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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการสถานบริการ
ออกก าลงักายของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 จงัหวดันครราชสีมา ของประชาชน
ตามเพศ อาย ุอาชีพ รายได ้และการศึกษา สถานภาพการสมรส พบวา่ประชาชนในกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้มา 
ใชบ้ริการในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 จงัหวดันครราชสีมา เป็นเพศหญิงร้อยละ
53.00 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 46.80 มีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี ร้อยละ 25.90 รองลงมา มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปีส่วน
ใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 34.30 รองลงมา มีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 18.40 มีรายไดต้ ่า
กวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 40.00 รองลงมา มีรายได ้5,001-9,000 บาท ร้อยละ 30.80  มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.20 รองลงมา มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 33.50 ในส่วนของสถานภาพการ
สมรสส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 50.80 รองลงมา มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 49.20 

ประชาชนในกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เขา้มาใชบ้ริการในวนัเสาร์ ร้อยละ 41.90 รองลงมาคือ วนัอาทิตย์
ร้อยละ 37.60 โดยใชบ้ริการในช่วงเยน็ ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ร้อยละ 63.80 รองลงมาคือ ช่วงเชา้ ตั้งแต่เวลา
08.00-12.00 น. ร้อยละ 29.50 มีจ านวน 3-5 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 44.10 รองลงมาคือ จ านวน 1-2 คร้ังต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 31.90 โดยเขา้ใชบ้ริการมากกวา่ 30 นาที ร้อยละ 50.80 รองลงมา คือ 15-30 นาที ร้อยละ 39.70
ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 จงัหวดันครราชสีมา
ร้อยละ 69.50 รองลงมาคือผูท่ี้เป็นสมาชิก ร้อยละ 24.60 

การศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ใชบ้ริการสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550
จงัหวดันครราชสีมา จ  านวน 370 คน ปรากฏวา่ ความพึงพอใจมีผลต่อการเขา้ใชบ้ริการสนามกีฬาเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม จงัหวดันครราชสีมาแตกต่างกนัออกไป สามารถน าการอธิบายเก่ียวกบัความ



ตอ้งการใชบ้ริการสถานบริการออกก าลงักายของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ของยทุธนา ขนัติยะ
(2545) และงานวจิยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง มาอธิบายประกอบเหตุผลไดด้งัน้ี 

1.อายุ/อาชีพ จะเห็นวา่นกัเรียน/นกัศึกษา ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จะมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการใน
ดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นความปลอดภยั และดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ มากกวา่ผูใ้หญ่ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ รับจา้งทัว่ไป ธุรกิจ
ส่วนตวั และอาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใชส้ถานบริการออกก าลงักาย
ของประชาชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ของกรรณิการ์ โพธิมู (2540) คือประชาชนในวนัเด็กในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีความตอ้งการสถานท่ีตั้งของสถานบริการออกก าลงักาย ในระดบัมาก คือมีตน้ไมใ้หญ่ท่ีร่มร่ืน ไปมา
สะดวกทั้งรถยนตส่์วนตวัและรถรับจา้ง มีไมด้อกไมป้ระดบัท่ีสวยงาม  และอยูใ่นแหล่งชุมชน ดงันั้นสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 จงัหวดันครราชสีมาจึงควรปรับปรุงในดา้นสถานท่ี อุปกรณ์ และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ รับจา้งทัว่ไป ธุรกิจ
ส่วนตวั และอาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น มีความพึงพอใจดินทางเขา้มาใชบ้ริการมีความสะดวกมากข้ึน จดัใหมี้
อุปกรณ์กีฬาไวบ้ริการหลากหลายประเภท และปรับปรุงสถานท่ีออกก าลงักายใหมี้สถานท่ีพกัผอ่นมากยิง่ข้ึน ใน
เร่ืองการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ ควรจะมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับมากกวา่น้ี โดยอาจจะตอ้งปรับปรุงในเร่ือง
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการควรมีเพียงพอต่อการใหบ้ริการในทุกสถานท่ี และยงัตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการใหบ้ริการ  
แต่ละชนิดกีฬาเป็นอยา่งดี นอกจากนั้น ควรจะตอ้งจดัใหมี้ประเภทการออกก าลงักายใหห้ลากหลายมากข้ึน เช่น
แอโรบิก แบดมินตนั บาสเกตบอล เทเบิ้ลเทนนิส เป็นตน้ 

2.รายได้ จะเห็นวา่ผูท่ี้มีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการในดา้นสถานท่ี
อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นความปลอดภยั และดา้นการประชาสัมพนัธ์มากกวา่
ผูท่ี้มีรายไดต้ั้งแต่ 5,001-9,000 บาท และรายไดต้ั้งแต่ 9,001-15,000 บาท และผูมี้ท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000บาท มี
ความพึงพอใจในดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการใหบ้ริการ ความปลอดภยั และดา้น
การประชาสัมพนัธ์ นอ้ยกวา่ผูท่ี้มีรายไดต้ั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงขดัแยง้ยทุธนา ขนัติยะ ท่ีไดศึ้กษาคุณภาพ
บริการของสถานบริการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพในจงัหวดัเชียงใหม่ (2545) คือสมาชิกส่วนใหญ่ของสถาน
บริการฯ ภาครัฐและเอกชน มีรายได้ไม่แตกต่างกนั คือมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 15,001 บาท  

3.การศึกษา จะเห็นวา่ผูท่ี้มีการศึกษาในระดบัประถมศึกษา มีความพึงพอใจในดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และ
ส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นความปลอดภยั และดา้นการประชาสัมพนัธ์ มากกกวา่ผูท่ี้มีการศึกษา
ในระดบั มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีและปริญญาโทข้ึนไป ดงันั้น จะเห็นวา่ระดบัการศึกษามีผลต่อ
การเขา้ใชบ้ริการในสถานบริการแห่งน้ีค่อนขา้งมาก  



 4.สถานภาพการสมรส จะเห็นวา่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 
2550 จงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด โดยอาจเน่ืองมาจากผูท่ี้สมรสแลว้อาจมีภาระในการ
รับผดิชอบต่อครอบครัวสูงกวา่ผูท่ี้เป็นโสด 
 


