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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.  
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บทที ่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
 ปัจจุบนัการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค มีหลายหน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงการกีฬา
แห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ก็ได้มีการจดัท ายุทธศาสตร์กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 โดยน าหลกัการของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาใช้เป็นกรอบในการพฒันายุทธศาสตร์ ทั้ งยุทธศาสตร์ทางด้านการ
ส่งเสริมและพฒันาการกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย เพื่อให้เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพและพลานามยัท่ีแขง็แรง รวมถึงการพฒันาระบบการบริหารจดัการ และสนบัสนุนการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นการกีฬา โดยมีแนวทางการพฒันาโดยจดัสร้างสถานกีฬา ส่งเสริมการใชแ้ละ
บริหารจดัการสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆใหเ้พียงพอและมีคุณภาพ สร้างองค์
ความรู้ดา้นการเล่นกีฬา การดูกีฬา และสร้างวฒันธรรมการเล่นกีฬาท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติ รวมถึงการ
จดักิจกรรมการกีฬา การออกก าลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ ส าหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่าง
เหมาะสมและทัว่ถึง รวมทั้งพฒันาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา ส่ิงอ านวยความสะดวกและบุคลากรเพื่อ
รองรับประเภทกีฬา รวมถึงเพื่อความเป็นเลิศด้านการแข่งขนัและกีฬาเพื่อการอาชีพ โดยก าหนด
ตวัช้ีวดัร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายเล่นกีฬาและออกก าลงักายเป็นประจ ามี
แนวโน้มเติบโตข้ึนในทุกๆปี และเป้าหมายค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานของ
บริการทางการกีฬาเพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาจึงไดจ้ดัท ากรอบแผนงาน โครงการ กิจกรรมส าคญั ท่ีสนบัสนุนการขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายโดยแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
พฒันาแต่ละแนวทาง รวมถึงการจดัสรรงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัแผนงาน โครงการ กิจกรรมส าคญั 
จากข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ในปี 2549 กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาไดรั้บงบประมาณ 9,237 ลา้นบาท และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปีงบประมาณ 
2554 ไดรั้บงบประมาณสูงสุด จ านวน 15,897 ลา้นบาท โดยกระทรวงและหน่วยงานต่างๆจากภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจไดมี้การก าหนดนโยบายส่งเสริมการออกก าลงักายเพื่อตอบสนองนโยบายและกลยทุธ์
ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบบริหารจดัการด้านกีฬา การจดั
กิจกรรมและโครงการกีฬา โดยผ่านงบประมาณจากภาครัฐในและปี ซ่ึงจะเห็นว่าภาครัฐได้ให้
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ความส าคญักบัการส่งเสริม รวมถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต าบล อ าเภอ รวมถึงจงัหวดัก็ได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบติัตาม โดยสถานท่ีหรือแหล่งการออกก าลงักายท่ีทาง
ภาครัฐไดมี้การจดัสรรงบประมาณลงทุน ปรับปรุง แกไ้ขและดูแลมากท่ีสุดในการออกก าลงักายและ
แข่งขนักีฬา รวมทั้งการฝึกซ้อมของนกักีฬาในสถานท่ีท่ีเป็นมาตรฐานคือสนามกีฬา โดยสนามกีฬา
ของรัฐในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ มีสถานท่ีออกก าลงักายท่ีหลากหลายประเภท มีการ
จดัการแข่งขนักีฬาระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาครวมถึงระดบัประเทศและนานาชาติ และมีผูเ้ขา้มาใช้
บริการในแต่ละวนัจ านวนมาก มีจ านวน 2 แห่งในจงัหวดัเชียงใหม่คือสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 
ปีและสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นสนามกีฬาแห่งแรก
ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีทั้ งส้ิน 71 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา ปัจจุบนัสนามกีฬาแห่งน้ีได้กลายเป็น
สถานท่ีออกก าลงักาย และพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีส าคญัของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในแต่
ละวนัมีผูม้าใชบ้ริการสนามกีฬาแห่งน้ีในแง่ของการออกก าลงักาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งท่ีใช้บริการอยูใ่น
พื้นท่ีกลางแจง้และในร่มเกินกวา่ 1,000 คนต่อวนั โดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของส านกังานการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงภาพถ่ายทางอากาศและแผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีตั้งสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ดงัภาพท่ี 1.1 และ 1.2 ตามล าดบั 

 
ท่ีมา : https://www.haaksquare.com 
ภำพที ่1.1 ภาพถ่ายทางอากาศของสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ท่ีมา : https://maps.google.co.th 
ภำพที ่1.2 แผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีตั้งสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
ส่วนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นสนามกีฬาท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศเป็นเจา้ภาพจดัการ
แข่งขนักีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 18 ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ เร่ิมให้ความส าคญักบัการสร้างสนามกีฬาแห่ง
น้ี โดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของการกีฬาแห่งประเทศ ภาค 5 จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงภาพถ่ายทางอากาศและ
แผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีตั้งสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีดงัภาพท่ี 1.3 และ 1.4 ตามล าดบั 

 

ท่ีมา : https://www.cmtourism.com 
ภำพที ่1.3 ภาพถ่ายทางอากาศของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
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ท่ีมา : https://maps.google.co.th 
ภำพที ่1.4 แผนท่ีแสดงต าแหน่งท่ีตั้งสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
 
ซ่ึงสนามกีฬาทั้ง 2 แห่งไดรั้บส่วนของงบประมาณจากภาครัฐ เพื่อพฒันาและส่งเสริมการออกก าลงั
กายและเล่นกีฬาอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการก่อสร้างหลงัคาสนามฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ งบประมาณปี 58 จ านวน 3,461,000 บาท และงบส่งเสริมการจดัการการแข่งขนักีฬาคน
พิการแห่งชาติ คร้ังท่ี 31 "เวียงพิงคเ์กมส์" ปี 2556 เพื่อพฒันาปรับปรุง สถานท่ีและอุปกรณ์กีฬาสนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นตน้ โดยระยะห่างระหว่างสนามกีฬาของรัฐทั้ง 2 สนาม อยู่ห่างกนั
ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาในการเดินทางระหว่าง 2 สถานท่ีโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 15 
นาที ดงัภาพท่ี 1.5  
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ท่ีมา : https://maps.google.co.th 
ภำพที่ 1.5 แสดงระยะห่างระหว่างสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ และระยะเวลาการเดินทางโดยรถยนตร์ะหวา่งสนามกีฬาของรัฐทั้ง 2 สนาม 
 
ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีมีความสนใจท่ีจะทราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
สนามกีฬาของรัฐ ส าหรับประชากรในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้บริการสนามกีฬาของรัฐเพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชน
ผูใ้ช้บริการ และเพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงสนามกีฬาของรัฐให้ดียิ่งข้ึน รองรับผูใ้ช้บริการให้ดี
ท่ีสุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

      1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
      2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
      3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

      1) เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการสนามกีฬา
ของรัฐ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ตามความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผูใ้ช้บริการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
      2) เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าเอาขอ้มูลไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ตรงกบัความ
ตอ้งการ และเป็นประโยชน์สูงสุดในการใหบ้ริการ 
 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ 
โดยจะท าการสุ่มตวัอยา่งของผูใ้ชบ้ริการออกก าลงักายท่ีสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เท่านั้น ในพื้นท่ีทุกต าบลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ตามสัดส่วน
ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีต าบลนั้นๆ จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 

1.5 นิยำมเชิงปฏิบัติกำร  
กำรออกก ำลังกำย หมายถึง การเคล่ือนไหวร่างกายหรือการกระตุน้ให้ส่วนต่างๆของร่างกาย

ท างานมากกวา่ภาวะปกติอยา่งเป็นระบบระเบียบ โดยรูปแบบการออกก าลงักายมีหลากหลายชนิด เช่น 
วิง่ เดิน ป่ันจกัรยาน วา่ยน ้า เตน้แอโรบิก เล่นฟุตบอล เล่นเทนนิส เป็นตน้  

ผู้ใช้บริกำร หมายถึง ผูท่ี้เข้ามาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่หรือสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ในแง่ของการออกก าลงักาย ทั้งท่ีใชบ้ริการอยูใ่นพื้นท่ีกลางแจง้และในร่ม ทั้ง
ท่ีเป็นสมาชิกและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของศูนยกี์ฬาภายในสนามกีฬานั้นๆ  

พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทท่ีผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่หรือ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กระท ารวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการกระท า
นั้นๆ  

ควำมพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผูใ้ช้บริการสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่หรือสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
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บทที ่ 2 
 

กรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสนาม

กีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี  
 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
 2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ   
 2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 
 2.2.1  แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  

  2.2.1.1 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด  
          ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์ทางธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการจดัจาหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีธุรกิจตอ้งใช้ร่วมกนัเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศกัด์ิ บุญเรือง, 2546)  

    ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได้และสามารถท่ีจะ
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มเพื่อทาให้กิจการอยูร่อดหรืออาจเรียกไดว้่า 
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีถูกใช้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายท าใหลู้กคา้กลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได ้(กุลวดีคูหะ โรจนานนท,์ 2545) 

   ส่วนประสมการตลาดหมายถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจยัท่ี
กิจการสามารถควบคุมไดกิ้จการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกล
ยทุธ์ทางการตลาด (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2543)  

  2.2.1.2 องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด  
      ศิริวรรณ เสรีรัตน์  และอมรศักด์ิ บุญเรือง (2546) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทาง

การตลาดไวด้งัน้ี  
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     1) ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็น
หรือความตอ้งการของลูกคา้และตอ้งการสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึน เป็นส่ิงท่ีสามารถสนองความจ าเป็น
และความตอ้งการของมนุษยไ์ด้ท  าให้ผูป้ระกอบการตอ้งมีการก าหนดการออกแบบและพฒันาอยู่
ตลอดเวลา เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดและลูกคา้แต่ละบุคคลอยา่งพึงพอใจ ไดแ้ก่  

   (1) สินคา้ให้เลือก (Product Variety) คือ ร้านคา้มีสินคา้ให้เลือกหลายชนิด
ท าใหลู้กคา้มีทางเลือกและมีโอกาสในการตดัสินใจซ้ือมากกวา่ร้านท่ีมีสินคา้นอ้ย  

   (2) คุณภาพสินค้า (Quality) ความมีมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ โดย
สินคา้ท่ีมีการก าหนดคุณภาพท่ีดีย่อมไดรั้บการยอมรับมากกว่าสินคา้ท่ีไม่มีการก าหนดคุณภาพของ
สินคา้ แมจ้ะราคาจะถูกกวา่ก็จะไม่ไดรั้บความสนใจเท่ากบัสินคา้ท่ีมีการก าหนดคุณภาพดีแต่ราคาสูง  

   (3) ลกัษณะ (Feature) ลกัษณะโดยทัว่ไปของสินคา้ เช่น สินคา้ท่ีมีลกัษณะ
เป็นของสดหรือของแหง้ หรือสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นเทคโนโลยี  

   (4) การออกแบบ (Design) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตสินค้าท่ีมี
รูปแบบเป็นเอกลกัษณ์น่าดึงดูด และสามารถใชง้านไดดี้ ยอ่มเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค  

   (5) การบรรจุหีบห่อ (Packaging) การบรรจุสินค้าในหีบห่อท่ีสวยงาม 
ปลอดภยั และสะดวกต่อการพกพายอ่มเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ  

   (6) การรับประกนั (Guaranties) การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ เม่ือผูบ้ริโภค
ซ้ือผลิตภณัฑ์ไปใช้แล้วจะได้รับสินค้าท่ีดีจริงๆและมีคุณภาพ ซ่ึงหากเกิดปัญหาหรือไม่พอใจใน
ผลิตภณัฑ ์เจา้ของผลิตภณัฑต์อ้งมีการรับประกนัความเสียหายนั้น  

   (7) การรับ คืน  (Returns) ใกล้เคียงกับการรับประกัน  โดยการรับคืน
ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดปัญหา ถือวา่เป็นความรับผดิชอบของผูผ้ลิตท่ีพึงปฏิบติัและการท่ีผูผ้ลิตใดมีการรับคืน
สินคา้ยอ่มแสดงถึงความมีมาตรฐานสินคา้ท่ีสูง   

      2) ราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนทั้งหมดท่ีลูกคา้ตอ้งจ่ายในการแลกเปล่ียนกบัสินคา้
หรือบริการ ราคาเป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการในรูปแบบของเงินตรา ใน
การก าหนดมูลค่าในการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการในรูปแบบของเงินตรา การก าหนดมูลค่านั้น
จะตอ้งมีการก าหนดราคาให้เหมาะสม เพราะราคาเป็นกลไกท่ีจะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา้
ให้เกิดข้ึนได้ ในการก าหนดราคาจะต้องพิจารณาทั้ งลักษณะการแข่งขนัในตลาดเป้าหมาย และ
ปฏิกิริยาของลูกคา้ต่อราคาท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

   (1) การก าหนดราคา (Prices) การก าหนดราคาสินค้าท่ีเหมาะสม มีการ
ก าหนดราคาสินคา้ท่ีมีการลดราคาเป็นพิเศษ ในแต่ละช่วงเวลาหรือฤดูกาล ยอ่มเป็นส่ิงดึงดูดหรือจูงใจ
ลูกคา้ไดท้างหน่ึง 
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   (2) การให้ส่วนลด (Discount) ส่วนลดจากราคาท่ีก าหนดในรายการซ่ึงผูข้าย
ลดใหผู้ซ้ื้อ เช่น ส่วนลดเงินสดคือการลดราคาให้กบัผูซ้ื้อส าหรับการช าระเงินโดยเร็ว ส่วนลดปริมาณ
คือการลดราคาส าหรับการซ้ือในปริมาณมาก ซ่ึงควรหักกบัลูกคา้ทุกคนในปริมาณท่ีเท่าเทียมกนัและ
ไม่ควรเกินตน้ทุนของผูข้าย การให้ส่วนลดอาจให้ตามค าสั่งซ้ือแต่ละงวด หรือให้ตามจ านวนหน่วย
โดยรวมในช่วงเวลาหน่ึง 

