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บทคัดยอ 

 การวจัิยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกาย   และแรงจูงใจในการมาใชบริการฟตเนส 

ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสถานบริการฟตเนสของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎสงขลา จํานวน 383 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังนี้ ไดแก แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย ผลวิจัยของงานศึกษา พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานิยมออกกําลัง
กายดวยกีฬาประเภทวิ่ง มีระยะเวลาในการออกกําลังกายเฉลี่ยคร้ังละ 30-60 นาที มีความถี่ในการออกกําลังกายเฉลี่ย
ประมาณ 2-3 คร้ัง/สัปดาห และอุปสรรคในการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาสวนใหญเปน
เร่ืองของการไมมีเวลา สําหรับการใชบริการฟตเนส นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวนใหญเคยมาใชบริการฟต
เนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนักศึกษาสวนใหญไดรับรูขอมูลฟตจากเพ่ือนหรือคนรูจัก ขอควรปรับปรุงของ
ฟตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ ความคับแคบของสถานท่ีออกกําลังกาย  
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Abstract 

The purpose of this research is to study exercise behaviors and motivations of using fitness 
service of undergraduate students, Songkhla Rajabhat University for development methods to 
fitness facility in Songkhla Rajabhat University to be more efficient. The sample of this study is 383 
Songkhla Rajabhat University students. The research tools are questionnaire and statistics to 
analyze information such as percentage, mean, standard deviation, t-test and anova. The results of 
this study are most Songkhla Rajabhat University students like to run, 30-60 minutes for time 
average to exercise, and 2-3 times per week for exercise frequencies. Moreover, exercise problems 
of most Songkhla Rajabhat University students are not have time. Furthermore, most Songkhla 
Rajabhat University students have ever gone to use the fitness facility. Most of them receive fitness 
information from friends and acquaintances.  A fitness improvement in Songkhla Rajabhat University 
is too narrow for exercise facilities. 
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บทนํา 
 การมีสุขภาพท่ีสมบูรณและแข็งแรงตลอดเวลาเปนความตองการของมนุษยในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีตองอยู
ภายใตสภาพแวดลอมของโลกยุคโลกาภิวัตน ท่ีทุกสิ่งทุกอยางมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปนไปอยางไร
พรมแดน รวมท้ังความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว และการเผชิญ
สถานการณการแขงขันทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง สงผลใหวิถีการดํารงชีวิตของประชากรโลกและประชากรประเทศไทย
ตองตอสูกับสิ่งเรา รวมท้ังการกระตุนความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีซับซอนขึ้น ภายใตสภาวะรางกายและ
จิตใจท่ีตองแบกรับความเครียด สงผลใหประชากรไทยตองเผชิญอตัราเสี่ยงของการเกิดโรคตาง ๆ เพ่ิมขึ้น  
 รัฐบาลไทยไดตระหนัก ใหความสําคัญ และดําเนินการสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดีของประชาชน ผานการสราง
เสริมสุขภาพสูสังคมสุขภาวะของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเฉพาะการกระตุนให
ประชาชนเห็นความสําคัญและจําเปนของการออกกําลังกาย เพราะการออกกําลังกายเปนวิธีหนึ่งท่ีจะชวยเสริมสรางให
มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ มจิีตใจเบิกบาน สดชื่น คลองแคลว กระฉับกระเฉง และชวยลดอัตราการเกิดโรค
ตาง ๆ ได การออกกําลังกายมีหลายประเภท อาทิ การเดิน การว่ิง การเลนโยคะ วายน้ํา แอโรบิค การเลนฟุตบอล 
บาสเก็ตบอล แบดบินตัน เปนตน การออกกําลังกายท่ีดี จะตองออกกําลังกายอยางถูกวิธี เหมาะสมกับเพศและวัย และ
ควรออกกําลังกายเปนประจําจะชวยใหเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงสมบูรณ 

ในดานการสงเสริมการออกกําลังกาย  รัฐบาลไทยไดมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ และชักชวนใหประชาชน
หันมาดูแลสุขภาพใหสมบูรณ แข็งแรง โดยมกีารจัดผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูมาใหคําแนะนําในการออกกําลังกาย และให
คําปรึกษาในดานการดูแลรักษาสุขภาพ ผลจากการสงเสริมและสนับสนุนดังกลาว ทําใหประชาชนบางสวนไดตระหนัก 
และใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการใสใจในการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงจะทําให
ประชาชนมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ (โยธิน แสวงดี, 2554) 

รัฐบาลไทยตระหนักดีวาการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ไมเพียงแตจะสงผลดีตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แตจะยังชวยลดภาระรายจายของกระทรวงสาธารณสุข ในสวนของงบประมาณการรักษา
โรคของประชาชน ดังน้ัน การสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกายเพ่ือสรางเสริมสุขภาพท่ีแข็งแรง จึงเปนนโยบายท่ี
รัฐบาลพยายามดําเนินการผานทุกหนวยงานของภาครัฐบาล โดยเฉพาะการกระตุนใหนักศึกษาซึ่งเปนทรัพยากรมนุษย
ท่ีสําคัญของประเทศใหมีสุขภาพรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณและแข็งแรง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดตระหนักในความสาํคัญของการสงเสริม ใหนักศึกษามีสุขภาพรางกายและจิตใจ
ท่ีสมบูรณและแข็งแรง จึงไดดําเนินการสงเสริมใหนักศึกษาสนใจการออกกําลังกายผานการจัดรายวิชาเรียน คือ กีฬา
และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นป  นอกจากน้ี ยังไดมีการสรางและพัฒนา
สนามกีฬาประเภทตาง ๆเพ่ือกระตุนใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหออกกําลังกายมากขึ้น ไดแก สนาม
เทนนิส และสระวายน้ํา เปนตน  รวมท้ังการใหบริการฟตเนสซ่ึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการออกกําลังกาย ท่ีประชาชน
มีความนิยมในการเลือกใชบริการมากขึ้น(ปกรณ วงศสวัสด์ิและอิทธิกร ขําเดช, 2554)  

สถานบริการฟตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เปนสถานบริการท่ีอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา บุ
คลกรของมหาวิทยาลัย และประชาชนผูท่ีสนใจในการออกกําลงักาย การใหบริการโดยท่ัวไปของสถานบริการฟตเนสจะ
จัดใหมีอุปกรณท่ีเก่ียวกับการออกกําลังกายท่ีไดมาตรฐานและทันสมัย มีหลากหลายประเภทใหเลือกใชบริการ มี
บุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญคอยอํานวยความสะดวก รวมท้ังใหคําแนะนําในการใชอุปกรณตาง ๆ ในการออก
กําลังกายอยางถูกวิธี และใหคําแนะนําเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ทําใหสถานบริการฟตเนสเปนท่ีนาสนใจและ
ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง   

ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา รวมท้ังคนหาแรงจูงใจของการใชบริการฟตเนสของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสถานบริการฟตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  ศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 2.  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาในการมาใชบริการฟตเนสของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 3.  เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาสถานบริการฟตเนส 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ในงานศึกษาน้ี มีการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย 
นักวิชาการไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรม (Behavior) ไวหลากหลาย โดยสมโภชน เอี่ยมสุภาษิต 

(2543) ผูเชี่ยวชาญดานการปรับพฤติกรรมไดใหความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลกระทํา แสดงออกมา 
ตอบสนอง หรือโตตอบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งสภาพการณใดสภาพการณหนึ่งโดยท่ีผูอื่นสามารถสังเกตได สอดคลองกับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ท่ีไดนิยามความหมายของพฤติกรรมวา เปนการกระทําหรืออาการท่ีแสดงออกทาง
กลามเน้ือ ความคิด และความรูสึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเรา 

สําหรับพฤติกรรมการออกกําลังกาย หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวของรางกายอยางมีแบบแผนท่ี
บุคคลปฏิบัติในเวลาวางนอกเหนือจากงานอาชีพ มีการใชกลามเน้ือมัดใหญเคลื่อนไหวเปนจังหวะในรูปแบบท่ีใชเวลา
ตอเน่ืองและใชออกซิเจน เพ่ือความแข็งแรงและเปนประโยชนตอสุขภาพ โดยพิจารณาตามหลักการเคลื่อนไหวท่ี
รางกายคลอบคลุมถึง ประเภทของการออกกําลังกาย ความถี่ใชจํานวนวัน/สัปดาห ความนานของการออกกําลังกาย
เปนนาที/คร้ัง และความแรง ซ่ึงประเมินจากความรูสึกเหน่ือยหลังหยุดออกกําลังกาย ตามเกณฑความรูสึกเหน่ือยของ
บอรค (Borg) และความตอเน่ืองของการออกกําลังกายประเมินจากระยะเวลารวมของการออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอต้ังแตเร่ิมตนปฏิบัติจนถึงปจจุบัน (กรมอนามัย, 2543ก)  

2. แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 
2.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
คําวา “แรงจูงใจ” ในภาษาอังกฤษใชคําวา “Motives” และ “การจูงใจ” ใชวา “Motivation” (Willis 

& Campbell, 1992) คําจํากัดความของคําวา “แรงจูงใจ” และ “การจูงใจ” อารี พันธุมณี (2542) กลาววา แรงจูงใจ 
หมายถึงภาวะใด ๆ ก็ตามท่ีกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา สวน การจูงใจหมายถึง การนําปจจัยตาง ๆ ท่ีเปน
แรงจูงใจมาผลักดันใหบุคคลแสดง พฤติกรรมอยางมีทิศทาง เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายหรือเง่ือนไขท่ีตองการ ปจจัยตาง ๆ 
ท่ีนํามาอาจเปน เคร่ืองลอใจ ใหรางวัล การลงโทษ การทําใหเกิดการต่ืนตัว รวมท้ังการทําใหเกิดความคาดหวัง เปนตน 

จากคําจํากัดความขางตน สามารถอธิบายไดวา แรงจูงใจคือแรงกระตุนท่ีทําใหเกิดการกระทํา แรง
กระตุนจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับระดับท่ีแตกตางกันของแรงจูงใจ แรงจูงใจท่ีมีระดับต่ําอาจจะไมเปนแรงกระตุนหรือมี
แรงกระตุนนอย แตแรงจูงใจท่ีมีระดับสูงจะมีแรงกระตุนมากและมี พลังผลักดันใหเกิดการกระทําเพ่ือตอบสนอง
แรงจูงใจน้ัน  

 
2.2 ประเภทของแรงจูงใจ  
 ศิลปชัย สุวรรณธาดา (2548) ไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ชนิด คือ  

- แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นภายในตัวของ นักกีฬา การ
ท่ีนักกีฬากระทําสิ่งหน่ึงเพ่ือตนเอง เกิดจากแรงจูงใจภายใน เชน การเรียนหนังสือเพ่ือ ความรูการเขารวมการเลนกีฬา
เพ่ือความสนุกสนาน ความพึงพอใจ การพัฒนาทักษะของตนเอง สุขภาพ การลดนํ้าหนัก ความสมบูรณทางกาย การทา
ทายตนเอง การประสบความสําเร็จแหงตน เปนตน  

- แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นจากภายนอก การท่ี
นักกีฬาพยายามทํากิจกรรมหน่ึงเพ่ือสิ่งของท่ีจะไดรับจากการกระทําน้ัน เกิดจากแรงจูงใจภายนอก เชน การเรียน
หนังสือเพ่ือเกรด A การเขารวมการเลนกีฬาเพ่ือการยอมรับ การมีชื่อเสียง เงินรางวัล ถวยรางวัล เปนตน 
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3. ขอมูลเกี่ยวกับฟตเนส 
ฟตเนส(Fitness) เปนสถานท่ีออกกําลังกายท่ีรวมการออกกําลังกายหลากหลายรูปแบบในพ้ืนท่ีท่ีจํากัด

ใหผูใชบริการเลือก เชน การวิ่งบนสายพาน การออกกําลังกายโดยการใชอุปกรณเพ่ือชวยเสริมสรางกลามเน้ือ และขจัด
ไขมันสวนเกิน  ปกติจะแบงเปน 3 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 Cardio คือ พวกเคร่ืองเลนท่ีเปนแมชชีน มีท้ังวิ่ง สกบีก สเตปเปอร เปนการออกกําลังท่ีเหน่ือย
อยูกับท่ี เงียบและสันโดษอยูเพียงลําพัง เหมาะสําหรับคนท่ีไมชอบสุงสิงกับใคร    

