวันเวลาในการให้การศึกษา รวมทั้งการหยุดพักร้อนประจ าปี เป็นต้น  

3. หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการสาธารณะที่ดีจะต้องอาศัยกระบวนการ
ปรับปรุง  แก้ไขได้ตลอดเวลาเพ่ือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันและความจ าเป็นในการปกครองที่
จะรักษาประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยและวิวัฒนาการของความต้องการ
ส่วนรวมของประชาชนด้วย ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ใน
การด าเนินงานให้เป็นเอกภาพ มีการจัดขั้นตอนการท างานที่เป็นสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน ซึ่ง
การด าเนินงานดังกล่าวจะต้องเชื่อมโยงของการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น 

1) ปัญหาด้านทรัพยากร ขาดงบประมาณในการสนับสนุน เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทรัพยากร
มนุษยแ์ละเครื่องไม้เครื่องมือ ๆ สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555) 
ทีไ่ด้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่าอ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษาและอาชีพกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือผู้ที่มาขอรับบริการจากทางองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่าจ านวน 184 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามและสถิติท่ีใช้ใน
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ t - test ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มใช้สถิติ One - way ANOVA และทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรีโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือด้านการให้บริการอย่าง
เสมอภาคและด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าโดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอประชาชน มี
ความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสมในด้านการให้บริการข้อมูลอย่างเสมอ
ภาคประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและในด้านการให้ 
บริการอย่างก้าวหน้าประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่น
ในการขั้นตอนการด าเนินงานผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 
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2) ปัญหาด้านอาคารสถานที่ ฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาตั้งอยู่ในพ้ืนที่การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยซึ่งผลการศึกษาวิจัย พบว่า อาคารและสถานที่มีความคับแคบไม่สะดวกสบายต่อการจัด
ให้บริการแก่นักกีฬาทั้งหมด 70 สมาคม ทางฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จึงได้เสนอของบ 
ประมาณในการขยายพ้ืนที่ใหม่ในปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะท าให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามีพ้ืนที่เพียงพอ
ต่อการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐานมากกว่าเดิม เป็นต้น 

3) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ ฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามีการจัดกิจกรรมและให้
ข้อมูลต่าง ๆ กับนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาทีมชาติคนพิการ สอดคล้องกับแนวคิด Barnard (อ้างถึง
ใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี 2561, หน้า 25) อธิบายว่า 1) องค์การเกิดจาก “ความจ าเป็นของคน” ที่จะ
ร่วมมือกันด าเนินงานบางอย่างให้บรรลุประสงค์และเป้าหมาย 2) การที่ท าให้คนตั้งแต่ 2 ขึ้นไปร่วม 
กันท างานจะต้องมีระบบความร่วมมือกันข้ึนมา 3) องค์การจะด ารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนที่มาช่วยกัน
ท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้ 4) ความอยู่รอดขององค์การต้องขึ้นอยู่กับความ 
สามารถของฝ่ายบริหารด้วย ซึ่งจะต้องสร้างระบบความร่วมมือที่ดี เช่น การให้ก าลังใจ การสื่อสารที่ดี 
การกระจายผลประโยชน์ตอบแทน การใช้สิ่งจูงใจ ซึ่งการด าเนินงานของฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬานั้นจะต้องเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์มีการพัฒนาโครงสร้าง ICT เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทาง
ในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการ เป็นการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและการประเมินประสิทธิภาพการพัฒนารูปแบบการให้บริการฟิต
เนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มีประเด็นที่จะมาอภิปรายดังนี้ 
 1) พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการด าเนินงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว ตอบสนองความต้องการแก่ผู้มาใช้บริการในทุกมิติ มีความยืน
หยุ่น สุจริต เป็นธรรมปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ไม่เลือกปฏิบัติ ปรับตัวให้ทันต่อโลกและเหตุการณ์
ปัจจุบันเป็นต้น 
 2) จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการ จัดซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการพัฒนารูปแบบการให้บริการ เป็นต้น 
 3) ขยายอาคารสถานที่การให้บริการในทุกมิติ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
 4) จัดระบบการประชาสัมพันธ์การให้บริการของฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่
ครอบคลุมในทุกช่องทาง เช่น เว็บไซด์ เฟสบุ๊ค คิวอาร์โค้ต และโทรศัพท์ ของฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์
การกีฬา เพื่อให้ครอบคลุมการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น
ต้น 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
1.1 การพัฒนารูปแบบการให้บริการ ควรมีการจัดระบบการท างานให้เกิดความคล่องตัว ลด

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ง่ายไม่ซับซ้อน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการด าเนินงานไปในทิศทางเดี่ยวกัน 
และพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเกิดทักษะและเชี่ยวชาญต่อการปฏิบัติงาน 
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1.2 สนับสนุนงบประมาณ จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาที่ทันสมัย และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้
เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักกีฬาทีมชาติและนักกีฬาทีมชาติคนพิการต่อไป 

1.3 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสบายต่อการให้บริการ และรองรับการ
ขยายตัวของสมาคมกีฬาที่มีนักกีฬาในสังกัดเพ่ิมมากขึ้น 

1.4 สนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการให้บริการแก่นักกีฬาทีม
ชาติ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทางฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาได้ประชาสัมพันธ์ออกไป ให้ครอบคลุมในทุกช่องทาง  

2.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
2.1 ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการประเมินประสิทธิผลการให้บริการฟิตเนสศูนย์

วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทีมชาติ
ที่มาใช้บริการฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 

2.2 ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้บริการฟิตเนสศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบและขีดความสามารถในการให้บริการ 
เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจ แล้วกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป 

2.3 ควรศึกษาแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้านวิชาการท่ีทันสมัยในการพัฒนาสมาคมกีฬาต่าง ๆ ให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 
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