   (3) ป้ายราคา (Sign) การแสดงราคาสินคา้อย่างชดัเจน โดยการติดป้ายราคา 
บ่งบอกถึงความมีมาตรฐานของตวัสินคา้ดว้ย 

      3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานท่ีจะท าให้สินคา้
หรือบริการไปสู่ตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้หรือบริการไดต้ามความตอ้งการ เป็นการน าสินคา้
หรือบริการสู่ตลาดเป้าหมาย เพราะฉะนั้นสถานท่ีตอ้งมีการพิจารณาถึงหลายส่ิงหลายอยา่งมาประกอบ
กนัเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจของลูกคา้สูงท่ีสุด  

   (1) สถานท่ีตั้ ง (Location) การเลือกสถานท่ีในการตั้ งร้านค้าหรือการตั้ ง
โกดงัสินคา้ท่ีมีความสะดวกในการขนส่งและเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดส้ะดวกจะช่วยในการระบายสินคา้และ
จ าหน่ายสินคา้ไดม้ากแถมยงัประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการขนส่งไดอี้กดว้ย  

   (2) การขนส่ง (Transportation) การจัด ส่ งสินค้าห รือบ ริการ ต้องใช้
ยานพาหนะท่ีเหมาะสมกบัปริมาณหรือขนาดสินคา้นั้นๆ เพื่อให้ไปถึงจุดหมายไดอ้ย่างปลอดภยัไม่
เกิดความเสียหายและตรงต่อเวลา  

   (3) สถานท่ีจอดรถ (Parking) การมีสถานท่ีจอดรถให้ลูกค้าอย่างเพียงพอ 
เพื่อความสะดวกต่อลูกคา้ในการเขา้เลือกซ้ือสินคา้   

     4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อสินคา้หรือบริการ เพื่อให้แน่ใจวา่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจและทราบถึงคุณค่าของ
สินคา้ท่ีเสนอขาย ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ การส่งเสริมการตลาดนั้นมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติและส่งผลให้เกิดความตอ้งการในตวัสินคา้หรือบริการ ท าให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจว่าผูผ้ลิตมีสินคา้
หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการได ้ไดแ้ก่ 

   (1) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับ
องค์กร ผลิตภณัฑ์และบริการ ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงินโดยมีผูอุ้ปถมัภร์ายการ โดยกลยุทธ์ในการโฆษณา
เก่ียวขอ้งกบั กลยทุธ์การสร้างสรรคก์ารโฆษณา และกลยทุธ์ส่ือ  

   (2) การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal Selling) เป็นการส่ือสารระหวา่ง
บุคคลกบับุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใหซ้ื้อสินคา้หรือบริการท่ีคาดหวงั และสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้  
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   (3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) กิจกรรมส่งเสริมการขายท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีกระตุน้หรือดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค 
เช่น การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ซ่ึงสามารถท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาสนใจในตวัสินคา้นั้นได ้ 

   (4) การให้ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public relation) 
การติดต่อส่ือสารกบักลุ่มท่ีไม่ใช่ลูกคา้โดยตรง เช่น ประชาชนทัว่ไป แรงงาน ผูถื้อหุ้น และหน่วยงาน
ราชการ เป็นตน้ การใหข้่าวสารเป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไม่ตอ้งมีการจ่ายเงิน 
ส่วนข่าวประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผน โดยองคก์รหน่ึงเพื่อสร้างทศันคติท่ีดี
แก่ผูบ้ริโภค   

 
 2.1.2  แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค  
                   2.1.2.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค  
         ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าแลว้ซ่ึงการใชสิ้นคา้และบริการ ทั้งน้ีหมาย
รวมถึง กระบวนการตดัสินใจ การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้”  
         ปริญ ลกัษิตานนท ์(2536) กล่าวไวว้า่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การกระท าของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใช้ผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการ
ตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อน และมีส่วนก าหนดใหเ้กิดการกระท า”  
        อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวไวว้่า “พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใช้สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ 
ของการตดัสินใจซ่ึงเกิดก่อน และเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่าน้ี”  
                   ธงชยั สันติวงษ ์(2540) ไดก้ล่าวไวว้า่ “พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า และการใช้ซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมาย
รวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท า” จาก
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้หรือบริการ 
         2.1.2.2 การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
                   การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค 
เพื่อทราบถึงความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาด
สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อสามารถสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ 7 
ค าถามคน้หาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ1H (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538)  
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        ค  าถามท่ีใชใ้นการวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
WHO? WHAT? WHY? WHOM? WHEN? WHERE? แ ล ะ  HOW? เพื่ อ ห า ค า ต อ บ  7Os อั น
ประกอบดว้ย Occupants Objects Objectives Organization Occasions และ Outlets Operations ซ่ึงการ
ใช้ค  าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาด
ใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดงัน้ี  
 1) ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the Target Market?) เป็นค าถามเพื่อหา
ค าตอบเก่ียวกับกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ด้านประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรม
ศาสตร์  
 2) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What Does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกับส่ิงท่ีผู ้บริโภคต้องการซ้ือ (Objects) คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  และความแตกต่างท่ี
เหนือกวา่คู่แข่งขนั  
  3) ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why Does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการซ้ือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกายและจิตวทิยา  
                       4) ใครมีส่วนร่วมในการซ้ือ (Who Participates in the Buying?) เป็นค าถามเพื่อหา
ค าตอบเก่ียวกบับทบาทของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (Organizations) ประกอบดว้ยผู ้
ริเร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้ 
                        5) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When Does the Consumer Buy?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกบัโอกาสในการซ้ือสินคา้และบริการอ่ืนๆ (Occasions)  
            6) ผู ้บริโภคซ้ือท่ีไหน (Where Does the Market Buy?) เป็นค าถามเพื่อหาค าตอบ
เก่ียวกบัแหล่งหรือช่องทางท่ีผูบ้ริโภคจะไปซ้ือ (Outlets) เช่น หา้งสรรพสินคา้  
           7) ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How Does the Market Buy?) เป็นค าถามท่ีต้องหาค าตอบ
เก่ียวกบัขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ (Operations) ประกอบดว้ยการรับรู้ 
        
    2.1.2.3 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  
           ไดส้รุปเก่ียวกบั โมเดลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ ท่ีท  าให้เกิดความตอ้งการส่ิง
กระตุน้ผ่านเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่
สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณ์ต่างๆ ของผูซ้ื้อแลว้จะมีการ
ตอบสนองหรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ดงัภาพท่ี 2.1 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศกัด์ิ บุญเรือง, 2546) 
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แหล่งท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 
ภาพที ่2.1 รูปแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
 
 โมเดลน้ีเร่ิมตน้โดยท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท าให้เกิดความตอ้งการก่อนแลว้ท าให้เกิดการ
ตอบสนอง (Response) ซ่ึงโมเดลน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี  
  1) ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ส่ิงกระตุ้นอาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย และส่ิงกระตุ้นจาก
ภายนอก ซ่ึงส่ิงกระตุน้ภายนอกถือวา่เป็นเหตุให้เกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์และจูงใจให้เกิดการซ้ือ
สินคา้ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
  (1.1) ส่ิ งกระตุ้นทางการตลาด  (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้น ท่ีสามารถ
ควบคุมและจดัใหมี้ข้ึนได ้เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด  

ส่ิงกระตุน้ภายนอก 
1.ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด 

2.ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ 

เทคโนโลย ีการเมือง 

กล่องด าหรือความรู้สึก

นึกคิดของผูซ้ื้อ 

ลกัษณะของผูซ้ื้อ 

1.ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 

2.ปัจจยัดา้นสังคม 

3.ปัจจยัดา้นบุคคล 

4.ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 
1.การเลือกผลิตภณัฑ ์
2.การเลือกราคา 
3.การเลือกผูข้าย 
4.เวลาในการซ้ือ 
5.ประมาณการซ้ือ 

ขั้นตอนกรตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

1.การรับรู้ปัญหา 

2.การคน้หาขอ้มูล 

3.การประเมินทางเลือก 

4.การตดัสินใจซ้ือ 

5.พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 

1.วฒันธรรมพ้ืนฐาน 

2.วฒันธรรมยอ่ย 

3.ชั้นสงัคม 

ปัจจยัภายนอก 

ปัจจยัทางสงัคม 

1.กลุ่มอา้งอิง 

2.ครอบครัว 

3.บทบาทและ

สถานะ 

ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.อาย ุ

2.อาชีพ 

3.รายได ้

4.รูปแบบการ 
 

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

1.การจูงใจ 

2.การรับรู้ 

3.การเรียนรู้ 

4.ความเช่ือถือ 

5.ทศันคติ 
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  (1.2) ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
อยูภ่ายนอกซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้ 
   2) กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงจะได้รับอิทธิพลจาก
ลกัษณะของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ  
  (2.1) ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยั
ต่างๆ คือ  
  ปัจจยัด้านวฒันธรรม เป็นตวัท่ีมีอิทธิพลส าคัญต่อแรงจูงใจ ความปรารถนาของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค  
  ปัจจยัดา้นสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือ ลกัษณะทางสังคม ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะ  
  ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคล
ต่างๆ เช่น เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ ระดบัการศึกษา เป็นตน้  
  ปัจจยัดา้นจิตวทิยา เป็นการซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
5 อย่าง คือ การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ
ความรู้สึก 
   (2.2) ก ร ะ บ วน ก ารตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ ข อ งผู ้ บ ริ โ ภ ค  (Buyer Decision Process) 
ประกอบด้วย การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ  
     3) การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จะมี
การตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี  
  (3.1) การเลือกผลิตภัณฑ์  (Product Choice) เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเช้ามี
ทางเลือก คือ นมสดกล่อง บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปหรือขนมปัง  
  (3.2) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) เช่น ผูบ้ริโภคเลือกนมสดกล่องจะเลือก
ยีห่อ้โฟร์โมสตห์รือดชัมิลค ์ 
  (3.3) ก าร เลื อก ผู ้ข าย  (dealer Choice) เช่ น  ผู ้บ ริ โภ คนั้ น จะตัด สิ น ใจ เลื อ ก
หา้งสรรพสินคา้หรือร้านคา้ใกลบ้า้น  
  (3.4) การเลือกเวลาในการซ้ือ  (Purchase Timing) เช่น  ผู้บ ริโภคเลือกเวลา  เช้า 
กลางวนั เยน็ ในการซ้ือนมสดกล่อง  
  (3.5) การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) เช่น ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือนมหน่ึง
กล่อง คร่ึงโหลหรือหน่ึงโหล  
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      4) ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  โดยลักษณะของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจยัด้าน
วฒันธรรม และปัจจยัดา้นสังคม (ปัจจยัภายนอก) ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา (ปัจจยั
ภายใน) มีรายละเอียดดงัน้ี  
  (4.1) ปัจจัยทางวฒันธรรม  (Culture Factor) เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนโดยเป็นท่ี
ยอมรับจากคนรุ่นหน่ึงถึงอีกรุ่นหน่ึง ค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคมและก าหนด
ความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืนๆ วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรม
ของบุคคล วฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมย่อย และชั้นของสังคมโดยมี
รายละเอียดดังน้ี วฒันธรรมพื้นฐาน (culture) หมายถึง ลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น 
ลักษณะนิสัยของคนไทย  ซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ท าให้มีลักษณะ
พฤติกรรมท่ีคล้ายคลึงกนั วฒันธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัซ่ึงจะมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่ วฒันธรรมย่อยเกิดจากพื้นฐานทาง
ภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์เช่น กลุ่มเช่ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผวิ พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์
หรือทอ้งถ่ิน กลุ่มอาชีพ เป็นตน้ ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การท่ีสมาชิกในสังคมไดถู้ก
จดัแบ่งออกเป็นระดบั ฐานะท่ีแตกต่างกนั โดยถือเกณฑ์ รายได ้อาชีพ ทรัพยสิ์นหรือต าแหน่งหนา้ท่ี
ในแต่ละชั้นสังคม สมาชิกในสังคมท่ีแตกต่างกนัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การแบ่งชั้นทางสังคมเป็น
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาชั้นของสังคม เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในการก าหนดเป้าหมาย ก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
ศึกษาความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละชั้นสังคมได ้
ลกัษณะท่ีส าคญัของชั้นสังคมคือ สมาชิกภายในชั้นสังคมเดียวกนัจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรม และ
การบริโภคท่ีคลา้ยคลึงกนั บุคคลสามารถเปล่ียนชั้นของสังคมใหสู้งข้ึนหรือต ่าลงได ้ 
  (4.2) ปัจจยัทางสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั
ของผูบ้ริโภค ตลอดจนเขา้ไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย กลุ่มอา้งอิง 
ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซ้ื้อ 
  กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงกลุ่มน้ี
จะมีอิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของผูเ้ป็นสมาชิกของกลุ่ม กลุ่มอา้งอิงแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มปฐมภูมิคือบุคคลท่ีใกลชิ้ด ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และกลุ่มทุติยภูมิ 
ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ และบุคคลต่างๆ ในสังคม  
  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่าเป็นผูท่ี้อิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ 
ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว เป็น
ตวัก าหนดบทบาทการซ้ือของบุคคลต่างๆ ในครอบครัว  
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  บทบาทและสถานะผูซ้ื้อ (Role and Status) บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกนัหลายกลุ่มใน
สังคม ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว ในท่ีท างาน กลุ่มอา้งอิง และสถาบนัต่างๆ จะก่อให้เกิดบทบาทข้ึน 
คนแต่ละคนก็จะมีบทบาทต่างๆมากมายและสถานะต่างกนัในแต่ละกลุ่ม  
     (4.3) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจซ้ือไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา 
รูปแบบการด ารงชีวติ บุคลิกภาพ  
  อาย ุ(Age) อายท่ีุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีต่างกนั  
  ขั้นตอนวฎัจกัรชีวติครอบครัว (Family Life Cycle) เป็นขั้นตอนในการด ารงชีวติของ
บุคคล ในลักษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ท าใหเ้กิดความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั  
  อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความตอ้งการสินคา้และบริการ
ท่ีแตกต่างกนั ดังนั้นจะตอ้งศึกษาว่าผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีต้องการของกลุ่มอาชีพใดเพื่อท่ีจะน ามาจดั
กิจกรรมทางการตลาดใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) โอกาสทางเศรษฐกิจจะกระทบต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ โอกาสเหล่าน้ีประกอบด้วยรายได้ การออมทรัพย  ์อ านาจการซ้ือ
และทัศนคติเก่ียวกับการจ่ายเงิน  แนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล  และอัตราดอกเบ้ีย ถ้าสภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่า คนมีรายไดน้อ้ย กิจการอาจตอ้งมีการปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ์ การจดัจาหน่าย การตั้ง
ราคา ลดการผลิตและสินคา้คงคลงั และวธีิการต่างๆ เพื่อป้องกนัการขาดแคลนเงินหมุนเวยีน  
  การศึกษา (Education) ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้ง
การขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ประเภทของผลิตภณัฑ ์และคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ต่างกนั 
  รูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) และค่านิยมหรือคุณค่า (Value) หมายถึง ความ
นิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิด หรือหมายถึงอตัราส่วนของผลประโยชน์ท่ีรับรู้ต่อราคาของ
สินคา้ ส่วนรูปแบบการด ารงชีวติแสดงออกในรูปของกิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น เป็นตน้  
  บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกลกัษณะเป็นผลรวมของทศันคติและนิสัยของบุคคล 
ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีบุคลิกท่ีแตกต่างกนัไป บุคลิกท่ีแตกต่างกนัน้ีจะท าให้มีพฤติกรรมการซ้ือท่ี
แตกต่างกนัดว้ย  
  (4.4) ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมี
อิทธิพลต่อการซ้ือและพฤติกรรมการใชสิ้นคา้ ซ่ึงประกอบดว้ย  
  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระตุน้ให้กระท าหรือด าเนินการให้ได้มาซ่ึง
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้นบัวา่เป็นปัจจยัภายในตวัแรกท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
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  การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บการจดัระเบียบและแปล
ความส่ิงท่ีมากระทบ เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย โดยผา่นประสาทสัมผสัต่างๆ ไดแ้ก่ หู ตา จมูก 
ล้ิน การสัมผสั และความรู้สึกทางใจ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัพื้นฐานความคิด ความรู้สึก และสภาพแวดลอ้ม
ของผูบ้ริโภค  
  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง ส่ิงท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอนัเป็นผล
มาจากการมีประสบการณ์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้ม การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บ
ส่ิงกระตุน้และจะเกิดการตอบสนอง  
  ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต เป็นตวัท่ีก่อให้เกิดจินตนาการภาพของผลิตภณัฑ์ข้ึนในผูบ้ริโภค ถ้าท าให้
ผูบ้ ริโภคมีความเช่ือว่าผลิตภัณฑ์นั้ นมีคุณภาพดี  คุ ้มค่ากว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง เป็นการสร้าง
จินตนาการภาพท่ีดีให้อยู่ในใจผูบ้ริโภค ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ท าให้มีโอกาสท่ีจะ
ขายผลิตภณัฑไ์ดม้ากข้ึน 
  ทศันคติ (Attitude) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของบุคคลความรู้สึกนึกคิด
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลนั้น โดยอาจแสดงออกใน
ทางบวกหรือลบก็ได ้
 2.1.3  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
                  2.1.3.1 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ  
                     กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากสองทางเลือก
ข้ึนไป ในกระบวนการซ้ือโดยทัว่ๆ ไป ผูบ้ริโภคจะผ่านขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน (สนธยา คงฤทธ์ิ, 
2544: 118) ดงัน้ี  
  1) การรับรู้ถึงปัญหา (Need Recognition) การรับรู้ถึงปัญหาหรือการรับรู้ปัญหา 
(Problem Recognition) กระบวนการซ้ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการของ
เขา ซ่ึงความตอ้งการอาจถูกกระตุน้โดยส่ิงเร้าภายในและภายนอก ผูซ้ื้อจะเรียนรู้วิธีท่ีจะจดัการกบัส่ิง
กระตุน้ ท าให้เขารู้ว่าจะตอบสนองส่ิงกระตุน้อยา่งไร ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งระบุสถานการณ์ท่ีกระตุน้
ความตอ้งการข้ึนมาใหไ้ด ้ 
  2) การค้นหาข้อมูล  (Information Search) ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อ
ตดัสินใจ ในขั้นแรกจะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อน จากหน่วยความจ าท่ีไดส้ั่งสมไวใ้นสมอง 
เพื่อน ามาใช้ในการประเมินทางเลือก  หากยงัได้ขอ้มูลไม่เพียงพอก็ตอ้งหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่ง
ภายนอก โดยแหล่งขอ้มูลข่าวสารภายนอก จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี  
  2.1) แหล่งบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนฝงู เพื่อนบา้น คนรู้จกั  
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  2.2) แหล่งการคา้ ไดแ้ก่ การโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนจ าหน่าย บรรจุภณัฑ์ การ
สาธิต  

