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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการและแนวทางในการปรับปรุงการ

ให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  

กลุ่มท่ี 1 คือ ประชาชนทั่วไปและสมาชิกศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ จ านวน 394 คน ผลการวิจัย
สรุปได้ ดังนี้ 1) คุณภาพการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา 
ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดการบริการสาธารณะแนว
ใหม่ ทั้ง 2 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 1.063) โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ด้านการให้บริการ ( X = 4.11, S.D. = 1.056) และด้านสภาพแวดล้อม ( X = 3.92, S.D. = 
1.070) ตามล าดับ 2) แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กลุ่มงาน
ส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ ในภาพรวม 2 ด้าน อยู่ในระดับน้อย ( X = 2.40, S.D. = 1.474)  โดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านสภาพแวดล้อม ( X = 2.42, S.D. = 1.487) และ ด้านการ
ให้บริการ ( X = 2.33, S.D. = 1.461)  ตามล าดับ   
 กลุ่มที่ 2 คือ ผู้บริหารกองการกีฬา และประธานชมรมกีฬา จ านวน 6 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

ค าส าคัญ : การปรับปรุง; การให้บริการ; ศูนย์กีฬา; สาธารณะแนวใหม่  

 

 

 

 
* การปรบัปรุงการใหบ้ริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยว ภายใตแ้นวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า  
กีฬามีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพพลานามัย

และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยส าคัญและเอ้ือประโยชน์ให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
เศรษฐกิจของชาติ กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาการกีฬาและกิจกรรม 
เพ่ือที่จะเป็นเครื่องมือพัฒนาเด็ก เยาวชน และ ประชาชนในชุมชนให้มีความพร้อมทั้งกายและจิตใจ 
การเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาและกิจกรรม รวมถึงการ
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ จัดสถานที่ออกก าลังกายและกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งๆขึ้นไป  

ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เปิดให้บริการเป็นสถานที่ด้านการออกก าลังกาย 
และกิจกรรมกีฬาส าหรับสมาชิก ประกอบด้วย ฟุตซอล เทนนิส บาสเกตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล
ชายหาด เปตอง ว่ายน้ า โยคะ ฟิตเนส เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง และสนามเด็กเล่น ซึ่งมีพื้นที่
และสถานที่ใช้สอยกว้างขวาง มีห้องเอนกประสงค์ที่ปัจจุบันเปิดให้บริการเพียงแค่กิจกรรมโยคะ
เพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น และยังมีสนามเทนนิสคอร์ทดิน ที่ช ารุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้ 
จากที่กล่าวมาศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศเล็งเห็นว่าพ้ืนที่ว่างหรือสถานที่ที่ว่างอยู่นั้นควรจะใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด จึงควรเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
ทีม่าใช้บริการ ศูนย์กีฬาฯจะตอ้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มาใช้บริการว่า ต้องการจะให้
ศูนย์กีฬาฯ พัฒนา ปรับปรุงไปในทิศทางใด เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนวคิดในการพัฒนา ให้ประชาชนได้เลือกกิจกรรมที่ต้องการที่สนใจ เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนสนใจมีจะมาใช้บริการศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากขึ้น เพราะกิจกรรมที่
ให้บริการประชาชนเป็นผู้เลือกเอง สอดคล้องกับแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่   

มนุษย์มีความต้องการเป็นเครื่องกระตุ้นและเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม อย่าง
ใดอย่างหนึ่งออกมา และพฤติกรรมของมนุษย์จากความต้องการทางจิตวิทยาที่ท าการศึกษา เกี่ยวกับ
ความต้องการของมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มาสโลว์ (Maslow) กล่าวว่า ความต้องการของ
มนุษย์มีความต้องการปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดตามล าดับ ดังนี้ 1) ความต้องการพ้ืนฐานทาง
กายภาพและชีวภาพ ถือว่าเป็นปัจจัยในขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน เพ่ือการด ารงอยู่และความอยู่
รอดของชีวิต 2) ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย เป็นความต้องการที่เป็นอิสระจากภัยอันตราย
ทางด้านร่างกาย ความกลัวต่อการสูญเสียงาน ทรัพย์สินต่างๆ อาหารและที่อยู่อาศัย ความต้องการ
ทางสังคม ความรักใคร่ ความเป็นเจ้าของ เนื่องจากอยู่ในสังคมก็ยังต้องการความรัก การเป็นเจ้าของ
บุคคลอ่ืน รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นคนที่มีคุณค่าของกลุ่มนั้นๆ 3) ความต้องการได้รับ
การยกย่องและเป็นที่ยอมรับจากสังคม เป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสายตาคนอ่ืน และต้องการได้รับ
การยอมรับโดยทั่วไปว่าตนเองมีความก้าวหน้า ประสบผลส าเร็จ โดยตระหนักถึงศักยภาพ ทักษะ 
ความสามารถของตนเอง ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองสูง 4) ความต้องการมีฐานะเด่นในสังคม 
(Esteem or Status Needs) 5) ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต จากแนวคิด
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ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าประชาชนก็มีความต้องการที่จะได้รับการให้บริการจากศูนย์กีฬาที่แตกต่าง
กันไป ศูนย์กีฬาฯ จึงควรควรปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน 

แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่  คือ การบริการที่ให้ความส าคัญกับพลเมือง 
ผลประโยชน์สาธารณะ มีความเป็นประชาธิปไตย ค านึงถึงเรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด
เป็นค่านิยมหลักในทางการบริหาร การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เพ่ือกระจายผลประโยชน์สาธารณะ
นั้นไปสู่สังคมอย่างแท้จริง ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การให้โอกาสประชาชนเป็น
ฝ่ายตัดสินใจก าหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง เสริมพลังอ านาจให้แก่ประชาชน 
การตัดสินใจและการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน ในด้าน
ภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถและการจัดการและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมี อิสระ การท างานต้องเน้นในรูปกลุ่มหรือ
องค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจนเนื่องจากพลังกลุ่มจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
งานพัฒนาต่างๆบรรลุส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ ไม่ว่าประชาชนจะได้ปฏิบัติการเพ่ือแสดงถึงความ
สนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่จ าเป็นที่ประชาชนนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น
โดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมได้ สอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง
ส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุข มีความรู้รัก
สามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริม ความเข้มแข็งหรือ
สร้างภูมิคุ้มกันแกป่ระเทศ 

ศึกษาคุณภาพการให้บริการและแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิร
เบญจทัศ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ เป็นแนวการศึกษาที่ตอบรับกับ
นโยบาย เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
ตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์โดยคนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการส านัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีความเชื่อมโยงและ กับแผนพัฒนาในทุกระดับทั้งระดับชาติและ
ระดับเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยการน าด้านและมิติที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มาก าหนดเป็นทิศทางการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการของส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยก าหนด
ภารกิจพ้ืนและผลส าเร็จหลัก ภารกิจพ้ืนฐาน 2 ผลส าเร็จที่ 2 ประชาชนใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีคุณภาพ 
มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย ได้เล่นกีฬาประเภทต่างๆ ได้เรียนรู้กิจกรรมนันทนาการและฝึกทักษะ
กีฬาตามความสนใจและเชื่องโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์
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ย่อย 1.6.7 พัฒนาและส่งเสริมวิถีชีวิตและประพฤติกรรมการออกก าลังกายของคนกรุงเทพมหานคร  
และเป้าหมาย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  เป้าประสงค์ที่ 1.6.6.1 สนับสนุนให้คน
กรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น (ด้วยการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน ) 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.6.2 พัฒนาบริการและจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการ
ของประชาชน และเป้าประสงค์ที ่1.6.6.3 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ืออาชีพ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา 
กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กลุ่มงาน
ส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ การวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์  มีรายละเอียดการวิเคราะห์ 

ดังต่อไปนี้ 
1. วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล และวิเคราะห์พฤติกรรมการออกก าลังกาย/เล่นกีฬา โดยการ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
2. วิเคราะห์เรื่อง คุณภาพการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ และแนวทางในการ

ปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ในด้านสภาพแวดล้อม และด้านการให้บริการ  โดย
วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation—SD) ส่วนการแปล
ความหมายของคะแนนค าตอบใช้การพิจารณาจากค่าเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ความหมาย 
4.50 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
3.50 – 4.49 เห็นด้วยมาก 
2.50 – 3.49 เห็นด้วยปานกลาง 
1.50 – 2.49 เห็นด้วยน้อย 
1.00 – 1.49  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
3. วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัย มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้   

- ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามค าถามแต่ละประเด็น    
- น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความ

เหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
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- น าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบ 
กับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ทราบถึง
ลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

