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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ รวมถึงความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสนามกีฬาของรัฐ  ในเขตอ าเภอ เมืองจงัหวดั
เชียงใหม ่ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 400 ตวัอย่าง โดยท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน ซ่ึงผล
การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ช้บริการทั้งสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองแห่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 21-30 ปี 
มีสถานะโสด มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,001-20,000 บาท
เหมือนกนั แต่ท่ีต่างกนัคือกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ส่วนใหญ่มี
อาชีพเป็นพนกังานราชการ/รัฐวิสาหกิจ แต่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน และผลจากการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายของบุคคลท่ี
เลือกใชบ้ริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เหมือนกนัทั้ง
ในเร่ืองของความถ่ีในการออกก าลงักาย 3-5 วนั/สัปดาห์ และส่วนมากจะออกก าลงักายในช่วงเวลา 
17.00-19.00 น. ใช้เวลาในการออกก าลงัมากกวา่ 60 นาที โดยจะมาออกก าลงักายกบัเพื่อน และส่วน
ใหญ่ออกก าลงัประเภทวิ่ง ซ่ึงเหตุผลในการออกก าลงักายมากท่ีสุดคือเพื่อสุขภาพ ส่วนผลการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีพบว่าปัจจยัท่ีมีระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นสถานท่ี ซ่ึงเหมือนกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ส่วนผลการศึกษาผูอ้อกก าลังกายมีความพึงพอใจเลือกใช้สนามกีฬา
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สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีความพึงพอใจในเร่ืองสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางและ
สะดวกมากท่ีสุด  ส่วนผูอ้อกก าลงักายมีความพึงพอใจในการเลือกใชส้นามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ในระดบัปานกลางเช่นกนั แต่มีความพึงพอใจทางดา้นศูนยกี์ฬาและสนามกีฬาเป็นมาตรฐานมากท่ีสุด 
และผูใ้ช้บริการสนามกีฬาทั้ง 2 แห่ง มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ โดยผู ้ใช้บริการสนามกีฬาสมโภช 700 ปี มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการท่ีสูงกว่า
ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 
 

 This study aims to investigate the behaviors of sports complex users, the factors affecting 
their decision as well as their satisfaction level with government sports complex in Mueang District, 
Chiang Mai Province. The data analyzed in this study have been collected from the questionnaire 
completed by 400 residents of Mueang District, Chiang Mai Province. The data collected are 
analyzed using descriptive and inferential statistics. The data regarding personal information from 
the users of Chiang Mai 700th Anniversary Stadium and Chiang Mai Municipality Stadium show 
that most of the respondents are male, aged between 21 and 30 years old and have a bachelor’s 
degree. Their salary ranges from 15,001 to 20,000 baht. Most of Chiang Mai 700th Anniversary 
Stadium users are government officers while most of Chiang Mai Municipality Stadium users are 
private company employees. As regards the exercising behaviors of the individuals who choose 
Chiang Mai 700th Anniversary Stadium, it is found that they exercise 3-5 days per week, between 5 
p.m. and 7 p.m. Their exercise session lasts for more than 60 minutes. Most of them exercise with 
their friends and practice running. Their main reason of exercising is for good health. The findings 
from examining the factors influencing the decision to choose Chiang Mai 700th Anniversary 
Stadium reveal that the most important factor is the place, which is also the factor influencing users' 
decision to choose Chiang Mai Municipality Stadium. In addition, it is found that the users who 
choose Chiang Mai 700th Anniversary Stadium express an average level of overall satisfaction, 
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with the highest level of satisfaction on the spaciousness of the parking lot and convenience. The 
users of Chiang Mai Municipality show an average level of overall satisfaction with the highest 
level of satisfaction on the sports complex and the quality of the stadium. The users of both 
stadiums express different degrees of satisfaction, with statistical significance. The users of Chiang 
Mai 700th Anniversary are more satisfied with the service than those of Chiang Mai Municipality 
Stadium.  
   

 
 
 


