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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริ การสถานบริ การ
ออกกาลังกายของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสี มา ของประชาชน
ตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา สถานภาพการสมรส พบว่าประชาชนในกลุ่มตัวอย่างที่เข้ามา
ใช้บริ การในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสี มา เป็ นเพศหญิงร้อยละ
53.00 และเป็ นเพศชาย ร้อยละ 46.80 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 25.90 รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่ วน
ใหญ่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 34.30 รองลงมา มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 18.40 มีรายได้ต่า
กว่า 5,000 บาท ร้อยละ 40.00 รองลงมา มีรายได้ 5,001-9,000 บาท ร้อยละ 30.80 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 23.20 รองลงมา มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 33.50 ในส่ วนของสถานภาพการ
สมรสส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 50.80 รองลงมา มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 49.20
ประชาชนในกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เข้ามาใช้บริ การในวันเสาร์ ร้อยละ 41.90 รองลงมาคือ วันอาทิตย์
ร้อยละ 37.60 โดยใช้บริ การในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ร้อยละ 63.80 รองลงมาคือ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา
08.00-12.00 น. ร้อยละ 29.50 มีจานวน 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 44.10 รองลงมาคือ จานวน 1-2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 31.90 โดยเข้าใช้บริ การมากกว่า 30 นาที ร้อยละ 50.80 รองลงมา คือ 15-30 นาที ร้อยละ 39.70
ซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็ นสมาชิกของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสี มา
ร้อยละ 69.50 รองลงมาคือผูท้ ี่เป็ นสมาชิก ร้อยละ 24.60
การศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าใช้บริ การสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
จังหวัดนครราชสี มา จานวน 370 คน ปรากฏว่า ความพึงพอใจมีผลต่อการเข้าใช้บริ การสนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม จังหวัดนครราชสี มาแตกต่างกันออกไป สามารถนาการอธิ บายเกี่ยวกับความ

ต้องการใช้บริ การสถานบริ การออกกาลังกายของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ของยุทธนา ขันติยะ
(2545) และงานวิจยั อื่นที่เกี่ยวข้อง มาอธิ บายประกอบเหตุผลได้ดงั นี้
1.อายุ/อาชีพ จะเห็นว่านักเรี ยน/นักศึกษา ที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี จะมีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การใน
ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการให้บริ การ ด้านความปลอดภัย และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ มากกว่าผูใ้ หญ่ที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจ้างทัว่ ไป ธุ รกิจ
ส่ วนตัว และอาชีพพ่อบ้าน/แม่บา้ น ซึ่ งมีความสอดคล้องกับความต้องการในการใช้สถานบริ การออกกาลังกาย
ของประชาชนในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ของกรรณิ การ์ โพธิมู (2540) คือประชาชนในวันเด็กในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ มีความต้องการสถานที่ต้ งั ของสถานบริ การออกกาลังกาย ในระดับมาก คือมีตน้ ไม้ใหญ่ที่ร่มรื่ น ไปมา
สะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถรับจ้าง มีไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม และอยูใ่ นแหล่งชุมชน ดังนั้นสนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสี มาจึงควรปรับปรุ งในด้านสถานที่ อุปกรณ์ และ
สิ่ งอานวยความสะดวกให้ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รับจ้างทัว่ ไป ธุ รกิจ
ส่ วนตัว และอาชีพพ่อบ้าน/แม่บา้ น มีความพึงพอใจดินทางเข้ามาใช้บริ การมีความสะดวกมากขึ้น จัดให้มี
อุปกรณ์กีฬาไว้บริ การหลากหลายประเภท และปรับปรุ งสถานที่ออกกาลังกายให้มีสถานที่พกั ผ่อนมากยิง่ ขึ้น ใน
เรื่ องการให้บริ การในด้านต่างๆ ควรจะมี คุณภาพเป็ นที่ยอมรับมากกว่านี้ โดยอาจจะต้องปรับปรุ งในเรื่ อง
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การควรมีเพียงพอต่อการให้บริ การในทุกสถานที่ และยังต้องมีความรู ้ในเรื่ องการให้บริ การ
แต่ละชนิดกีฬาเป็ นอย่างดี นอกจากนั้น ควรจะต้องจัดให้มีประเภทการออกกาลังกายให้หลากหลายมากขึ้น เช่น
แอโรบิก แบดมินตัน บาสเกตบอล เทเบิ้ลเทนนิส เป็ นต้น
2.รายได้ จะเห็นว่าผูท้ ี่มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การในด้านสถานที่
อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการให้บริ การ ด้านความปลอดภัย และด้านการประชาสัมพันธ์มากกว่า
ผูท้ ี่มีรายได้ต้ งั แต่ 5,001-9,000 บาท และรายได้ต้ งั แต่ 9,001-15,000 บาท และผูม้ ีที่มีรายได้ต่ากว่า 5,000บาท มี
ความพึงพอใจในด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวก ด้านการให้บริ การ ความปลอดภัย และด้าน
การประชาสัมพันธ์ น้อยกว่าผูท้ ี่มีรายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาทขึ้นไป ซึ่งขัดแย้งยุทธนา ขันติยะ ที่ได้ศึกษาคุณภาพ
บริ การของสถานบริ การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ (2545) คือสมาชิกส่ วนใหญ่ของสถาน
บริ การฯ ภาครัฐและเอกชน มีรายได้ไม่แตกต่างกัน คือมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,001 บาท
3.การศึกษา จะเห็นว่าผูท้ ี่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจในด้านสถานที่ อุปกรณ์และ
สิ่ งอานวยความสะดวกด้านการให้บริ การด้านความปลอดภัยและด้านการประชาสัมพันธ์มากกกว่าผูท้ ี่มีการศึกษา
ในระดับ มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทขึ้นไป ดังนั้น จะเห็นว่าระดับการศึกษามีผลต่อ
การเข้าใช้บริ การในสถานบริ การแห่งนี้ค่อนข้างมาก

4.สถานภาพการสมรส จะเห็นว่าผูเ้ ข้าใช้บริ การในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 จังหวัดนครราชสี มา ส่ วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด โดยอาจเนื่องมาจากผูท้ ี่สมรสแล้วอาจมีภาระในการ
รับผิดชอบต่อครอบครัวสู งกว่าผูท้ ี่เป็ นโสด