- น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
หัวข้อ การปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา  
ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดการบริการสาธารณะแนว
ใหม ่โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการ “การปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ 
กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภายใต้
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่” ในภาพรวมสามารถอภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้  
 1) ในภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระดับคุณภาพการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.063 ด้านสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะประเด็นระดับคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ 
ปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ รองลงมาประเด็นการให้บริการเกี่ยวกับสนามกีฬาหลากหลายชนิด 
และประเด็นระดับคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับ สถานที่ตั้งศูนย์กีฬาฯ มีความสะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ ด้านการให้บริการ  โดยเฉพาะประเด็นระดับคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับผู้ให้บริการมี
บุคลิกภาพที่ด ีการแต่งกายมีความเหมาะสม และ ผู้ให้บริการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)  
รองลงมา ประเด็นระดับการให้บริการแบบเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ และ ผู้ให้บริการให้ค าแนะน า
ที่ดี แจ้งล าดับขั้นตอน และกฎระเบียบในการใช้บริการอย่างชัดเจน และประเด็นระดับคุณภาพการ
ให้บริการเกี่ยวกับ ระยะเวลา เปิด - ปิด การให้บริการของศูนย์กีฬาฯ มีเหมาะสม  
 2) ในภาพรวมแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระดับการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.474 ด้านสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็น ระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับ 
สถานที่ตั้งศูนย์กีฬาฯ ควรมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ  รองลงมา ประเด็นระดับการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับ ควรมีห้องอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ 
และ ประเด็นระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเก่ียวกับ ควรมีห้องน้ า ห้องสุขา สถานที่ส าหรับ
เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวที่เหมาะสม สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวกและเพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ 
ด้านการให้บริการ โดยเฉพาะประเด็น ระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับ ควรมีการ
บริการที่รวดเร็ว รองลงมาประเด็นระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านการให้บริการของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ควรมีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และ
ประเด็นระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับ ควรมีการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์
ส านักงานที่เหมาะสม 
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 จากวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ 
กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภายใต้
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ และเพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์
กีฬาวชิรเบญจทัศ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ จากการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กองนโยบายและแผนงาน ส านักวัฒธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
(2561) วิจ ัยเรื ่อง ด าเนินการการส ารวจความพึงพอใจที ่มีต่อการใช้บริการในศูนย์กีฬาและ
พฤติกรรม การออกก าลังกาย/เล่นกีฬาของประชาชน ประจ าปี 2561 ได้จัดท าแบบส ารวจความ
พึงพอใจเพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์กีฬา จ านวน 12 แห่ง สอบถามประชาชน
ที่มาใช้บริการของศูนย์กีฬา รวมทั้งสิ้น 600 คน สรุปผลได้ ดังนี้ ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬาส่วนใหญ่ออก
ก าลังกาย/เล่นกีฬาสัปดาห์ละ 3-4 วัน วันละ 30 นาที – 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 22.77 รองลงมาคือ 
ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาสัปดาห์ละ 3-4 วัน วันละมากกว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 20.74 ออกก าลัง
กาย/เล่นกีฬาสัปดาห์ละ 5-7 วัน วันละมากกว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 18.04 ออกก าลังกาย/เล่น
กีฬาสัปดาห์ละ 5-7 วัน วันละ 30 นาที – 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 8.6 ออกก าลังกาย/เล่นกีฬา
สัปดาห์ละ 1-2 วัน วันละ 30 นาที – 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 7.42 ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาสัปดาห์
ละ 1-2 วัน วันละน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 2.19 ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาสัปดาห์ละ 3-4 วัน 
วันละน้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 2.02 ออกก าลังกาย/เล่นกีฬาสัปดาห์ละ 1-2 วัน วันละ
มากกว่า 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 1.35 และออกก าลังกาย/เล่นกีฬาสัปดาห์ละ 5-7 วัน วันละน้อย
กว่า 30 นาท ีคิดเป็นร้อยละ 0.17 ตามล าดับ 

กลุ่มที่ 2 คือ ผู้บริหารกองการกีฬา และประธานชมรมกีฬา      
 กลุม่ผู้บริหารกองการกีฬาและประธานชมรมกีฬา ผู้วิจัยสามารถสัมภาษณ์ได้ทั้งหมด 6 คน  