สวนท่ี 2 หอง Exercise แบงออกไปสองหองดวยกัน (อยางตํ่า) โดยจะแยกสวนหองเตนแอโรบิคกับหอง
ปนจักรยาน เปนการออกกําลังกายแบบเคลื่อนท่ีเนนความสนุกสนานและความอดทนเพราะจะตองใชประมาณเวลา 1 
ชั่วโมงในการออกกําลังกาย 

สวนสุดทายคือ Free weight เปนการออกกําลังกายท่ีเสริมสรางกลามเน้ือและกระชับกลามเน้ือ 
เปาหมายการเลนฟตเนส โดยท่ัวไปแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
- เพ่ือใหรางกายแข็งแรง หัวใจทํางานไดดี หรือเพ่ิมกลามเน้ือ 
- เพ่ือการลดนํ้าหนัก และกระชับสัดสวน (จากhttp://sportclup.siam2web.com/) 

 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายและแรงจูงใจ
ในการมาใชบริการฟตเนส ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเปนแนวทางใหมหาวิทยาลัยราช-
ภัฏสงขลาปรับปรุงสถานบริการฟตเนสใหมีประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ นักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาคปกติ ชั้นปท่ี 1-4 ท้ัง 7 คณะ จํานวน 383 คน ท่ีคํานวณหาไดจากสูตร ของ Taro 
Yamane (Yamane, 1970) ดังน้ี 

n =
N

1 + N(e)�
 

โดย n = ขนาดของกลุมตัวอยาง  
   N = ขนาดของประชากรท่ีใชในการวิจยั 
   e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากการสุม 

ในการศึกษาคร้ังน้ี กําหนดระดับคาความเชื่อม่ันในการเลือกกลุมตัวอยางท่ี 95% และคาระดับ
ความคลาดเคลื่อนท่ี 5% แทนคาจากสูตรได ดังนี้  
  

ขอมูลสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
 - คณะ 
 - ชั้นป 
 - รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  
 

 
     - พฤติกรรมการออกกําลัง 
     - แรงจูงใจในการมาใชบริการฟตเนส 
        ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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n =
9,144

1 + 9,144(.05)�
 

 

n =
9,144

1 + 9,144(.0025)
 

      

 =   383.24 หรือ 383 ราย 
 งานวิจัยน้ีสุมเก็บขอมลูแบบสะดวกจากนักศึกษาราชภัฏสงขลา ท่ีมาใชบริการฟตเนสของมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา โดยใชวิธีการสัมภาษณดวยขอคําถามจากแบบสอบถาม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 สวน ดังน้ี 
สวน 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานะภาพสวนบุคคล ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(check-list) มีขอคําถามจํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ คณะ ชั้นป และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
สวนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออกกําลังกาย ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (check-list) มีขอคําถามจํานวน 9 ขอ 
สวนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการมาใชบริการฟตเนส ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ และมี
เกณฑในการกําหนดคานํ้าหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Likert) (สุวิมล วองวาณิช, 2546) ดังน้ี 

1 หมายถงึ  แรงจูงใจในระดับนอยท่ีสดุ 
2 หมายถงึ  แรงจูงใจในระดับนอย 
3 หมายถงึ  แรงจูงใจในระดับปานกลาง 
4 หมายถงึ  แรงจูงใจในระดับมาก 
5 หมายถงึ  แรงจูงใจในระดับมากท่ีสุด 