  2.3) แหล่งชุมชน ได้แก่ ส่ือมวลชน องค์กรคุม้ครองผูบ้ริโภค ตลอดจนหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง  
  2.4) แหล่งทดลอง ไดแ้ก่ การจดัการ การตรวจสอบ และการใชผ้ลิตภณัฑ ์ 
  3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation Alternative Solution) ขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะน า
ขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวม้าจดัหมวดหมู่และวิเคราะห์ถึงขอ้ดี ขอ้เสียท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ทั้งในลกัษณะ
การเปรียบหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและหาความคุม้ค่าท่ีสุด เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลข่าวสารก็จะน ามาใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการเลือก โดยอาจจะมีการก าหนดความตอ้งการของตนเองเพื่อพิจารณาลกัษณะ
ต่างๆ ของผลิตภณัฑ ์ 
  4) การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Deciding on the Appropriate Solution) หลงั
การประเมินผลทางเลือกในต่างๆแลว้ ผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดีและขอ้เสียของแต่ละทางเลือก หลงัจาก
นั้นบุคคลจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหาทางเลือกท่ีเลือกได ้คือ ประเภทของ
สินคา้ท่ีจะใช้แก้ปัญหา ท่ีมีผลดีมากท่ีสุดและมีผลเสียน้อยท่ีสุดสอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ขณะนั้ น สอดคล้องกับความพอใจ มีราคาท่ีเหมาะสม  มีแนวโน้มท่ีจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนในอนาคต 
ตลอดจนมีผลกระทบต่อเน่ืองกบัสังคม ส่ิงแวดลอ้มและบุคคลอ่ืนนอ้ยท่ีสุด  
  5) การประเมินผลภายหลงัการซ้ือ (Post purchase evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ภายหลังจากการซ้ือ ผู ้บริโภคก็จะน าผลิตภัณฑ์ท่ีซ้ือนั้ นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะท าการ
ประเมินผลผลิตภณัฑ์นั้นไปดว้ย โดยการเปรียบเทียบการใชง้านหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์
อยา่งแทจ้ริงกบัความคาดหวงัท่ีคาดคิดเอาไว ้หากผลท่ีไดเ้ป็นไปตามความคาดหวงัก็จะท าใหเ้กิดความ
พอใจ แต่หากผลท่ีไดรั้บไม่เป็นอยา่งท่ีคาดหวงัไวก้็จะท าให้เกิดความไม่พอใจ ซ่ึงผลลพัธ์ทั้งสองทาง
น้ี อาจน าไปสู่การแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ตรงนั้น หรืออาจเปล่ียนความเช่ือ ซ่ึงจะ
เห็นไดว้่ากระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ไม่ได้หยุดตรงท่ีการซ้ือ 
อย่างไรก็ตามการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ครบทั้ง 5 ขั้นตอน
เสมอไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั รูปแบบของสถานการณ์ในการซ้ือขณะนั้นๆ ของผูบ้ริโภคดว้ย นอกจากน้ีใน
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค บางคร้ังยงัมีความซับซ้อนท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจ เน่ืองจากการซ้ือของ
ครอบครัวนั้น อาจจะมีบุคคลต่างๆ ในครอบครัวเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือมากมาย โดยจะมีบทบาทท่ี
แตกต่างกนัไป บทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ ประกอบไปดว้ยบทบาทต่างๆ ไดแ้ก่ ผูริ้เร่ิม คือผูเ้สนอ
ความคิดเห็นหรือแนะน าเก่ียวกบัสินคา้นั้นๆ ผูช้กัจูง คือ ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือวา่ควรจะซ้ือ
สินคา้นั้นๆ หรือไม่ ผูต้ดัสินใจซ้ือ คือ ผูท่ี้ทาการซ้ือจริงๆ และผูใ้ช ้คือ ผูบ้ริโภคหรือใชสิ้นคา้นั้น โดย
ผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการจะต้องศึกษาเพื่อพิจารณาแนวทางและส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
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ผู้บ ริโภค  เพื่อจะได้ส่ือสารและเสนอสินค้าให้ เป็นท่ีพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.1.3.2 การยอมรับนวตักรรม  
  Rogers (1983: 11) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมไวว้า่ นวตักรรม คือความคิด การ
กระท า หรือวตัถุใหม่ๆ ซ่ึงถูกรับรู้ว่าเป็นส่ิงใหม่ๆ ด้วยตวับุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอ่ืนๆ ของการ
ยอมรับในสังคม นวตักรรมท่ีจะยอมรับกนัได้ง่ายตอ้งมีลกัษณะ 5 ประการ ไดแ้ก่ มีประโยชน์หรือ
ดีกวา่ของเดิม (Relative Advantage) สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมท่ียอมรับของสังคม (Compatibility) ไม่
ยุง่ยากสลบัซับซ้อนมาก (Complexity) สามารถรับมาทดลองเป็นคร้ังคราวได ้(Trialability) สามารถ
มองเห็นเขา้ใจไดง่้าย (Observability) (Rogers, 1983: 115) และยงัไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการตดัสินใจรับ
เอานวตักรรมหรือรับส่ิงใหม่ๆ อีก 5 ขั้นตอน และจ าแนกลกัษณะผูย้อมรับนวตักรรม 
  1) ขั้นตอนการยอมรับนวตักรรมแบ่งได ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
  1.1) ขั้นตอนในการรับรู้ (Awareness) ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคเพียงแต่รับรู้วา่มีความคิดใหม่ 
ส่ิงใหม ่ผลิตภณัฑใ์หม่เกิดข้ึน แต่ยงัขาดขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงนั้น  
  1.2) ขั้นเกิดความสนใจ (Interest) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บส่ิงกระตุน้บางอยา่งจึงเกิด
ความสนใจ จะเร่ิมท าการหาขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลข่าวสารและความรู้เก่ียวกบัส่ิงนั้น  
  1.3) ขั้นการประเมินคุณค่า (Evaluation) ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะทาการพิจารณาว่า ถ้า
ยอมรับเอาส่ิงใหม่นั้นมาใชห้รือปฏิบติัดูแลว้ จะเหมาะสมกบัตวัผูบ้ริโภคหรือไม่ ใหผ้ลคุม้ค่าเพียงใด  
  1.4) ขั้นการทดลอง (Trial) เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคจะทดลองน าส่ิงใหม่นั้นมาใชห้รือ
ลองปฏิบติั อาจทดลองเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อดูผลวา่ควรจะตดัสินใจยอมรับโดยถาวรหรือไม่  
  1.5) ขั้นการยอมรับ (Adoption) ในขั้นน้ีถ้าการทดลองของผูบ้ริโภคได้ผลเป็นท่ีน่า
พอใจ ผูบ้ริโภคจะยอมรับส่ิงใหม่และน ามาใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ ในการรับเอาผลิตภณัฑ์ใหม่มาใชน้ั้นจะ
แตกต่างกนัในผูบ้ริโภคแต่ละคน จะเห็นได้ว่าผูบ้ริโภคบางคนจะรับเอาผลิตภณัฑ์ใหม่มาใช้อย่าง
รวดเร็ว ในขณะท่ีบางคนอาจจะรออยูช่ัว่ระยะหน่ึงก่อน จึงไดมี้การจ าแนกลกัษณะผูย้อมรับ 
นวตักรรม ดงัภาพท่ี 2.2  
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ท่ีมา: Roger, 1983: 247 
ภาพที ่2.2 การจ าแนกลกัษณะผูย้อมรับนวตักรรม 
 