อภิปรายผลการวิจัย  
กลุ่มที่ 1 คือ ประชาชนที่มาใช้บริการในสวนวชิรเบญจทัศ และสมาชิกศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ
 ผู้วิจัย ได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ได้ข้อความที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาโดยแบ่งสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 1. เพศ 2.อายุ 3. ออกก าลังกายหรือไม่ 4. ถ้าไม่ออกก าลังกายเนื่องจาก 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการออกก าลังกาย/เล่นกีฬา ส่วนที่ 3 คุณภาพการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิร
เบญจทัศ ส่วนที่ 4 แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ส่วนที่ 5  แนว
ทางการเพ่ิมกิจกรรมของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ (จากผู้ตอบแบบสอบถาม) โดยเก็บข้อมูลเป็น
รายบุคคล จ านวน 394 ชุด ได้กลับมา 394 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่เก็บ
รวบรวมได้มาประมวลและวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ส่วนที่ 3  คุณภาพการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กอง

การกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  ภายใต้แนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ ทั้ง 2 ด้าน ในภาพรวมคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.02  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.063  เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยตามล าดับดังนี้  
 3.1 ด้านการให้บริการ มีคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11   
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.063 เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ตามล าดับ  ดังนี้ 1) ระดับคุณภาพการให้บริการด้านการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายมีความเหมาะสม และ ผู้ให้บริการมีจิตใจในการให้บริการ
ที่ดี (Service Mind) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .899 ระดับคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก  2) ระดับคุณภาพการให้บริการด้านการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ การให้บริการแบบเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ และ ผู้ให้บริการให้ค าแนะน าที่ดี แจ้งล าดับ
ขั้นตอน และกฎระเบียบในการใช้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .922 ระดับคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก 3) ระดับคุณภาพการให้บริการด้านการ
ให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระยะเวลา เปิด - ปิด การให้บริการของศูนย์กีฬาฯ 
มีเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .941 ระดับคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับมาก 
 3.2 ด้านสภาพแวดล้อม มีคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.070 เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ตามล าดับ  ดังนี้ 1)  ระดับคุณภาพการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .890 ระดับคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก  2) ระดับคุณภาพ
การให้บริการด้านสภาพแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ สนามกีฬาหลากหลายชนิด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .928 ระดับคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ
มาก 3)  ระดับคุณภาพการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานที่ตั้ง
ศูนย์กีฬาฯ มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .984 ระดับคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก 
 จากวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กลุ่มงาน
ส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารกองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว  ที่ว่าศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศเป็นศูนย์กีฬาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 
เมื่อเปรียบเทียบกับศูนย์กีฬาแห่งอื่นๆ ของกรุงเทพมหานครหรือสถานที่ให้บริการด้านกีฬาแห่งอื่น  
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ มีสนามกีฬากลางแจ้งหลากหลายชนิด อีกทั้งยังเป็น
สนามกีฬาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถจัดการแข่งขันในระดับชาติได้ มีพ้ืนที่ให้บริการ
กว้างขวางและมีชนิดกีฬาไว้ให้บริการที่ครบถ้วน กีฬาสากล กีฬาพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือสุขภาพ และมี
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สภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื ่น เพราะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ ถือว่าเป็นศูนย์กีฬาอันดับต้นๆ  
ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับความนิยมจากประชาชนมาใช้บริการ  
 
ส่วนที่ 4  แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ 
 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ กลุ่มงาน
ส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ ในภาพรวม 2 ด้าน  แนวทางในการปรับปรุงการให้บริการอยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.474 เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับดังนี้   
 4.1 ด้านสภาพแวดล้อม  มีระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.42  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.487 เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยตามล าดับ ดังนี้  1) ระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับ สถานที่ตั้งศูนย์กีฬาฯ ควรมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.64  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.578 ระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง 2) ระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ควรมีห้องอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.53  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.503 ระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 3) ระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ ควรมีห้องน้ า ห้องสุขา สถานที่ส าหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวที่เหมาะสม สะอาด อากาศถ่ายเท
สะดวกและเพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.505 ระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  
 4.2 ด้านการให้บริการ มีระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.33  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.461  เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยตามล าดับ  ดังนี้ 1) ระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านการให้บริการของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับ ควรมีการบริการที่รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.496 ระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับน้อย  2) ระดับการปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการด้านการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ควรมีการให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.485 
ระดับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับน้อย  3) ระดับการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการด้านการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ ควรมีการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์
ส านักงานที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.468 ระดับการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับน้อย 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ 
กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภายใต้
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารกองการกีฬา ส านัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ทีว่่าศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ควรปรับปรุงในด้านกายภาพ สนามกีฬา
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ทุกสนามควรมีความสมบูรณ์ ไม่มีการช ารุด ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับสมาชิก  อุปกรณ์ต้องมี
ความสะอาด พร้อมบริการ สร้างมาตรฐานราชการสะดวก (GECC) และควรปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคโภค เช่น ควรเพ่ิมไฟฟ้าและแสงสว่างในเวลากลางคืนให้มีมากกว่านี้ ควรติดตั้งระบบ
น้ าประปาในการรดน้ าดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ และด้านการให้บริการ  ระบบการรับสมัครสมาชิก
ควรมีความทันสมัยกว่านี้ ระบบการออกบัตรสมาชิก  ควรจะมีการรับช าระค่าสมาชิกและค่าบริการ
ต่างๆ ภายระบบการเงินอิเล็คโทรนิกส์  
  