สวนท่ี 4 สอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะของขอคําถามเปน
คําถามปลายเปด 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาในประเด็นสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 76.3 
และเพศชายจํานวน 176 คน รอยละ 46.0 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 21-23 ป คิดเปนรอยละ 
51.4 โดยสวนใหญเรียนท่ีคณะวิทยาการจัดการ รอยละ 34.2 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเรียนชั้นปท่ี 3 รอยละ 
30.3 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 5,001-7,000 บาทตอเดือน รอยละ 38.6  
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 383 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูท่ีออกกําลังกาย 
คิดเปนรอยละ 81.2 และเปนผูท่ีไมออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 18.8 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญออกกําลังกายมา
นอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 34.5 และออกกําลังกายดวยกีฬาประเภทว่ิงเหยาะๆ คิดเปนรอยละ 21.6 โดยมี
วัตถุประสงคของการออกกําลงักายเพ่ือสุขภาพ คิดเปนรอยละ 46.6 ความถี่ในการออกกําลังกาย 2-3 คร้ัง/สัปดาห คิด
เปนรอยละ 36.0 มรีะยะเวลาในการออกกําลังกาย/คร้ัง 30-60 นาที มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32 สําหรับอุปสรรคใน
การออกกําลังกายสวนใหญเปนเร่ืองของการไมมีเวลา คิดเปนรอยละ 45.5 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยมาใช
บริการฟตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คิดเปนรอยละ 74.4 และสวนใหญรับรูขอมูลฟตเนสของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาจาก เพ่ือน/คนรูจัก คิดเปนรอยละ 71.1  
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 3. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการมาใชบริการฟตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  จากการสํารวจกลุมตัวอยาง พบวา นักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลามแีรงจูงใจในการมา
ใชบริการฟตเนส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระดับมาก โดยเพศชายมีแรงจูงใจมากท่ีสุดเพ่ือเสริมสรางความสามคัคี
กับบุคคลอื่น รองลงมา คือ เพ่ือการมีภูมิคุมกันทางสุขภาพท่ีดี สําหรับเพศหญิง แรงจูงใจท่ีมากท่ีสุด คือ เพ่ือการมี
บุคลิกภาพท่ีดี และรองลงมา คือ การมีภูมิคุมกันทางสุขภาพท่ีดีและเพ่ือเสริมสรางความสามัคคีกับบุคคลอืน่ ตามลําดับ 
 4. ผลการศึกษาของขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระบุวา สถานท่ีออกกําลังกายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาคับแคบ 
รองลงมา คือ มีจํานวนอุปกรณในการออกกําลังกายนอย 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการออกกําลังกาย 2-3 คร้ัง/สัปดาห มากกวา 
สัปดาหละคร้ัง ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของ กุลธิดา เหมาเพชร, คมกริช เชาวพานิช, พรเพ็ญ ลาโพธิ์, และวาสิฏฐี เทียม
เทาเกิด (2555) ท่ีพบวาความถี่ในการออกกําลังกายสวนมากออกกําลังกาย สัปดาหละคร้ัง ท้ังน้ีผูวิจัยต้ังขอสังเกตวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการออกกําลังกายมากขึ้น เน่ืองจากปจจุบันคนใหความสนใจกับการดูแลสุขภาพ ดังน้ัน
ผูตอบแบบสอบถามจึงมีเวลาในการมาออกกําลังกาย 2-3 คร้ัง/สัปดาห มากกวา สัปดาหละคร้ัง 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ         สอดคลองกับงานวิจัยของยุว
ภา คิ้วดวงตา (2553) ท่ีพบวาผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ เน่ืองจากการออก
กําลังกายเปนสิ่งท่ีมีประโยชนตอสุขภาพรางกาย ดังน้ันผูตอบแบบสอบถามจึงใหความสนใจในการออกกําลังกาย 
 3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอุปสรรคในการออกกําลังกาย คือ การไมมีเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของ
ภาสวัฒน เรืองจิรโรจน (2550) ในการวิจัยเร่ือง    ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานบริการออก
กําลังกาย (Fitness) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาอุปสรรคในการออกกําลังกาย คือ การไมมี
เวลา  
 4. ผูตอบแบบสอบถามตองการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขยายพ้ืนท่ีของสถานบริการใหกวางขวาง
เพ่ิมขึ้น รวมท้ังใหเพ่ิมอุปกรณออกกําลังกายฟตเนสใหมีจํานวนมากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรมีนโยบายสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยสนับสนุนให

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ออกกําลังกายทุกวันๆละ 5 นาที เพ่ือเสริมสรางใหทุกคนตระหนักถึง
ความสําคัญในการออกกําลังกาย 

 1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรประชาสัมพันธสถานบริการออกกําลังกายฟตเนส ใหนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารูจัก และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรตองปรับปรุงสถานท่ี และอุปกรณในฟตเนส ใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ือดึงดูดใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามากใชบริการเพ่ิมมากขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาความตองการการออกกําลังกายของพฤติกรรมการออกกําลังกายของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือจะไดมีการสงเสริมการออกกําลังกายตามความตองการของนักศึกษาไดอยางถูกตอง 
 2.2 ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการมาใชบริการฟตเนสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาของประชาชน

ท่ัวไป 
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