  2) การจ าแนกลักษณะผูย้อมรับนวตักรรม  จากภาพท่ี 2 จะเห็นได้ว่า การจ าแนก
ลกัษณะผูย้อมรับนวตักรรมแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม (Roger, 1983) ดงัน้ี  
  2.1) กลุ่มแนวหน้าหรือกลุ่มผู ้แนะน านวตักรรม  (Innovators) เป็นพวกแรกท่ีมี
บทบาทในฐานะเป็นผูบุ้กเบิก และแนะนานวตักรรมหรือส่ิงใหม่ๆแก่ผูอ่ื้นดว้ย อาจจะตอ้งศึกษาและมี
ความรู้เก่ียวกบันวตักรรมนั้นเป็นอยา่งดี จึงท าใหมี้ปริมาณนอ้ยมาก โดยประมาณร้อยละ 2.5  
  2.2) กลุ่มผูย้อมรับนวตักรรมง่าย (Early Adopters) มกัจะเป็นผูท่ี้ตอ้งการเป็นผูน้ าทาง
ความคิดและชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกบันวตักรรม
ใหม่ๆ โดยจะไดรั้บต าแหน่งผูน้ าในกิจกรรมนั้นๆ ดว้ย เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการชกัชวนให้คนอ่ืนๆ 
ปฏิบติัตาม แต่กลุ่มน้ียงัมีปริมาณค่อนขา้งนอ้ยอยู ่ประมาณร้อยละ 13.5%  
  2.3) กลุ่มผูย้อมรับเร็ว (Early Majority) เป็นกลุ่มท่ีคล้อยตามระหว่างผูรั้บกลุ่มแรก
กบัผูท่ี้ยอมรับนวตักรรมชา้กวา่ คือ เม่ือรับนวตักรรมจากผูน้านวตักรรมแลว้ จะเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมเพราะวา่สามารถรับนวตักรรมนั้นไดเ้ร็วกวา่กลุ่มอ่ืน โดยกลุ่มน้ีมีอยูป่ระมาณร้อยละ 34  
  2.4) กลุ่มผูย้อมรับช้า (Late Majority) กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีชอบสงสัยไม่เช่ืออะไรง่ายๆ 
จะไม่ยอมรับนวตักรรมหรือส่ิงใหม่ๆ จนกว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมจะยอมรับและใช้นวตักรรม
ดงักล่าวแลว้ รวมถึงบรรทดัฐานทางสังคม เศรษฐกิจ อาจเป็นแรงผลกัดนัท่ีส่งผลให้บุคคลในกลุ่มน้ี
ยอมรับนวตักรรมในท่ีสุด โดยกลุ่มน้ีมีอยูป่ระมาณร้อยละ 34  
  2.5) กลุ่มลา้หลงั (Laggards) เป็นกลุ่มท่ีคลอ้ยตามการยอมรับนวตักรรมช้าท่ีสุด ไม่
ชอบการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ จะยอมรับนวตักรรมหรือส่ิงใหม่ๆ ก็ต่อเม่ือคนอ่ืนๆ ยอมรับและปฏิบติั
กนัจนเป็นเร่ืองธรรมดาไปแลว้ โดยกลุ่มน้ีมีประมาณร้อยละ 16  
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 2.1.4  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
                  2.1.4.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
             ความพึงพอใจ หรือพอใจ ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Satisfaction” ไดมี้ผูใ้ห้ความหมาย
ของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 
         วินิสา บุญคง และคณะ (2547) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดี
ต่อการปฏิบติังานท่ีเป็นไปในทางบวก ซ่ึงจะมีผลท าให้เกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน มีการ
เสียสละอุทิศแรงกายแรงใจและสติปัญญาให้แก่งานเป็นอยา่งมาก ตรงกนัขา้มถา้บุคลากร มีความรู้สึก
หรือเจตคติท่ีมีต่อการปฏิบติังานในทางลบ จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบติังาน งานก็จะ
ไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับองค์ประกอบท่ีจะจูงใจท่ีมีอยู่ในงานนั้นๆ ความพึงพอใจในการ
ท างานจึงเป็นผลมาจากการสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความเต็มใจท่ีจะใช้พลัง
ปฏิบัติงานให้หน่วยงานของตนเองมีความเจริญ และประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงานนั้น 
                   สมบัติ  ยรรยง (2533) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิ กิ ริยาทางอารมณ์ ท่ี
ผูป้ฏิบติังานเกิดความ 
สบายใจต่อการกระท า และสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีผูป้ฏิบติังานจะต้องกระท าตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย หรือดว้ยความคิดริเร่ิมของตนเองต่อวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
       สรุปนิยามไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน โดย
ความพึงพอใจเกิดข้ึนจากบุคคลไดรั้บส่ิงตอบสนองท่ีเป็นความตอ้งการของตนเอง  
                2.1.4.2 ความส าคัญของความพงึพอใจ 
        ทองสุข ธนูรัตน์ (2538 : 14) สรุปว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความส าคัญ
ส าหรับประสิทธิภาพของงาน หากตอ้งการงานท่ีมีคุณภาพแลว้ จะตอ้งให้ความสนใจกบัการท าให้
ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจ 
        สาโรช ไสยสมบติั (2543 : 15) ความพึงพอใจ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยให้
ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานท่ีเก่ียวกับการให้บริการ ผูบ้ริหารควรจะตอ้งให้
ความส าคญัในเร่ืองความพึงพอใจแก่พนกังานในองคก์ร เพื่อท่ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูม้า
ใช้บริการ เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการมีปัจจยัส าคญั ประการแรก ท่ีเป็นตวับ่งช้ีคือ
จ านวนผูม้าใช้บริการดังนั้น ผูบ้ริการท่ีชาญฉลาด จึงควรอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจยัและ
องค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะเกิดความพึงพอใจทั้งผูป้ฏิบติังานและผูม้าใช้บริการ เพื่อให้เป็นแนวทางใน
การบริหารองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 
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                     2.1.4.3 ทฤษฎขีองความพงึพอใจ 
       ในปัจจุบนัองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจต่อความรู้สึกหรือทศันคติ
ของบุคคลท่ีมาใช้บริการในองค์กรนั้นๆ จากแนวคิดท่ีวา่ ความรู้สึกหรือทศันคติเป็นส่วนหน่ึงท่ีเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานการท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งสร้าง
แรงจูงใจและในการสร้างแรงจูงใจให้ไดผ้ลดีนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ในทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับแรงจูงใจเพื่อจะได้น าไปใช้เป็นปัจจัยในการจูงใจให้บุคลากรในองค์กรได้ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้น จึงมีผูศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานในหน่วยงาน
ต่างๆ อยา่งกวา้งขวาง จนเกิดปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บริการ หลายทฤษฎี 
        พิมล เมฆสวสัด์ิ (2549 : 27) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
ประกอบดว้ยปัจจยั ดงัน้ี 
  1. ผลิตภณัฑ์บริการ ในการน าเสนอบริการนั้นจะตอ้งมีผลิตภณัฑ์บริการท่ีมีคุณภาพ 
และระดบัการให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือผูใ้ช ้โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งแสดง
ให้ผูรั้บริการหรือผูใ้ช้มองเห็นถึงความตอ้งการของผูรั้บบริการถึงความเอาใจใส่และความจริงใจต่อ
การสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการท่ีส่งมองใหผู้รั้บบริการหรือผูใ้ช ้
  2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บริการหรือผูใ้ชเ้กิดจากการประเมินคุณภาพ 
และรูปแบบการบริการเทียบกบัราคาค่าบริการท่ีตอ้งจ่ายออกไป โดยผูด้  าเนินการจะตอ้งก าหนดราคา
ค่าบริการท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการและเป็นไปตามความเต็มใจท่ีจะจ่ายของผูรั้บบริการ
หรือผูใ้ช ้
  3. สถานท่ีบริการ ผูด้  าเนินการจะตอ้งมองหาสถานท่ีในการให้บริการท่ีผูรั้บบริการ
หรือผูใ้ช้บริการสามารถเขา้ถึงได้อย่างสะดวก มีสถานท่ีกวา้งขวางเพียงพอ และตอ้งค านึงถึงการ
อ านวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการหรือผูใ้ชใ้นทุกดา้น 
  4. การส่งเสริมแนะน าบริการ ผูด้  าเนินการจะตอ้งให้ขอ้มูลข่าวสารในเชิงบวกแก่
ผูรั้บบริการหรือผูใ้ช้ทั้งในด้านคุณภาพการบริการ และภาพลกัษณ์ของการบริการผ่านทางส่ือต่างๆ 
เพื่อใหผู้รั้บบริการหรือผูใ้ชไ้ดน้ าขอ้มูลเหล่าน้ีไปช่วยประเมินเพื่อตดัสินใจซ้ือบริการต่อไป 
  5. ผูใ้ห้บริการ ผูด้  าเนินการจะตอ้งตระหนกัถึงตนเองวา่มีส่วนส าคญัในการสร้างให้
เกิดความพึงพอใจในการบริการของผูรั้บบริการหรือผูใ้ชโ้ดยในการก าหนดกระบวนการจดัการ การ
วางรูปแบบการบริการจะต้องค านึงถึงผูรั้บบริการหรือผูใ้ช้เป็นส าคัญ  ทั้ งแสดงพฤติกรรมการ
ให้บริการและน าเสนอบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มท่ีดว้ยจิตส านึกของการ
บริการ 
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  6. สภาพแวดลอ้มของการบริการ ผูด้  าเนินการจะตอ้งสร้างให้เกิดความสวยงามของ
อาคารสถานท่ีผา่นการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นท่ีใชส้อยท่ีเหมาะสมลงตวัก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ี
ดีของกิจการบริการและส่ือภาพลกัษณ์น้ีออกไปสู่ผูรั้บบริการหรือผูใ้ชอี้กดว้ย 
  7. กระบวนการบริการ ผูด้  าเนินการต่างมุ่งหวงัให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการ
จดัระบบการบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตวั และความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีคุณภาพโดยการน าบุคลากรเทคโนโลยเีขา้มาร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการและประสิทธิผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อผูรั้บบริการหรือผูใ้ช ้
  
2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 นพดล เกิง้บุรี (2549) ไดศึ้กษาถึงคุณภาพการใหบ้ริการสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ล าพูน โดยมีวตัถุประสงค์คือ เพื่อวิเคราะห์ระดบัคุณภาพท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บจากการให้บริการสนาม
กีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน เพื่อส ารวจความคาดหวงัและความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการให้บริการของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าพูน และเพื่อเสาะหาปัญหา อุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขการให้บริการให้ดีข้ึน และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากข้ึน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพนูจ านวน 256 ตวัอยา่งโดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของสนามกีฬา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพนู แบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือ 1.การใหบ้ริการดา้นสถานท่ี อุปกรณ์และส่ิง
อ านวยความสะดวก ผูใ้ช้บริการมีความเห็นวา่อยูใ่นระดบัพอใช ้2. การให้บริการดา้นความปลอดภยั 
ผูใ้ช้บริการมีความเห็นว่าอยูใ่นระดบัพอใช้ 3. การให้บริการดา้นการบริการ ผูใ้ช้บริการเห็นวา่อยูใ่น
ระดบัพอใช้ ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัและความตอ้งการของผูใ้ช้บริการท่ีตอ้งการไดรั้บจากการ
มาใชบ้ริการท่ีสนามกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าพนู ผูใ้ชบ้ริการมีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก 
และผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีผูใ้ช้บริการไดรั้บจากการมาใชบ้ริการท่ีสนามกีฬาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัล าพูน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยส่ิงท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดคือ สนามกีฬา
เก่า ช ารุด ยงัลา้สมยั ไม่ไดรั้บการปรับปรุงพฒันา อีกทั้งยงัขาดแคลนครูผูส้อนและขาดแคลนอุปกรณ์
การกีฬาเป็นจ านวนมาก 
 ดลสิริ ปุณยลขิิต (2550) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงคก์ารใชบ้ริการสถานออกก าลงั
กายของเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษาลกัษณะทัว่ไปของ
ผูบ้ริโภค ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการสถานออกก าลงักายของเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงคก์ารใช้บริการสถานออกก าลงักาย ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการ
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สถานออกก าลังกายของเอกชนจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา และการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองโลจิท ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะเป็น
สมาชิกของสถานออกก าลงักายเอกชนเพิ่มข้ึน ถา้ผูบ้ริโภคประกอบอาชีพเอกชน มีรายไดต่้อเดือน
เพิ่มข้ึน มีความคิดเห็นว่าราคาค่าบริการของสถานออกก าลงักายของเอกชนมีความเหมาะสม และมี
ลกัษณะการไปออกก าลงักายคนเดียว ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยปัจจยัส าคญั 
คือการไปออกก าลงักายคนเดียวแทนท่ีจะออกก าลงักายในลกัษณะอ่ืนๆจะมีโอกาสเป็นสมาชิกสถาน
ออกก าลงักายของเอกชนมากท่ีสุด นัน่คือ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะการออกก าลงักายคนเดียว
จะท าให้โอกาสในการเป็นสมาชิกออกก าลงักายของเอกชนเพิ่มข้ึนร้อยละ 99.7 ในการทดสอบความ
เท่ียงตรงในการพยากรณ์นั้นพบวา่ แบบจ าลองโลจิทสามารถพยากรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งร้อยละ 62.25 
 ชญานี เถาวัลย์ (2552) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโครงสร้างของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 
ปี ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของ
ผูใ้ช้บริการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ  านวน 400 ตวัอย่าง แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ฐานนิยม และค่าร้อยละ อีกทั้งใชก้ารวิเคราะห์ค่าสถิติ Chi-square 
Test ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 21-25 ปี ศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000 บาท มีความถ่ีในการ
ออกก าลงักาย 3-5 วนั/สัปดาห์ วนัละ 1-2 ชัว่โมง โดยช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่คือ ช่วงเวลาเยน็ 
(17.00 - 19.00 น.) ลกัษณะการออกก าลงักายส่วนใหญ่คือ ไปออกก าลงักายกบัเพื่อน กีฬาท่ีนิยมใชใ้น
การออกก าลงักายมากท่ีสุดคือ การวิ่ง โดยมีเหตุผลในการมาออกก าลงักายคือ เพื่อตอ้งการสุขภาพ
แข็งแรง ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกของศูนยกี์ฬา โดยผูใ้ชบ้ริการมีค่าเฉล่ียระดบัความพึง
พอใจในภาพรวมของสนามกีฬาอยู่ในระดบัมาก ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เห็นวา่ปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์
กีฬาและสถานท่ี เป็นปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่มีการเสนอให้ปรับปรุงดา้นบุคลากร และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆใหดี้ข้ึน  
 กฤษณ มณีเทศ (2554) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสนาม
กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
ตวัอย่าง พบว่ากลุ่มผูใ้ช้บริการเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 
49.19 และมีสถานะโสดถึงร้อยละ 77.3 ส่วนใหญ่การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียน้อย
กวา่ 5,000 บาทต่อเดือน โดยพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นิยมออกก าลงักาย
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ช่วงเยน็ (17.00น.-19.00น.) ความถ่ี 6-7 วนัต่อสัปดาห์ ระยะเวลาออกก าลงักาย 30-60 นาที และนิยม
วิ่งและเดินเป็นส่วนใหญ่ โดยมากบัเพื่อนร้อยละ 64.6 และเหตุผลในการออกก าลงักายคือตอ้งการมี
สุขภาพแข็งแรง โดยผูใ้ห้บริการความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและสนามกีฬาในระดบัมาก 
แต่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในเร่ืองความปลอดภยั อุปกรณ์ ท่ีจอดรถ และการดูแลของ
เจา้หนา้ท่ี แต่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ความสะอาด ความปลอดภยั และอุปกรณ์กีฬาสถานท่ีตามล าดบั 
 ศิริวัฒน์ ธิดา (2555) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนาม
ฟุตบอลให้เช่า ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองโลจิต ในการ
วเิคราะห์สมการถดถอยเชิงโลจิสติค พร้อมทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์คือแนวคิดเชิงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
และทฤษฎีทางการตลาด คือแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด มาประยุกตร์วมกนัเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการก าหนดปัจจยัท่ีอาจจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภค โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษากลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้บริการสนามฟุตบอลให้เช่า ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่จ  านวน 387 ตวัอยา่ง พบวา่ผูต้อบแบบสอบศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อาย ุ21-25 ปี รายได้
ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงผลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในรูปแบบสมการถดถอยเชิงโลจิสติค ณ 
ระดบันยัส าคญั 0.05 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชส้นามฟุตบอลใหเ้ช่าไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาชีพ ปัจจยัดา้น
ความช่ืนชอบประเภทสนามฟุตบอล ปัจจยัด้านรายได้ต่อเดือน ปัจจยัด้านความถ่ีในการเล่นกีฬา
ฟุตบอลต่อสัปดาห์ ปัจจยัช่วงเวลาในการเล่นกีฬาฟุตบอล และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ของผูใ้ห้บริการ
สนามฟุตบอล 
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บทที ่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