ส่วนที ่5  แนวทางการเพิ่มกิจกรรมของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ (จากผู้ตอบแบบสอบถาม)  
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของของผู้ตอบแบบสอบถามการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิร
เบญจทัศ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา  กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่  ซึ่งสรุปได้ ดังนี้  

1. สนามเทนนิส (คอร์ทดิน) ของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ที่ปิดให้บริการเนื่องจากสนามมีความ
ช ารุดทรุดโทรม ควรปรับปรุงเป็นสนามกีฬาวอลเลย์บอลมากท่ีสุด จ านวน 21 ความคิดเห็น รองลงมา
ควรปรับปรุงให้เป็นสนามสเก็ตบอร์ด/โรลเลอร์สเก็ตและแบดมินตัน จ านวน 11 ความคิดเห็น ควร
ปรับปรุงให้เป็นสนามบาสเกตบอล จ านวน 6 ความคิดเห็น ควรปรับปรุงให้เป็นสนามเทนนิส จ านวน 
5 ความคิดเห็น และควรปรับปรุงให้เป็นสนามฟุตบอล จ านวน 4 ความคิดเห็น  
 2. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศควรเพ่ิมสนามกีฬาเทนนิสมากที่สุด จ านวน 20 ความคิดเห็น 
รองลงมาควรเพ่ิมสนามกีฬาวอลเลย์บอล จ านวน 18 ความคิดเห็น ควรเพ่ิมสนามกีฬาแบดมินตัน 
จ านวน 9 ความคิดเห็น ควรเพ่ิมสนามบาสเกตบอล จ านวน 8 ความคิดเห็น และควรเพ่ิมสนามสเก็ต
บอร์ด/โรลเลอร์สเก็ต จ านวน 6 ความคิดเห็น 
 3. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศควรเพ่ิมกิจกรรมวอลเลย์บอลมากที่สุด จ านวน 18 ความคิดเห็น 
รองลงมาควรเพิ่มกิจกรรมสเก็ตบอร์ด/โรลเลอร์สเก็ต จ านวน  12 ความคิดเห็น ควรเพ่ิมกิจกรรมโยคะ 
จ านวน 6 ความคิดเห็น ควรเพิ่มกิจกรรมว่ายน้ าและกิจกรรมทางน้ า จ านวน 4 ความคิดเห็น และควร
เพ่ิมกิจกรรมเปตองและฟิตเนส จ านวน 3 ความคิดเห็น  
 4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ควรเพ่ิมสนามวอลเลย์บอล
เพราะมีสมาชิกมาใช้บริการจ านวนมาก แต่สนามมีไม่พอให้บริการ ควรปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลให้
มีตาข่ายกั้นเพ่ือความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการกีฬาชนิดอ่ืนๆ ควรเพ่ิมที่จอดรถให้สะดวกและ
เพียงพอ ควรเพ่ิมไฟส่องสว่าง ไฟสนามปิดเร็วเกินไป ควรเปิดไฟทางเดินให้เร็ว  และควรเพ่ิมห้อง
อาบน้ า ตู้กดน้ า ที่นั่งพักผ่อน และควรมีร้านอาหารบริการ 
กลุ่มที่ 2 คือ ผู้บริหารกองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และประธานชมชนกีฬา 
 ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผู้บริหารกองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และการท่องเที่ยว สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้  
 1. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศเป็นศูนย์กีฬาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบ
กับศูนย์กีฬาแห่งอ่ืนๆ ของกรุงเทพมหานครหรือสถานที่ให้บริการด้านกีฬาแห่งอ่ืนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ มีสนามกีฬากลางแจ้งหลากหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นสนามกีฬาที่มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ สามารถจัดการแข่งขันในระดับชาติได้ มีพ้ืนที่ให้บริการกว้างขวางและมีชนิด
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กีฬาไว้ให้บริการที่ครบถ้วน กีฬาสากล กีฬาพ้ืนฐาน กีฬาเพ่ือสุขภาพ และมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
ร่มรื่น เพราะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ ถือว่าเป็นศูนย์กีฬาอันดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับความ
นิยมจากประชาชนมาใช้บริการ  
 2. การปรับปรุงศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ในแต่ละด้าน  
 2.1 ด้านกายภาพ ควรปรับปรุงสนามกีฬาเทนนิสคอร์ทดินให้เป็นสนามกีฬาชนิดอ่ืน 
ที่ตรงตามความต้องการของสมาชิกให้มากท่ีสุด สนามกีฬาทุกสนามควรมีความสมบูรณ์ ไม่มีการช ารุด 
ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับสมาชิก อุปกรณ์ต้องมีความสะอาด พร้อมบริการ สร้างมาตรฐาน
ราชการสะดวก (GECC) และควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโภค เช่น ควรเพ่ิมไฟฟ้าและแสงสว่าง
ในเวลากลางคืนให้มีมากกว่านี้ ควรติดตั้งระบบน้ าประปาในการรดน้ าดูแลสนามหญ้าและต้นไม้ 
 2.2 ด้านการให้บริการ ระบบการรับสมัครสมาชิกควรมีความทันสมัยกว่านี้ 
ระบบการออกบัตรสมาชิกอาจจะเป็นการออกคิวอาร์โค้ดให้สมาชิกสามารถบันทึกเป็นรูปภาพใส่
อุปกรณ์สื่อสารไว้ ไม่ต้องพกบัตร เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร ควรจะมีการรับช าระค่าสมาชิกและ
ค่าบริการต่างๆ ภายระบบการเงินอิเล็คโทรนิกส์ หรือเป็นธุรกรรมออนไลน์ ไม่เพียงแค่ศูนย์กีฬาวชิร