3.1 ประชากร  
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีไป
ออกก าลงักายสนามกีฬาเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือ สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  
 
3.2 การสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง 
 เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีอยู่ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีออกก าลงักายท่ี
แน่นอนจึงใชสู้ตรการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (N) ดงัสมการ 

N = Z2/4E2 
โดยก าหนดความเช่ือมัน่ 95% ( Z=1.96) และความผดิพลาด (E) ไม่เกิน 5%  

ดงันั้น   N = (1.96)2/4(0.05)2 

ท าให ้N = 384.16 หรือ ประมาณ 385 ตวัอยา่ง 
เพื่อป้องกนัความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ของกลุ่มตวัอย่าง จึงท าการเก็บ
แบบสอบถามทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่งวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sample) คือการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ โดยการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นแต่
ละเขตต าบลท่ีก าหนด (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา 2548, 28) 

 

3.3 สถานทีแ่ละจ านวนการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บขอ้มูลอาศยัการกระจายตวัของกลุ่มตวัอยา่งออกไปยงัทุกต าบล ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสถานท่ีเก็บขอ้มูลมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1 สถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 
อนัดบั พ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 

(ต าบล) 
จ านวนประชากร ร้อยละจ านวน

ประชากรแต่ละพ้ืนท่ี 
จ านวนตวัอยา่ง 

1 ศรีภูมิ 15,627 7 27 
2 พระสิงห์ 7,910 3 13 
3 หายยา 13,811 6 23 
4 ชา้งม่อย 8,483 4 14 
5 ชา้งคลาน 14,131 6 24 
6 วดัเกต 21,856 9 37 
7 ชา้งเผือก 25,847 11 44 
8 สุเทพ 30,765 13 52 
9 แม่เหียะ 17,775 8 30 
10 ป่าแดด 17,592 7 30 
11 หนองหอย 14,044 6 24 
12 ท่าศาลา 11,673 5 20 
13 หนองป่าคร่ัง 8,593 4 15 
14 ฟ้าฮ่าม 7,460 3 13 
15 ป่าตนั 10,180 4 17 
16 สนัผีเส้ือ 9,853 4 17 
 รวม 235,600 100 400 

 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง โดยศึกษา
จากทฤษฎี แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยโครงสร้างแบบสอบถาม
จะแบ่งเป็น 5 ตอน ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

เพศ 
อาย ุ
สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา 
อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
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ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการออกก าลงักาย 
ความถ่ีในการออกก าลงักาย 
ช่วงเวลาในการออกก าลงักาย 
ระยะเวลาในการออกก าลงักาย 
ลกัษณะการออกก าลงักาย 
ประเภทการออกก าลงักาย 
เหตุผลในการออกก าลงักาย  

ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ  
ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ คุณภาพอุปกรณ์กีฬา มาตรฐานสนาม ความหลากหลายของ

อุปกรณ์กีฬา ความทนัสมยั ความเพียงพอต่อความตอ้งการ ขนาดหรือพื้นท่ี 
การจดัแบ่งสัดส่วนพื้นท่ี 

ดา้นการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การใหค้วามรู้ การดูแล 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้ง ท่ีจอดรถ ความปลอดภยั ระยะทาง 

ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศ 
ตอนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัความพึ่งพอใจในการใชบ้ริการสนามกีฬา 

สภาพแวดลอ้ม 
ศูนยกี์ฬาและสนามกีฬา 
การใชอุ้ปกรณ์ 
หอ้งน ้า สาธารณูปโภค 
ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม 
ความปลอดภยั 
สถานท่ีจอดรถ 
การเปิดปิดไฟ 
การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  

ตอนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเลือกใชบ้ริการสนามกีฬา 
 
3.5 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง
ผูอ้อกก าลงักายท่ีสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือ ท่ีสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีเท่านั้น
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จ านวน 400 ตวัอยา่ง เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสนามกีฬา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการสนามกีฬา ความพึ่งพอใจและขอ้เสนอแนะการใชบ้ริการสนามกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูลสนบัสนุนจากการศึกษา
ค้นควา้เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เป็นการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร 
งานวจิยั วารสาร บทความต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และจากเวบ็ไซตต่์างๆ 
 
3.6 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดย
การลงพื้นท่ีท่ีไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งผูอ้อกก าลงักายในแต่ละพื้นท่ีท่ีก าหนดไว ้และเม่ือไดแ้บบสอบถาม
ครบ จึงน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
ต่อไป  
 
3.7 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  
 1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูอ้อกก าลงักายและพฤติกรรมในการออกก าลงักาย รวมถึงขอ้เสนอแนะ
ของผูอ้อกก าลงักายจากกลุ่มตวัอยา่งในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ การอธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวมได ้
ประกอบดว้ยความถ่ีค่าเฉล่ียและร้อยละ รวมกบัขอ้มูลทุติยภูมิเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสนามกีฬาของรัฐ จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการวิเคราะห์
โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามประเมินค่าระดบัอิทธิพลของปัจจยัต่างๆ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) โดยแบ่งระดบัอิทธิพลออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   5 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมาก 
   3 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือปานกลาง 
   2 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ย 
   1 หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือนอ้ยท่ีสุด 
หลงัจากนั้นน าค่าท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย แลว้ท าการแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ีย โดย
ยดึเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.2 ความหมายของระดบัช่วงคะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัในการใชบ้ริการสนามกีฬา
ของรัฐ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ช่วงคะแนนเฉล่ีย ระดบัความส าคญัของปัจจยั 
4.21  -  5.00 มีความส าคญัมากท่ีสุด 
3.41  -  4.20 มีความส าคญัมาก 
2.61  -  3.40 มีความส าคญัปานกลาง 
1.81  -  2.60 มีความส าคญันอ้ย 
1.00  -  1.80 มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 3) ความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬาของรัฐ จงัหวดัเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยการให้
ผูต้อบแบบสอบถามประเมินค่าระดบัความพึงพอใจตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่ง
ระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   5 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจมาก 
   3 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
   2 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
   1 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
หลงัจากนั้นน าค่าท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย แลว้ท าการแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ีย โดย
ยดึเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี 

 

ตารางที่ 3.3 ความหมายของระดบัช่วงคะแนนเฉล่ียระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬา
ของรัฐ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ช่วงคะแนนเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 
4.21  -  5.00 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41  -  4.20 มีความพึงพอใจมาก 
2.61  -  3.40 มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.81  -  2.60 มีความพึงพอใจนอ้ย 
1.00  -  1.80 มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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3.8 กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬา 

 

  

  

  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬา 

- ความถ่ีในการออกก าลงักาย 

- ช่วงเวลาในการออกก าลงักาย 

- ระยะเวลาในการออกก าลงักาย 

- สภาพแวดลอ้ม 

- ศูนยกี์ฬาและสนามกีฬา 

- การใชอุ้ปกรณ์กีฬา 

- หอ้งน ้ า สาธารณูปโภค 

- ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬา 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนามกีฬา 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

 

- ความปลอดภยั 

- สถานท่ีจอดรถ 

- การเปิดปิดไฟ 

- การใหบ้ริการเจา้หนา้ท่ี 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑห์รือการบริการ 

- ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต้่อเดือน 

- ลกัษณะการออกก าลงักาย 

- ประเภทการออกก าลงักาย 

- เหตผุลในการออกก าลงั 
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บทที ่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสนามกีฬาของรัฐ 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ 
ค่า Independent Samples Test (t-test) ผลการศึกษาน าเสนออกเป็น 5 ส่วน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรสระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความ และค่าร้อยละ ซ่ึงแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 สนามกีฬาของรัฐคือ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีและสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ดงัน้ี 

4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการสนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
1) เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 และเป็นเพศหญิงจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.75  

2) อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีส่วน
ใหญ่อยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีจ  านวน 81 คนคิดเป็นร้อยละ 53.64 รองลงมาอยูใ่นช่วงอาย ุ31-
40 ปีมีจ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 30.46 อาย ุ51 ปีข้ึนมีจ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 8.61 อาย ุ41-50 
ปีมีจ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 4.64 และอาย ุ11-20 ปี มีจ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65 ตามล าดบั 

3) สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดเป็นจ านวน  100 คน คิดเป็นร้อยละ 66.23 รองลงมามีสถานภาพ
สมรส จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.11 และหยา่/หมา้ย มีจ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66  

4) ระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปีส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 84.77 
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รองลงมาเป็นผูท่ี้มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีจ  านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 6.62  รองลงมาเป็นผูท่ี้
ศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา มีจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 5.30 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีจ  านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.65 และประถมศึกษา มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 ตามล าดบั  

5) อาชีพพบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีส่วน
ใหญ่เป็นผูรั้บราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.76 รองลงมาเป็น
พนักงานเอกชน มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 30.46 รองลงมามีธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.89 และอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.61 เกษียณอาย ุ
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.96 และเกษตรกร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 ตามล าดบั  

6) รายไดต่้อเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 
ปีส่วนใหญ่เป็นผู ้มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท มีจ านวน  66 คน คิดเป็นร้อยละ  43.71 
รองลงมามีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 มีรายได ้10,001 – 
15,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  8.61 มีรายไดน้อ้ยกว่า 5,001 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.62  และมีรายได ้5,001 – 10,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.31 ตามล าดบั(ดงัตาราง 
4.1) 

 
4.1.2 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการสนามกฬีาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 1) เพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 67.47 และเป็นเพศหญิงจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.53  

2) อาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีจ  านวน 127 คนคิดเป็นร้อยละ 51.00 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปีมี
จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.91 อายุ 41-50 ปีมีจ านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 10.84 อาย ุ11-20 ปี มี
จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.83 และอาย ุ51 ปีข้ึนมีจ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 4.42 ตามล าดบั 

3) สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬากีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดเป็นจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 67.87 รองลงมามีสถานภาพ
สมรส จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.52 และหยา่/หมา้ย มีจ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61  

4) ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีมีจ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 76.71 รองลงมา
เป็นผูท่ี้ศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา มีจ านวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 11.24 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า มี
จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.43 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีจ  านวน 9 คนคิด
เป็นร้อยละ 3.61  และประถมศึกษา มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.01 ตามล าดบั  
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5) อาชีพพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ส่วนใหญ่
เป็นพนกังานเอกชน มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 38.55 และเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.11 รองลงมามีธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.86 และเป็นผู ้รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.24 รองลงมาเป็นอาชีพ เกษียณอาย ุ
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.02 และเกษตรกร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั  

6) รายไดต่้อเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายไดร้ะหวา่ง 15,001-20,000 บาท มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 34.94 รองลงมามี
รายไดน้อ้ยกวา่ 5,001 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.32  และมีรายไดต้ั้งแต่ 20,000 บาทข้ึนไป 
มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 27.31 มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ  
5.62 และมีรายได ้5,001 – 10,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.1) 

 
ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ข้อมูลทัว่ไป 

สนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนามกฬีาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 94 62.25 168 67.47 
หญิง 57 37.75 81 32.53 
รวม 151 100.00 249 100.00 
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ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป 

สนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนามกฬีาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ช่วงอายุ 
11-20 ปี 4 2.65 17 6.83 
21-30 ปี 81 53.64 127 51.00 
31-40 ปี 46 30.46 67 26.91 
41-50 ปี 7 4.64 27 10.84 

51 ปีข้ึนไป 13 8.61 11 4.42 
รวม 151 100.00 249 100.00 

สถานภาพ 
โสด 100 66.23 169 67.87 
สมรส 50 33.11 76 30.52 

หยา่/หมา้ย 1 0.66 4 1.61 
รวม 151 100.00 249 100.00 

การศึกษา 
ประถมศึกษา 1 0.66 5 2.01 
มธัยมศึกษา 8 5.30 28 11.24 

อนุปริญญา/เทียบเท่า 4 2.65 16 6.43 
ปริญญาตรี 128 84.77 191 76.71 
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ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป 

สนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนามกฬีาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 
จ านวน 

ร้อยละ 

สูงกวา่ปริญญาตรี 10 6.62 9 3.61 

รวม 151 100.00 249 100.00 
อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 13 8.61 70 28.11 
รับจา้งทัว่ไป 3 1.99 7 2.81 
ธุรกิจส่วนตวั 24 15.89 37 14.86 
เกษตรกร 2 1.32 1 0.40 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 54 35.76 23 9.24 
พนกังานเอกชน 46 30.46 96 38.55 

เกษียณ 9 5.96 15 6.02 
รวม 151 100.00 249 100.00 

รายได้ 
นอ้ยกวา่ 5,001 บาท 10 6.62 73 29.32 
5,001-10,000 บาท 5 3.31 7 2.81 

10,001-15,000 บาท 13 8.61 14 5.62 
15,001-20,000 บาท 66 43.71 87 34.94 
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ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป 

สนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สนามกฬีาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

20,000 บาทข้ึนไป 57 37.75 68 27.31 

รวม 151 100.00 249 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

4.2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสนามกฬีาของภาครัฐในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ 
พฤติกรรมของผู ้ใช้บริการสนามกีฬาของภาครัฐในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

ประกอบดว้ย ความถ่ีในการออกก าลงักาย  ช่วงเวลาในการออกก าลงักาย ระยะเวลาในการออกก าลงั
กาย ลกัษณะการออกก าลงักาย  ประเภทการออกก าลงักาย  เหตุผลการออกก าลงักาย และสนามกีฬาท่ี
เลือกใชบ้ริการ วเิคราะห์โดยการแจกแจงความ และค่าร้อยละ ซ่ึงแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 สนามกีฬาของ
รัฐไดด้งัน้ี 

4.2.1 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
1) ความถ่ีในการออกก าลงักาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาสมโภช

เชียงใหม่ 700 ปีส่วนใหญ่มีความถ่ีในการออกก าลงักาย 3-5วนั/สัปดาห์ มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.37 รองลงมาคือออกก าลงักายน้อยกว่า 3 วนั/สัปดาห์ มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.15 มี
ความไม่แน่นอนในการออกก าลงักาย มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.52 และมีความถ่ีในการออก
ก าลงักาย 6-7วนั/สัปดาห์ มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.96 ตามล าดบั 

2) ช่วงเวลาในการออกก าลงักาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปีส่วนใหญ่ออกก าลงักายในช่วงเวลาเย็น (17.00 น. - 19.00น.) มีจ านวน 124 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.12 รองลงมาคือช่วงเช้า (05.00 น. – 11.00 น.) มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.89 
และช่วงบ่าย (13.00 น. – 16.00 น.) มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 ช่วงค ่า (หลัง 19.00 น.) มี
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ0.66  

3) ระยะเวลาในการออกก าลังกาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปีส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการออกก าลงักายมากกวา่ 60 นาที / คร้ังมีจ านวน 79 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.32 รองลงมาคือระยะเวลาระหว่าง 30-60 นาทีมีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.37 และอนัดบัสามคือ นอ้ยกวา่ 30 นาที มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.31  
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4) ลกัษณะการออกก าลงักาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปีส่วนใหญ่มีลกัษณะการออกก าลงักายคือไปกบัเพื่อนมีจ านวน 65 คนคิดเป็นร้อยละ 
43.05 รองลงมาคือไปคนเดียวมีจ านวน  53 คน คิดเป็นร้อยละ  35.10 และอันดับสามคือไปกับ
ครอบครัวมีจ านวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 21.85  

5) ประเภทการออกก าลงักาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปีส่วนใหญ่นิยมออกก าลงักายดว้ยการวิ่งมากท่ีสุดมีจ านวน 96 คนคิดเป็นร้อยละ 63.58 
รองลงมาคือ เล่นกีฬาฟุตบอล มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27 การเดิน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.61 บาสเกตบอลและป่ันจกัรยาน จ านวน 9 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 5.96  แบดมินตนั จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.31 ฟิตเนส จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.99 เตน้แอโรบิค จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.32  

6) เหตุผลการออกก าลงักาย พบว่ากลุ่มตวัอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปีส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการออกก าลงักายคือเพื่อตอ้งการมีสุขภาพแข็งแรงซ่ึงมีจ านวน 
81 คนคิดเป็นร้อยละ 53.64 รองลงมาคือออกก าลงักายเพื่อตอ้งการลดน ้ าหนกัมีจ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.50 เพื่อใช้สมาคมกบัเพื่อนมีจ านวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 15.89 เพื่อผ่อนคลายความตึง
เครียด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65 เพื่อความสนุกสนาน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99 เพื่อ
ใช้ในการแข่งขนัและปัญหาสุขภาพ จ านวน 1 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 0.66 ตามล าดบั (ดงัตาราง 
4.2) 

4.2.2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการสนามกฬีาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
1) ความถ่ีในการออกก าลงักาย พบว่ากลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาเทศบาล

นครเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการออกก าลงักาย 3-5วนั/สัปดาห์ มีจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.80 รองลงมาคือมีความไม่แน่นอนในการออกก าลงักาย มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.08 ออก
ก าลงักายนอ้ยกวา่ 3 วนั/สัปดาห์ มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.47 และมีความถ่ีในการออกก าลงั
กาย 6-7วนั/สัปดาห์ มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.65 ตามล าดบั 

2) ช่วงเวลาในการออกก าลงักาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่ส่วนใหญ่ออกก าลงักายในช่วงเวลาเยน็ (17.00 น. - 19.00น.) มีจ านวน 203 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.53 รองลงมาคือช่วงค ่า (หลัง 19.00 น.) มีจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ  11.24 ช่วงเช้า 
(05.00 น. – 11.00 น.) มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23  

3) ระยะเวลาในการออกก าลงักาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่ส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการออกก าลงักายมากกวา่ 60 นาที / คร้ังมีจ านวน 126 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.60 รองลงมาคือระยะเวลาระหว่าง 30-60 นาทีมีจ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 46.18 
และอนัดบัสามคือ ต ่ากวา่ 30 นาที มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.21  
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4) ลกัษณะการออกก าลงักาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬากีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีลกัษณะการออกก าลงักายคือไปกบัเพื่อนมีจ านวน 135 คนคิดเป็นร้อยละ 
54.22 รองลงมาคือไปคนเดียวมีจ านวน  77 คน คิดเป็นร้อยละ  30.92 และอันดับสามคือไปกับ
ครอบครัวมีจ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 14.86  

5) ประเภทการออกก าลงักาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ส่วนใหญ่นิยมออกก าลังกายด้วยการวิ่งมากท่ีสุดมีจ านวน 94 คนคิดเป็นร้อยละ 37.75 
รองลงมาคือ เล่นกีฬาฟุตบอล มีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.27 เตน้แอโรบิค จ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.25 การเดิน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.64 แบดมินตนั จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.84 บาสเกตบอล จ านวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 6.43  ฟิตเนส จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 4.42 
ป่ันจกัรยานจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 2.01 และวา่ยน ้า จ  านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.40  

6) เหตุผลการออกก าลงักาย พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่ส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการออกก าลงักายคือเพื่อตอ้งการมีสุขภาพแข็งแรงซ่ึงมีจ านวน 118 
คนคิดเป็นร้อยละ 47.39 รองลงมาคือออกก าลงักายเพื่อตอ้งการลดน ้าหนกัมีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.71 เพื่อใช้สมาคมกบัเพื่อนมีจ านวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 11.65  เพื่อใช้ในการแข่งขนัจ านวน 
16 คนคิดเป็นร้อยละ 6.43 เพื่อความสนุกสนาน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.21 เพื่อผอ่นคลายความ
ตึงเครียด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.41 และปัญหาสุขภาพ จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.20 
ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.2) 
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ตารางที่ 4.2 พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
พฤตกิรรมของผู้ใช้บริการสนามกฬีา 

สนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปี 

สนามกฬีาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความถี่ในการออกก าลงักาย     
นอ้ยกวา่ 3 วนั / สปัดาห์  
3 - 5 วนั / สปัดาห์  
6 - 7 วนั / สปัดาห์ 
ไม่แน่นอน 

41 
67 
9 
34 

27.15 
44.37 
5.96 
22.52 

41 
124 
34 
50 

16.47 
49.80 
13.65 
20.08 

รวม 151 100.00 249 100.00 
ช่วงเวลาในการออกก าลงักาย     

ช่วงเชา้ (05:00 น. - 11:00 น.)  
ช่วงบ่าย (13:00 น. - 16:00 น.)  
ช่วงเยน็ (17:00 น. - 19:00 น.) 
ช่วงค ่า (หลงั 19:00 น.) 

24 
2 

124 
1 

15.89 
1.32 
82.12 
0.66 

18 
0 

203 
28 

7.23 
0 

81.53 
11.24 

รวม 151 100.00 249 100.00 
ระยะเวลาในการออกก าลงักาย     

นอ้ยกวา่ 30 นาที  
30 - 60 นาที    
มากกกวา่ 60 นาที 

5 
67 
79 

3.31 
44.37 
52.32 

8 
115 
126 

3.21 
46.18 
50.60 

รวม 151 100.00 249 100.00 
ลกัษณะการออกก าลงักาย     

ไปคนเดียว   
ไปกบัเพ่ือน   

        ไปกบัครอบครัว 

53 
65 
33 

35.10 
43.05 
21.85 

77 
135 
37 

30.92 
54.22 
14.86 

รวม 151 100.00 249 100.00 

 
 
 
 
 
 



 

40 

ตารางที่ 4.2 พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างประชาชนผูใ้ช้บริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

 
พฤตกิรรมของผู้ใช้บริการสนามกฬีา 

สนามกฬีาสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปี 

สนามกฬีาเทศบานครเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประเภทการออกก าลงักาย     
เดิน  
วิง่   
แอโรบิค  
แบดมินตนั 
ฟตุบอล  
วา่ยน ้ า  
ฟิตเนส  
บาสเกตบอล 
 ป่ันจกัรยาน 

13 
96 
2 
5 
14 
0 
3 
9 
9 

8.61 
63.58 
1.32 
3.31 
9.27 

0 
1.99 
5.96 
5.96 

24 
94 
33 
22 
43 
1 
11 
16 
5 

9.64 
37.75 
13.25 
8.84 
17.27 
0.40 
4.42 
6.43 
2.01 

รวม 151 100.00 249 100.00 
เหตุผลการออกก าลงักาย     

 สุขภาพแขง็แรง  
เพ่ือใชส้มาคมกบัเพ่ือน

  
เพ่ือใชใ้นการแข่งขนั 
ความสนุกสนาน  
ตอ้งการลดน ้ าหนกั  

  
มีปัญหาสุขภาพ 
เพ่ือผอ่นคลายความตึงเครียด 

81 
24 
1 
3 
37 
1 
4 

53.64 
15.89 
0.66 
1.99 
24.50 
0.66 
2.65 

118 
29 
16 
8 
69 
3 
6 

47.39 
11.65 
6.43 
3.21 
27.71 
1.20 
2.41 

รวม 151 100.00 249 100.00 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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4.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการสนามกฬีาของภาครัฐในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสนามกีฬาของภาครัฐในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการตลาด และปัจจัยด้านสถานท่ี 
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสนามกีฬาของภาครัฐในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ น าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 

4.3.1 ผลการศึกษาปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลอืกใช้บริการสนามกีฬาของภาครัฐใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามกีฬาของภาครัฐในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ ง 2 แห่ง พบว่า โดยรวมพบว่า ผูใ้ช้บริการสนามกีฬาทั้ ง 2 แห่งให้
ความส าคญัต่อปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากท่ีเท่ากัน คือ ผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 และผูใ้ช้บริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.63 เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็น พบดงัน้ี 

ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อมาตรฐาน
ของอุปกรณ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40) และคุณภาพของอุปกรณ์กีฬา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39) นอกจากน้ีให้
ความส าคญัในระดบัมากต่อความหลากหลายของอุปกรณ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04) และความเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของอุปกรณ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70) ขณะเดียวกนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลางต่อ
ความทนัสมยัของอุปกรณ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18) และการจดัแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีออกก าลงักาย (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.08) 

ผูใ้ช้บริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความส าคญัในระดบัมากต่อมาตรฐานของ
อุปกรณ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15) รองลงมาคือ คุณภาพของอุปกรณ์กีฬา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06) ความ
หลากหลายของอุปกรณ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90) และความเพียงพอต่อความต้องการของอุปกรณ์
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59) ขณะเดียวกนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลางต่อการจดัแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีออก
ก าลงักาย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.07) และความทนัสมยัของอุปกรณ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03) (ดงัตารางท่ี 4.3) 
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ตารางที่ 4.3 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามกีฬาของภาครัฐในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัด้าน
ผลติภัณฑ์ 

สนามกฬีาของภาครัฐในเขตอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

สนามกฬีาสมโภช 
เชียงใหม่ 700 ปี 

สนามกฬีาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
ล าดับที่ 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ล าดับที่ 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คุณภาพของ
อุปกรณ์กีฬา 

2 4.39 
(มากท่ีสุด) 

.663 2 4.06 
(มาก) 

.813 

มาตรฐานของ
อุปกรณ์ 

1 4.40 
(มากท่ีสุด) 

.644 1 4.15 
(มาก) 

.804 

ความหลากหลาย
ของอุปกรณ์ 

3 4.04 
(มาก) 

.824 3 3.90 
(มาก) 

.947 

ความทนัสมยัของ
อุปกรณ์ 

5 3.18 
(ปานกลาง) 

.749 6 3.03 
(ปานกลาง) 

.913 

ความเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของ
อุปกรณ์ 

4 3.70 
(มาก) 

.792 4 3.59 
(มาก) 

.824 

การจดัแบ่งสดัส่วน
พ้ืนท่ีออกก าลงักาย 

6 3.08 
(ปานกลาง) 

.659 5 3.07 
(ปานกลาง) 

.674 

ค่าเฉลีย่รวมปัจจยั
ด้านผลติภัณฑ์ 

 3.80 
(มาก) 

.458  3.63 
(มาก) 

.583 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

4.3.2 ผลการศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสนามกีฬาของภาครัฐใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามกีฬาของภาครัฐในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 2 แห่ง พบว่า โดยรวมผูใ้ช้บริการสนามกีฬาทั้ง 2 แห่งให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.17) และผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03) เม่ือพิจารณาแต่ละ
ประเด็น พบดงัน้ี 
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ผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ให้ความส าคญัในระดับมากต่อการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั3.54) การให้ความรู้ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.38) การดูแล แนะน าเทรนน่ิง(ค่าเฉล่ีย 2.60) ใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ย  

ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางต่อการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ (ค่าเฉล่ีย 3.35) และการให้ความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.26) ขณะท่ีการดูแล แนะน าเทรนน่ิง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.49) ใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ย (ดงัตาราง 4.4) 

 
ตารางที่ 4.4 ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามกีฬาของภาครัฐในเขต
อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัด้านการตลาด 

สนามกฬีาของภาครัฐในเขตอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

สนามกฬีาสมโภช 
เชียงใหม่ 700 ปี 

สนามกฬีาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ล าดับที่ ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ล าดับที่ ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ 

1 3.54 
(มาก) 

.746 1 3.35 
(ปานกลาง) 

.834 

การใหค้วามรู้ 2 3.38 
(ปานกลาง) 

.729 2 3.26 
(ปานกลาง) 

.767 

การดูแล แนะน าเทรน
น่ิง 

3 2.60 
(นอ้ย) 

.775 3 2.49 
(นอ้ย) 

.866 

ค่าเฉลีย่รวม 
ปัจจยัด้านการตลาด 

 3.17 
(ปานกลาง) 

.594  3.03 
(ปานกลาง) 

.678 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 
4.3.3 ผลการศึกษาปัจจัยด้านสถานที่ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสนามกีฬาของภาครัฐใน

เขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามกีฬาของภาครัฐในเขตอ าเภอ

เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 2 แห่ง พบวา่ โดยรวมพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาทั้ง 2 แห่งให้ความส าคญั
ต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเท่ากนั คือ ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มี
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53) และผูใ้ช้บริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23) เม่ือ
พิจารณาแต่ละประเด็น พบดงัน้ี 
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ผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น 
โดยล าดบัแรกคือ ระยะทาง/การเดินทาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.77) รองลงมาคือ ส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.71) ท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60) ความปลอดภยั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44) สถานท่ีตั้ง (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.34) และบรรยากาศ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31) ตามล าดบั 

ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดต่อระยะทาง/
การเดินทาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58) และส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37) นอกจากน้ีใหค้วามส าคญัใน
ระดบัมากต่อ ความปลอดภยั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19) ท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17) สถานท่ีตั้ง(ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.10) และบรรยากาศ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97) ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.5) 

 
ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามกีฬาของ
ภาครัฐในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัด้านสถานที่ 

สนามกฬีาของภาครัฐในเขตอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

สนามกฬีาสมโภช 
เชียงใหม่ 700 ปี 

สนามกฬีาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สถานท่ีตั้ง 5 4.34 
(มากท่ีสุด) 

.622 
5 4.10 

(มาก) 
.731 

ท่ีจอดรถ 3 4.60 
(มากท่ีสุด) 

.590 
4 4.17 

(มาก) 
.743 

ความปลอดภยั 4 4.44 
(มากท่ีสุด) 

.638 
3 4.19 

(มาก) 
.854 

ระยะทาง/การเดินทาง 1 4.77 
(มากท่ีสุด) 

.509 
1 4.58 

(มากท่ีสุด) 
.753 

ส่ิงแวดลอ้ม 2 4.71 
(มากท่ีสุด) 

.484 
2 4.37 

(มากท่ีสุด) 
.745 

บรรยากาศ 6 4.31 
(มากท่ีสุด) 

.556 
6 3.97 

(มาก) 
.689 

ค่าเฉลีย่รวม 
ปัจจยัด้านสถานที่ 

 4.53 
(มากที่สุด) 

.328 
 4.23 

(มากที่สุด) 
.505 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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4.3.4 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลอืกใช้บริการสนามกฬีาของภาครัฐในเขตอ าเภอเมือง
จังหวดัเชียงใหม่ในภาพรวม 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสนามกีฬาของภาครัฐในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ทั้ง 2 แห่ง พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาทั้งสองแห่งให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีเป็น
ล าดบัแรก รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการตลาด ตามล าดบั โดยผูใ้ชบ้ริการสนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นสถานท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก 
รองลงมาคือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ และปัจจยัด้านการตลาด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53, 3.80 และ 3.17 
ตามล าดบั) สอดคลอ้งกบัผูใ้ช้บริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้าน
สถานท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการตลาด
ดว้ยเช่นกนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23, 3.63 และ 3.03 ตามล าดบั) (ดงัตาราง 4.6) 

 
ตารางที่ 4.6 ภาพรวมของการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสนามกีฬาของ
ภาครัฐในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 2 แห่ง 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลอืกใช้

บริการ 

สนามกฬีาของภาครัฐในเขตอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

สนามกฬีาสมโภช 
เชียงใหม่ 700 ปี 

สนามกฬีาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ล าดับที่ ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ล าดับที่ ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 2 3.80 
(มาก) 

.458 2 3.63 
(มาก) 

.583 

ปัจจยัดา้นการตลาด 3 3.17 
(ปานกลาง) 

.594 3 3.03 
(ปานกลาง) 

.678 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 1 4.53 
(มากท่ีสุด) 

.328 1 4.23 
(มากท่ีสุด) 

.505 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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4.4  ความพงึพอใจในการเลือกใช้บริการสนามกฬีาของรัฐในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่ 
ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสนามกีฬาของรัฐในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัเชียงใหม่

วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย น าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
4.4.1 ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสนามกีฬาของรัฐในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ในภาพรวม 
ความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ 

ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 2 แห่ง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลางเท่ากนั โดยผูใ้ช้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 และผูใ้ชบ้ริการสนามเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นพบดงัน้ี 

ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดต่อสถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39)  
นอกจากน้ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากต่อสภาพแวดลอ้มสวยงามไม่แออดั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19) 
ศูนยกี์ฬาและสนามกีฬามาตรฐาน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10) อุปกรณ์กีฬา ความหลากหลาย ความทนัสมยั
เพียงพอต่อความตอ้งการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46) และการเปิด-ปิดไฟ ตามเวลาเหมาะสม และความ
เพียงพอ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42) ขณะเดียวกนัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางต่อการให้บริการของ
เจา้หน้าท่ีทัว่ถึงและดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94) ความเช่ือมัน่ระบบรักษาปลอดภยั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89) 
อีกทั้งในส่วนของการให้บริการห้องน ้ า สาธารณูปโภคความสะอาดและความเพียงพอต่อความตอ้งการ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.30) และร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.25) ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบันอ้ยตามล าดบั 

ในดา้นความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสนามเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อศูนย์กีฬาและสนามกีฬามาตรฐาน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53) เพียง
ประเด็นเดียวเท่านั้น ขณะท่ีการใหบ้ริการในส่วนของสภาพแวดลอ้มสวยงามไม่แออดั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.17) อุปกรณ์กีฬา ความหลากหลาย ความทนัสมยัเพียงพอต่อความตอ้งการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08) การ
เปิด-ปิดไฟ ตามเวลาเหมาะสม และความเพียงพอ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.84) ความเช่ือมัน่ระบบรักษา
ปลอดภยั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.78) และการให้บริการของเจา้หน้าท่ีทัว่ถึงและดี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.70) 
ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางเท่านั้น อีกทั้งในส่วนของสถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวก (ค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  2.56) ร้านอาหารและเค ร่ืองด่ืม  (ค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  2.20) และห้องน ้ า 
สาธารณูปโภคความสะอาดและความเพียงพอต่อความตอ้งการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.09) ผูใ้ช้บริการมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.7) 
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ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสนามกีฬาของรัฐในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 2 แห่ง 

ความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการ
สนามกฬีาของรัฐในเขตอ าเภอเมอืง 

จงัหวัดเชียงใหม่ 

สนามกฬีาของภาครัฐในเขตอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

สนามกฬีาสมโภช 
เชียงใหม่ 700 ปี 

สนามกฬีาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ล าดับ
ที่ 

ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สภาพแวดลอ้มสวยงามไม่แออดั 2 4.19 
(มาก) 

.615 2 3.17 
(ปานกลาง) 

.621 

ศูนยกี์ฬาและสนามกีฬามาตรฐาน 3 4.10 
(มาก) 

.575 1 3.53 
(มาก) 

.735 

อุปกรณ์กีฬา ความหลากหลาย ความ
ทนัสมยัเพียงพอต่อความตอ้งการ 

4 3.46 
(มาก) 

.671 3 3.08 
(ปานกลาง) 

.617 

หอ้งน ้ า สาธารณูปโภคความสะอาด
และความเพียงพอต่อความตอ้งการ 

8 2.30 
(นอ้ย) 

.710 9 2.09 
(นอ้ย) 

.710 

ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 9 2.25 
(นอ้ย) 

.663 8 2.20 
(นอ้ย) 

.616 

ความเช่ือมัน่ระบบรักษาปลอดภยั 7 2.89 
(ปาน
กลาง) 

.497 5 2.78 
(ปานกลาง) 

.549 

สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวก 1 4.39 
(มาก
ท่ีสุด) 

.879 7 2.56 
(นอ้ย) 

.717 

การเปิด-ปิดไฟ ตามเวลาเหมาะสม 
และความเพียงพอ 

5 3.42 
(มาก) 

.535 4 2.84 
(ปานกลาง) 

.547 

การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีทัว่ถึง 
และดี 

6 2.94 
(ปาน
กลาง) 

.532 6 2.70 
(ปานกลาง) 

.562 

ค่าเฉลีย่รวม 
ระดบัความพงึพอใจ 

 3.33 
(ปาน
กลาง) 

.323 
 

2.77 
(ปานกลาง) 

.308 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐใน
เขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ด้วยค่าสถิติ  Independent Samples Test (t-Test) โดยไม่ทราบความ
แปรปรวนของประชากร(Population variance) โดยสถิติ t-test นั้ นใช้ทดสอบความแตกต่างหรือ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ใช้ส าหรับการทดสอบขอ้มูลท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
(Normal Distribution) พบว่า ค่า t = 17.099 และค่า  Sig. = .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทาง
สถิติท่ีก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.01 แสดงว่า ผูใ้ช้บริการสนามกีฬาทั้ง 2 แห่ง มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาสมโภช 700 ปี มี
ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการท่ีสูงกวา่ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (ดงัตารางท่ี 4.8) 

 
ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบการเลือกใชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 
2 แห่ง กบัระดบัความพึงพอใจต่อการเลือกใชบ้ริการ 

ความพงึพอใจ 
ต่อการเลอืกใช้บริการ 

สนามกฬีา N Mean t 
Sig. 

(2-tailed) 
สมโภช 700 ปี 151 3.33 17.099 .000** 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 249 2.77   

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ: ** หมายถึง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

4.5 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะอืน่ๆจากผู้ใช้บริการ 
 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกิจกรรมกีฬา และ
กิจกรรมเก่ียวกบัสุขภาพให้มากกวา่น้ี และควรมีการปรับปรุงเร่ืองของความสะอาดทั้งห้องน ้ าและบริเวณ
โดยรอบสนาม ซ่อมแซมและตรวจเช็คบริเวณท่ีช ารุดและอุปกรณ์กีฬาให้เรียบร้อย รวมถึงควรมีการ
บริการเร่ืองของตูน้ ้ าเย็นให้แก่ผูม้าใช้บริการฟรี และไม่ควรมีการจดัการแข่งขนัรถภายในสนามกีฬา 
รวมถึงควรมีป้ายช้ีแจง้เร่ืองของกฎระเบียบและรายละเอียดการใชบ้ริการเพิ่มเติม รวมถึงควรมีการจดัสรร
พื้นท่ีกีฬาอ่ืนเพิ่มเติม โดยมีผูม้าแสดงความคิดเห็นจ านวน 12 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 7.95 ของผูเ้ลือกใช้
บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ควรมีการจดัการเร่ืองของความสะอาดบริเวณโดยรอบ 
รวมถึงห้องน ้ าท่ีไม่สะอาดเท่าท่ีควร และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ควรมีการจดัสรรพื้นท่ีออกก าลงั
กายให้เป็นสัดส่วนมากข้ึนและเหมาะสม ถูกประเภท เพิ่มความดูแลในเร่ืองของความปลอดภยัในส่วน
ของทรัพยสิ์นผูม้าใชบ้ริการเองและของสนามกีฬาดว้ย โดยการปรับปรุง ตรวจสอบ ดูแลอยา่งสม ่าเสมอ 
ควรมีการปรับปรุงเร่ืองของสภาพแวดลอ้ม การท่ีจ านวนรถท่ีเขา้มาในสนามมากเกินไปท าให้ส่งผลเสีย
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ต่อสุขภาพและอนัตรายต่อผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเช่นเร่ืองของควนัจากท่อไอเสีย อนัตรายจากการขบัข่ีรถท่ี
เร็ว รวมถึงการเป็นแหล่งมัว่สุม เกิดการทะเลาะวิวาทบ่อยคร้ังและควรจะมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 
ส่งเสริมการออกก าลงักายให้มากข้ึนกวา่น้ี โดยมีผูม้าแสดงความคิดเห็นจ านวน 25 ท่านหรือคิดเป็นร้อย
ละ 10.04 ของผูเ้ลือกใชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผล ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสนามกีฬาของรัฐ 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนผูใ้ชบ้ริการ
สนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน พบวา่ ผูเ้ลือกใช้บริการสนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 21-30 ปี มีสถานะโสด 
และส่วนมากแลว้มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี โดยมีอาชีพเป็นพนกังานราชการ/รัฐวสิาหกิจมาก
ท่ีสุด และส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท ส่วนผูเ้ลือกใช้บริการสนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายอุยูใ่นช่วงระหวา่ง 21-30 ปี มีสถานะโสด และส่วนมากแลว้
มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี แต่มีอาชีพเป็นเอกชนมากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีรายได้อยูใ่นช่วง 
15,001-20,000 บาท และการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลงักายของบุคคลท่ีเลือกใชบ้ริการสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี พบว่ามีความถ่ีในการออกก าลงักายคือ 3-5 วนั/สัปดาห์ และส่วนมากออก
ก าลงักายในช่วงเวลา 17.00-19.00 น. โดยระยะเวลาในการออกก าลงัอยู่มากกว่า 60 นาที และจะมา
ออกก าลงักายกบัเพื่อน โดยส่วนใหญ่ออกก าลงัประเภทวิง่ ซ่ึงเหตุผลในการออกก าลงักายมากท่ีสุดคือ
เพื่อสุขภาพ ส่วนพฤติกรรมการออกก าลงักายของบุคคลท่ีเลือกใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม่พบว่ามีความถ่ีในการออกก าลังกายคือ 3-5 วนั/สัปดาห์ และส่วนมากออกก าลังกายใน
ช่วงเวลา 17.00-19.00 น. โดยระยะเวลาในการออกก าลงัมากกวา่ 60 นาที และจะมาออกก าลงักายกบั
เพื่อน โดยส่วนใหญ่ออกก าลังประเภทวิ่ง ซ่ึงเหตุผลในการออกก าลงักายมากท่ีสุดคือเพื่อสุขภาพ
เช่นเดียวกนั 
 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีปัจจยัดา้นสถานท่ีมีความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีความส าคญัในระดบัมาก และปัจจยัดา้นการตลาดมีความส าคญั
ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั ซ่ึงปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีส าคญัสูงสุดคือระยะทาง/การเดินทาง ส่วนปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความส าคญัสูงสุดคือมาตรฐานของอุปกรณ์ และปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีความส าคญั
สูงท่ีสุดคือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ส่วนทางด้านสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่มีปัจจยัด้าน
สถานท่ีมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความส าคญัในระดบัมาก และปัจจยั
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ดา้นการตลาดมีความส าคญัในระดบัปานกลางตามล าดบัเช่นกนั ซ่ึงปัจจยัดา้นสถานท่ีท่ีส าคญัสูงสุด
คือระยะทาง/การเดินทาง ส่วนปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัสูงสุดคือมาตรฐานของอุปกรณ์ และปัจจยั
ดา้นการตลาดท่ีส าคญัมากสูงสุดคือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์  โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการสนามกีฬาของรัฐทั้ง 2 แห่งท่ีอยู่ในระดบัความส าคญัน้อยคือทางด้านการตลาด ในเร่ืองการ
ดูแล แนะน า และการเทรนน่ิง 
 ส่วนผลการศึกษาถึงความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสนามกีฬาของรัฐในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูใ้ช้บริการสนามกีฬาของรัฐในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ ง 2 แห่ง มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเท่ากนั โดยผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและผูใ้ช้บริการสนามเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เช่นกนัโดยความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี พบวา่ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือสถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวก นอกจากน้ีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากต่อสภาพแวดลอ้มสวยงามไม่แออดั ศูนยกี์ฬาและ
สนามกีฬามาตรฐาน ตามล าดบั ส่วนในดา้นความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสนามเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบวา่ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากต่อศูนยกี์ฬาและสนามกีฬามาตรฐานเพียง
ประเด็นเดียวเท่านั้น ขณะท่ีการให้บริการในส่วนของสภาพแวดลอ้มสวยงามไม่แออดั อุปกรณ์กีฬา 
ความหลากหลาย ความทันสมัยเพียงพอต่อความต้องการ มีความพึ่ งพอใจในระดับปานกลาง
ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอย่างมีความพึ่ งพอใจทางด้านห้องน ้ า สาธารณูปโภค ความสะอาด และความ
เพียงพอต่อความตอ้งการ และด้านร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในระดับน้อย และผลการทดสอบความ
แตกต่างของความพึงพอใจต่อการใช้บริการสนามกีฬาทั้ง 2 แห่ง พบว่าผูใ้ช้บริการสนามกีฬาทั้ง 2 
แห่ง มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี 0.01 โดยผูใ้ชบ้ริการ
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการท่ีสูงกว่าผูใ้ช้บริการสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่  
 