เบญจทัศเท่านั้น แต่ควรจะปรับปรุงทุก ๆ ศูนย์บริการของกรุงเทพมหานคร และควรให้บริการด้วย
ความเป็นมิตร  
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ควรจะมีประตูทางเข้า และ
ทางออกเป็นของตนเอง โดยที่ไม่ต้องอาศัยสวนสาธารณะ และสามารถก าหนดอาณาเขตพ้ืนที่การ
รับผิดชอบให้ชัดเจน มากกว่าจะใช้แนวภูมิทัศน์ทางกายภาพ เช่นต้นไม้หรือบึงในการก าหนดพ้ืนที่ของ
ศูนย์กีฬา ควรสร้างแนวรั้วที่มีความสวยงาน สอดคล้องกันภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะเพ่ือให้งานต่อ
การก ากับควบคุมดูแล และควรใช้พ้ืนที่สนามกีฬา หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ การใช้คนให้
เกิดประสิทธิภาพ 
 3. แนวทางในการปรับปรุงศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศแต่ละด้าน 
 3.1 ด้านกายภาพ ควรก าหนดโครงสร้างการปรับปรุงด้านกายภาพให้ชัดเจนและ
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการน าเสนอของบประมาณเพ่ือพลักดันให้ส านักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร เห็นพ้องกับความต้องการในการพัฒนาศูนย์กีฬาฯ เพราะทางหน่วยงานต้นสังกัดจะ
ได้มีงบประมาณในการปรับปรุงด้านกายภาพ พร้อมน าเรียนผู้บริหารให้ทราบถึงปริมาณของ
ผู้ใช้บริการที่มีมากขึ้น และเป็นศูนย์กีฬาที่ได้รับความนิยมจากประชาชนสูงมาก และควรเพ่ิมสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้สมาชิก เช่น ล็อกเกอร์ ปรับปรุงอุปกรณ์ สนามกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพ  
มีมาตรฐาน 
 3.2 ด้านการให้บริการ ผู้บริหารของกองการกีฬา มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ 
ศึกษานวัตกรรม และน าเทคโนโลยีที่ตอบรับการให้บริการที่ทันสมัยให้กับประชาชนโดยที่ไม่ขัดต่อ
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ เช่น การรับช าระค่าสมาชิกหรือค่าบริการออนไลน์  และควรมี
เจ้าหน้าที่ท่ีมีมาตรฐาน มีความรู้ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ ให้บริการสะดวก รวดเร็ว 
 3.3 ด้านการบริหารจัดการ จะต้องเพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อรูปแบบการ
ให้บริการสมัยใหม่ เนื่องจาก ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจกับการออกก าลังกายเป็นจ านวนมาก 
และมีประชาชนจ านวนมากที่มาใช้ในเวลาเช้า จึงเป็นต้องขยายเวลาในการให้บริการประชาชนให้มาก
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ขึ้นจากปกต ิควรมีการจัดช่วงเวลาระหว่างสมาชิกหรือกลุ่มผู้ใช้ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้บริการให้มีโอกาสในการใช้กิจกรรมเท่าเทียมกัน หรือครบถ้วนทุกกลุ่มอายุ  เพ่ือส่งเสริมและให้
โอกาสประชาชนได้มาใช้บริการของศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มที่ โดยอาจจะเพ่ิ ม
อัตราก าลังเจ้าหน้าอาสาสมัครให้มากขึ้นกว่าเดิม หรือหางบประมาณในการจ้างเอกชนเพ่ือมาบริหาร
จัดการด้านนี้ต่อไป   
 4. ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ 
คือ งบประมาณในการปรับปรุงของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศมีจ ากัด การปรับปรุงสนามกีฬา หรื อ
สถานที่อ่ืน ๆ ภายในศูนย์กีฬาต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก และในการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
จ าเป็นจะต้องพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้กับศูนย์กีฬาแห่งอ่ืนๆ ด้วย จึงไม่สามารถที่
จะจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ได้เพียงพอต่อความต้องการได้  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ สนามกีฬาไม่มีความปลอดภัย และแสงสว่าง (ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ)  
 5. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้างต้น ในด้านอาคารสถานที่ ควรปรับปรุง
ในสิ่งที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน เช่น ระบบไฟฟ้า หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นแก่ประชาชน เช่น ห้องสุขา เพ่ือลดอันตรายและปัญหาที่เกิดกับประชาชนที่มาใช้
บริการ และในด้านของเจ้าหน้าที่ของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ต้องมีการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เสมอ 
หรือต้องหาวิธีการใหม่ๆ ตลอดเวลา  
 6. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงในการให้บริการของศูนย์กีฬาว
ชิรเบญจทัศ พบว่า ควรให้ความส าคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยมาเป็นเรื่องแรก ฉะนั้นการ
ปรับปรุงควรมองสิ่งที่สอดคล้องกับการรักษาความปลอดภัย เช่น การติดตั้งจุดจัดเก็บเครื่อง AED 
หรือการติดตั้งกล้องวงจรปิด  