5.2 อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาเม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีผ่านมา พบว่า ในทางดา้นพฤติกรรมแลว้ ผล
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ คุณชญาณี เถาวลัย ์(2552) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แต่ทางดา้นความพึงพอใจ พบวา่ ในการศึกษาคร้ังน้ี 
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง แต่ในการศึกษาของคุณชญาณี เถาวลัย ์ (2552) กลุ่ม
ตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า ผูเ้ลือกใช้บริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปี มีความพึงพอใจลดลง อาจเน่ืองจากการเส่ือมสภาพของสนามกีฬา และเม่ือเปรียบเทียบกบังาน
ของคุณกฤษณ มณีเทศ (2554) ซ่ึงท าการศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสนาม
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กีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่แลว้ พบวา่ ผลการศึกษาสอดคลอ้งกนัทั้งดา้นพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผูเ้ลือกใชบ้ริการสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบในรายละเอียดท่ีว่า ความพึงพอใจในระดบัน้อยต่อการใช้
บริการสนามกีฬาของรัฐทั้ง 2 แห่งคือดา้นห้องน ้ า สาธารณูปโภค ความสะอาดและความเพียงพอต่อ
ความตอ้งการและทางดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียงขอ้งควรเขา้มาดูแล นอกจากน้ียงั
พบวา่ผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม ่

 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลน้อยต่อการเลือกใช้บริการสนามกีฬาของรัฐทั้ง 2 
แห่งคือทางดา้นการตลาด ในเร่ืองของการดูแล แนะน า เทรนน่ิง ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ควรให้ความส าคญั
ในการปรับปรุงทางดา้นน้ี โดยอาจจะท าเป็นป้ายแนะน าวิธีการใชอุ้ปกรณ์ เพื่อท่ีผูอ้อกก าลงักายจะได้
ปฏิบติัตามได ้และจากผลการศึกษาถึงความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐทั้ง 2 แห่ง
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจน้อยในเร่ืองของห้องน ้ า สาธารณูปโภค ความสะอาดและความ
เพียงพอต่อความตอ้งการ รวมถึงทางดา้นร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีปัญหาทั้งเร่ืองของการป้ิงยา่งท่ี
ท าให้เกิดควนั เป็นผลเสียต่อการสูบดมขณะท่ีผูใ้ช้บริการออกก าลงักาย ซ่ึงอาจแกไ้ขหรือยกเวน้การ
จดัจ าหน่ายในสินคา้ประเภทน้ีไดเ้ช่นกนั มากกวา่นั้นยงัมีผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 
ปี ไดแ้สดงความคิดเห็นในเร่ืองของการจดัแข่งขนัรถความเร็วสูงภายในสนามกีฬา ซ่ึงมองวา่อาจเป็น
อนัตรายและสร้างความรบกวนกบัผูใ้ชบ้ริการสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีดว้ย โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการดูแลสนามกีฬาทั้ง 2 แห่งควรน าไปปรับปรุงแกไ้ข โดยเฉพาะสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อท่ีจะไดเ้พิ่มระดบัความพึงพอใจต่อผูใ้ช้บริการสนามกีฬาของรัฐในการเขา้ใช้บริการสนามกีฬา
ของรัฐทั้งสองแห่งได ้และมีความพึงพอใจในการเขา้ใชบ้ริการในระดบัเดียวกนัในอนาคต 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. จากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามของผูใ้ช้บริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่นั้น เป็นการเก็บขอ้มูลท่ีค่อนขา้งยาก เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามบางรายไม่เคยเขา้
ไปใช้บริการสนามกีฬาของรัฐเลย แต่จะเลือกใช้สวนสาธารณะแทนเน่ืองจากความสะดวกต่อการ
เดินทาง โดยการเก็บขอ้มูลผูใ้ชส้วนสาธารณะก็เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเพราะเป็นการจดัสรรงบประมาณ
ในการบ ารุงรักษาและดูแลจากภาครัฐดว้ยเช่นกนั 
 2. จากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามของผูใ้ช้บริการสนามกีฬาของรัฐ ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่นั้น จะเก็บเฉพาะผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการออกก าลงักายเท่านั้น แต่ยงัมีกลุ่มประชากรบาง
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กลุ่มไม่ไดมี้ความสนใจในการออกก าลงักาย แต่สนใจด้านอ่ืนเช่น การชมการแข่งขนักีฬา การเขา้
อบรมสัมมนาท่ีจดัข้ึน เป็นตน้ ก็เป็นกลุ่มท่ีน่าศึกษาถึงความพึ่งพอใจในการเขา้มาใชบ้ริการสนามกีฬา
ของรัฐดว้ยเช่นกนั 
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ภาคผนวก 
 

แบบสอบถามเพือ่งานวจิัย 

 

เร่ือง  พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ
 ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีเป็นเอกสารประกอบการวิจยัของนักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะ
 เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการและปัจจยัท่ี
 มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จึงใคร่
 ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถามและแสดงความเห็นของท่านเอง ตามท่ี
 ปรากฏรายละเอียดในแบบสอบถามฉบบัน้ี ค  าตอบท่ีไดใ้นคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน าไปใช้ใน
 การศึกษาเชิงวชิาการเท่านั้น ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านท่ีไดใ้หข้อ้มูลมา ณ ท่ีน้ี 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) หนา้ค าตอบท่ีเลือก หรือเขียนค าตอบลงในช่องวา่ง ..... ท่ีก าหนดไว ้
 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อาย ุ   (  ) 11-20 ปี  (  ) 21-30 ปี  (   ) 31-40 ปี 
   (  ) 41-50 ปี  (  ) 50 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพ  (  ) โสด   (  ) สมรส  (   ) หยา่/หมา้ย 
4. ระดบัการศึกษา (  ) ประถมศึกษา  (  ) มธัยมศึกษา   
   (  ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวช./ปวส.) 
   (  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกวา่ปริญญาตรี  
5. อาชีพ   (  ) นกัเรียน/นกัศึกษา (  ) รับจา้งทัว่ไป  (  ) ธุรกิจส่วนตวั 
   (  ) เกษตรกร  (   ) รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
   (  ) พนกังานเอกชน (   ) เกษียณ   
   (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………. 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (  ) นอ้ยกวา่ 5,000 บาท (  ) 5,001-10,000 บาท (  ) 10,001-15,000 บาท 
   (  ) 15,001-20,000 บาท (  ) มากกวา่ 20,000 บาท    
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ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการออกก าลงักายของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.ความถ่ีในการออกก าลงักาย 
 (  ) นอ้ยกวา่ 3 วนั / สัปดาห์ (  ) 3 - 5 วนั / สัปดาห์ (  ) 6 - 7 วนั / สัปดาห์ 
 (  ) ไม่แน่นอน 
2.ช่วงเวลาในการออกก าลงักาย 
 (  ) ช่วงเชา้ (05:00 น. - 11:00 น.)   (  ) ช่วงบ่าย (13:00 น. - 16:00 น.)  
 (  ) ช่วงเยน็ (17:00 น. - 19:00 น.)   (  ) ช่วงค ่า (หลงั 19:00 น.) 
 (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………. 
3.ระยะเวลาในการออกก าลงักาย 
 (  ) นอ้ยกวา่ 30 นาที  (  ) 30 - 60 นาที   (  ) มากกกวา่ 60 นาที 
4.ลกัษณะการออกก าลงักาย 
 (  ) ไปคนเดียว   (  ) ไปกบัเพื่อน   (  ) ไปกบัครอบครัว   
 (  ) อ่ืนๆโปรดระบุ…………………… 
5.ประเภทการออกก าลงักาย 
 (   ) เดิน  (   ) วิง่  (   ) แอโรบิค    (   ) แบดมินตนั     
 (   ) ฟุตบอล  (   ) วา่ยน ้า (   ) ฟิตเนส    (   ) บาสเกตบอล   
 (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………. 
6.เหตุผลการออกก าลงักาย 
 (   ) สุขภาพแขง็แรง (   ) เพื่อใชส้มาคมกบัเพื่อน (   ) เพื่อใชใ้นการแข่งขนั 
 (  ) ความสนุกสนาน (   ) ตอ้งการลดน ้าหนกั   (   ) ถูกบงัคบั 
 (   ) มีปัญหาสุขภาพ  (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................... 
7.สนามกีฬาท่ีเลือกใชบ้ริการ 
 (   ) สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
 (   ) สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ส่วนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีแสดงถึงระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้
บริการสนามกีฬาของรัฐ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
ระดบัความส าคญัของปัจจยั 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอ้ย 
 (2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

คุณภาพของอุปกรณ์กีฬา           

มาตรฐานของอุปกรณ์           

ความหลากหลายของอปุกรณ์           

ความทนัสมยัของอปุกรณ์           
ความเพียงพอต่อความตอ้งการของ
อุปกรณ์           
การจดัแบ่งสดัส่วนพ้ืนท่ีออกก าลงั
กาย           

ปัจจยัดา้นการตลาด   

การโฆษณาประชาสมัพนัธ์           

การใหค้วามรู้           

การดูแล แนะน า เทรนน่ิง           

ปัจจยัดา้นสถานท่ี   

สถานท่ีตั้ง            

ท่ีจอดรถ           

ความปลอดภยั           

ระยะทาง/การเดินทาง           

ส่ิงแวดลอ้ม           

บรรยากาศ           
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ส่วนที ่4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ  
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีแสดงถึงระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการสนามกีฬา
ของรัฐ 

ส่ิงท่ีใหบ้ริการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
 (5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง  
(3) 

นอ้ย 
 (2) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1) 

สภาพแวดลอ้มสวยงาม ไม่แออดั           

ศูนยกี์ฬาและสนามกีฬา มาตรฐาน           
อุปกรณ์กีฬา ความหลากหลาย 
ความทนัสมยั เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ           
หอ้งน ้ า สาธารณูปโภค ความ
สะอาดและความเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ           

ร้านอาหาร และเคร่ืองด่ืม           

ความเช่ือมัน่ระบบรักษาปลอดภยั           

สถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง สะดวก           

การเปิดปิดไฟ ตามเวลาเหมาะสม 
และความเพียงพอ           
การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีทัว่ถึง 
และดี           

 
ส่วนที ่5 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นในการใชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ 
  ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงปัญหาท่ีในการใชบ้ริการสนามกีฬาของรัฐ 
  

 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ขอบคุณครับ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
 

ช่ือ-สกุล    นายเอกรินทร์ กิตติเลิศภกัดีกุล 

วนั เดือน ปี เกดิ   3 กนัยายน 2530 

ประวตัิการศึกษา   ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย    
    โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั ปี 2548 
    ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ  
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
    ปีการศึกษา 2552 

ประสบการณ์   2556-ปัจจุบนั บริษทั หลกัทรัพยก์สิกรไทย จ ากดั 
    ต าแหน่งผูจ้ดัการเงินทุนส่วนบุคคล 
    2553-2556 บริษทั ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ  ากดั 
    ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพ (QA)  
    2552-2553 ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาศรีนครพิงค์ 
    ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการตลาด ( MO ) 

 

 