ส่วนที่ 2 ประธานชมรมกีฬา สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
  1. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศเป็นศูนย์กีฬาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ที่ได้มาตรฐาน
พอสมควร มีจ านวนสนามกีฬาเพียงพอในการใช้บริการ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย  
มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการ  มีกฏระเบียบข้อบังคับในการเข้าใช้กิจกรรมชัดเจน 
มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าทุกกิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์พร้อมให้บริการ ทั้งความสะอาด ความสะดวกสบาย 
ในการเข้าใช้บริการ  เจ้าหน้าที่มีความกระตือร้น มีความรู้ ความสามารถในการให้ค าแนะน าบริการต่างๆ 
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน  สภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ฯ และสนามกีฬาสะอาด เป็นระเบียบ 
มี รปภ.คอยดูแลรักษาความปลอดภัย   
 2. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ควรจะมีการปรับปรุงในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  2.1 ด้านกายภาพ  สนามกีฬาบางชนิดมีพ้ืนสนามช ารุด ขอบสนามบาสเป็นพ้ืนต่าง
ระดับไม่มีพ้ืนที่รอบสนาม และไม่มีรั้ว/ตาข่ายกั้นแบ่งบริเวณ เช่น สนามบาส สนามวอลเลย์ และ
สนามตะกร้อ ท าให้ลูกบอลสนามอ่ืนกระเด็นเข้ามาขณะเล่นท าให้เกิดอันตรายได้ สถานที่จอดรถไม่
เพียงพอ ไม่มีร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มในบริเวณศูนย์กีฬา ท าให้ต้องเดินออกไปซื้อที่ด้านนอกของสวนฯ 
ซึ่งมีระยะทางที่ไกล ห้องโยคะควรติดพัดลมโคจร  และมุ้งลวด ในการฝึกคลาสที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศ 
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ควรมีการขยายและปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการในบางกิจกรรมให้มีขนาดที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของการเข้าใช้บริการของสมาชิก 
 2.2 ด้านการให้บริการ  ควรมีระบบการรับสมัครสมาชิกที่รวดเร็วทันสมัยมากขึ้น 
และบัตรสมาชิกเปลี่ยนเป็นบัตรแข็งเหมือนบัตรประชาชน หรือมีการเคลือบบัตรให้จะได้ป้องกันบัตร
ช ารุดเสียหายจากน้ าหรือเหงื่อ ผู้ให้บริการควรมีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมที่จะให้บริการ 
มีจ านวนของเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการดูแลกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์กีฬา 
 2.3 ด้านการบริหารจัดการ จ านวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เวลา
คนมาใช้บริการพร้อมกัน ท าให้เกิดความล่าช้า ควรมีการแจ้งปิด-เปิดกิจกรรมล่วงหน้า ผู้บริหารกอง
การกีฬา ควรจัดให้มีกิจกรรมเสริมความรู้และเพ่ิมขีดความรู้ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
กีฬาและจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในหน่วยงาน 
 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิร
เบญจทัศ ควรเพ่ิมคอร์ทแบดมินตันในร่ม เพ่ิมร้านเครื่องดื่ม และที่พักคอยภายในบริเวณสนามกีฬา
ของศูนย์กีฬา ควรปรับขนาดของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ให้มีความเพียงพอต่อจ านวนผู้ มาใช้บริการ 
และควร           ว                  ร           ร                              ร   ร   ส   
 ละระ  ไฟ                 คว  รว  ร ว รวมทั้งมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลให้มากยิ่งขึ้น  
 จากวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ 
กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ภายใต้
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ และเพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์
กีฬาวชิรเบญจทัศ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ จากการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยในกลุ่มที่ 1 พบว่า 1) ในภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ 
อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับอาคารสถานที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดโปร่ง 
มีแสงสว่างเพียงพอ สนามกีฬาหลากหลายชนิด สถานที่ตั้งศูนย์กีฬาฯ มีความสะดวกในการเดินทางมา
รับบริการ ด้านการให้บริการ  ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกายมีความเหมาะสม และผู้
ให้บริการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind) การให้บริการแบบเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 
ผู้ให้บริการให้ค าแนะน าที่ดี แจ้งล าดับขั้นตอน และกฎระเบียบในการใช้บริการอย่างชัดเจน  และ
ประเด็นระดับคุณภาพการให้บริการเกี่ยวกับ ระยะเวลา เปิด - ปิด การให้บริการของศูนย์กีฬาฯ 
มีเหมาะสม 2) ในภาพรวมแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ อยู่ใน
ระดับน้อย ควรปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเก่ียวกับสถานที่ตั้งศูนย์กีฬาฯ ควรมีความสะดวกในการ
เดินทางมาใช้บริการ  ควรมีห้องอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการ ควรมีห้องน้ า ห้อง
สุขา สถานที่ส าหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวที่เหมาะสม สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวกและเพียงพอต่อ
จ านวนผู้ใช้บริการ ควรมีการบริการที่รวดเร็ว ควรมีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ควรมีการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ส านักงานที่เหมาะสม  
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย     
 1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มคน เพ่ิงส่วนหนึ่งของประชาชนที่มาใช้บริการ
ศูนย์บริการวชิรเบญจทัศ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น ผลการวิจัยจึงไม่อาจจะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของ
ศูนย์กีฬา ที่กองการกีฬา ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในการดูแล
ได้ทั้ง 12 แห่ง 
 2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการออกก าลังกายควรมีอย่างเพียงพอ ควรมี
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมด้านความปลอดภัยในการออกก าลังกาย และมีเจ้าหน้าที่ ใ ห้บริการที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอดหลักการออกก าลังกายอย่างถูกต้อง 
 3. ควรเพ่ิมจ านวนการบริการน้ าดื่ม ส าหรับผู้มาใช้บริการออกก าลังกาย และควรมีสถานที่
เพ่ือใช้ในการออกก าลังกายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือลดความแออัด   
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาองค์การที่ให้บริการสาธารณะด้านกีฬาแห่งอ่ืนๆ เพ่ือเป็นตัวอย่างและเป็น
แนวทางในการให้บริการ 

2. ควรวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การต่างๆ ที่ให้บริการสาธารณะด้านกีฬา 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และศักยภาพของ
องค์การ 
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