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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้อ งการด้านการออกกำลั งกายของนั กศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ศูนย์สามพร้าว ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ความต้องการด้านการออกกำลังกาย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านชนิดของ
กิจกรรมการออกกำลังกาย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ และอุปกรณ์ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านการจัดการ มี
ค่าความเที่ยงตรง เท่ากับ 0.99 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 และข้อเสนอแนะทั่วไป วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency
Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างด้วยสถิติที (T-Test) ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า 1. ความต้องการด้านการ
ออกกำลังกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าวเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความต้องการด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก สถานที่และอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.10, SD = 0.63) ด้านการจัดการ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.02, SD
= 0.56) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.91, SD = 0.67) และด้านชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย อยู่
ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.64, SD = 0.63) 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการด้านการออกกำลังกายของเพศชาย กับเพศหญิ ง
พบว่า ความต้องการด้านชนิดของการออกกำลังกายมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แต่ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก สถานที่ และอุปกรณ์ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านการจัดการ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
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คำสำคัญ: ความต้องการ การออกกำลังกาย นักศึกษา

ABSTRACT

This purpose to study and compare the physical activity needs of students of Udon Thani Rajabhat
University, Sam Phrao campus. The samples were 400 students of Udon Thani Rajabhat University, Sam
Phrao campus studying in the first semester of the academic year 2021. The tool used as a questionnaire
was divided into 3 parts: 1. General information 2. Exercise needs in four aspects, namely type of physical
activity; facilities, locations, and equipment; service personnel and management (validity is 0.99, Reliability
is 0.98) and general recommendations. The analysis was done by determining the frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation, and comparing the difference by statistic (T-test) at the level of
statistical significance at the level of .0 5 . The results of the research shown that exercise needs of Udon
Thani Sam Phrao Rajabhat University students, when considering each aspect, it was found that there was
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a need for facilities, location and equipment at a high level (𝑥̅ = 4.10, SD = 0.63), management aspect was
at a high level (𝑥̅ = 4.02, SD = 0.56), service personnel were at a high level (𝑥̅ = 3.91, SD = 0.67) and the
type of physical activity was at a high level ( 𝑥̅ = 3.64, SD = 0.63) . The result of comparing the physical
activity needs of males and females found that the need for type of exercise was significantly different (pvalue<0.05) but it was found that there were no statistical differences in terms of facilities, location and
equipment, service personnel and management.
Keywords: Needs, Exercise, Students
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การพัฒนาประเทศจะต้องประกอบไปด้วยการพัฒนาในหลายๆด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
การศึกษา สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนั้น องค์การอนามัยโลกจะเน้นปัจจั ย 3 ประการ คือ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และการ
โภชนาการ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในเรื่องสุขภาพของตนเอง เพราะบุคคลถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก
ที่สุด [1]
การประเมินความต้องการจำเป็น (Need Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิด ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
กำหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบุสิ่งที่ ต้องการให้เกิดว่ามีลักษณะใดและสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงเป็นอย่างไร เพื่อนำไปสู่การประมวลสังเคราะห์และ ประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงควรเปลี่ยนแปลงอะ ไรบ้าง การประเมิน
ความต้องการจำเป็นนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในทางบวกและสร้างสรรค์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555)
เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่าง ๆ สามารถจัดการเกี่ยวกับตนเอง มีอิสระในการดูแลตนเอง
มากขึ้น ทั้งยังมีความพร้อมทางด้านร่างกายและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง
เด็กสามารถดูแลสุขภาพอนามัยโดยกระทำอย่างตั้งใจ โดยใช้ความรู้และเหตุผลมากขึ้น สามารถเข้าใจพฤติกรรมที่ให้ผลดีต่อ
สุขภาพตนเองมากขึ้น เช่น การ รับประทานอาหาร การออกกำลังกาย โดยมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา
แนะนำเท่านั้น แต่ ตัวเด็กเป็นบุคคลสำคัญที่จะเริม่ ดูแลตนเองเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ หากมีการดูแลสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีต่อไปในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม จึงควรเริ่มทำตั้งแต่วัยเด็ก [2]
สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์จากสภาพสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคม อุตสาหกรรม เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม ทำให้หลายคนมองข้ามการออกกำลังกาย หลายคนอาจไม่มีเวลา บางคนเข้าใจว่า
การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถในชีวิตประจำวันเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้สุขภาพอ่อนแอลง และอาจประสบ
กับปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง ความเครียด เป็นต้น หลาย
หน่วยงานได้หันมาไห้ความสนใจโดยการรณรงค์การออกกำลังกายขึ้นภายใต้โครงการขยับกายสบายชีวีดังนั้น การกระตุ้นให้
ประชาชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการออกกำลัง
กายนอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงผ่อนคลายอารมณ์เสริมสร้างความสามัคคีและที่
สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวด้วย [3]
การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อดทน มีพละกำลังในการทำงาน มีอารมณ์และ
จิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน กระฉับกระเฉงตลอดเวลา มีความคิดที่ฉับไว ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน การออกกำลังกายยังช่วยให้บุคลิกภาพ รูปร่างสง่างามทุกย่างก้าว เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง เมื่อ
รูปร่างได้สัดส่วนสวยงาม การออกกำลังกายช่วยการเผาผลาญสารอาหารซึ่งส่งผลให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น
และยังช่วยเผาผลาญพลังงาน ลดความดันและไขมัน ส่งเสริมการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย นอกจากนั้นยัง
สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นอีกด้วย [3]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัด
การศึกษาในระดับอุดศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และพันธกิจในการพัฒนาบุคคล ในสาขาอาชีพต่าง ๆ มหาวิทยาลัยได้
คำนึงถึงการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่ อตอบสนองความต้องการของชุมชน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
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ขยายการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีนโยบายส่งเสริมงานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬา บริการห้องออกกำลังกาย เพื่อบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ศูนย์สามพร้าว ในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าวเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2566) [4]
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าการออกกำลังกายสำคัญมีบทบาทสำคัญต่อนักศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความ
ต้องการด้านการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว เพราะนักศึกษาเหล่านี้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาสังคมไทยและประเทศชาติ แต่อย่ างไรก็ตามการที่จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพได้นั้น
นอกเหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว นักศึกษาจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งการออกกำลัง
กายก็เป็นวิธีส่งเสริมให้ร่างกายสมบูรณ์วิธีหนึ่งและเพื่อสงเสริมให้ร่างกายสมบูรณ์วิธีหนึ่งและเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการออกกำลัง
กาย ปลู ก ฝั งให้ ม ี ท ั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ต ่ อ การออกกำลั งกาย ตลอดจนเป็ น แนวทางในการจั ด กิ จ กรรมการออกกำลั งกายให้แก่
มหาวิทยาลัยต่อไป [5]
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วิธีการวิจัย
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
2. เพื่อเปรียบเทียบตำแปรเพศของความต้องการในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์
สามพร้าว
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การกำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว ที่กำลังศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5,685 คน เป็นเพศชาย 2,200 คน และเพศหญิง 3,485 คนกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
Toro Yamane [6] ดังนี้
N
1 + Ne2

=

5,685
=374
1+(5,685)(0.05)2

.n

n=

w
w

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้

w

จากการกำหนดตัวอย่าง ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ได้จำนวน 374 คน แต่เพื่อให้ครองคลุมกลุ่มประชากรจึง
ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเป็น 400 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สาม
พร้าว บ้านสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1.1 คัดเลือกเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1.2 นักศึกษาเป็นผู้ที่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม
2. ทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ศูนย์สามพร้าว บ้านสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และสุ่มจากสถานที่ที่พบนักศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น
หอพักและสถานที่ออกกำลังกายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โดยใช้ระบบออนไลน์ในการตอบแบบสอบถาม และนักศึกษาผู้ที่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ตารางที่ 1 จำนวนของนักศึกษาและกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว โดยจำแนกตามสั งกัดที่
ศึกษา และเพศ
กลุ่มคณะ

รวม
1,366
3,143
1,019
157
5,685

ชาย
50
89
62
1
200

กลุ่มตัวอย่าง
หญิง
50
122
18
8
200

th

คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะพยาบาลศาสตร์
รวม

กลุ่มประชากร
ชาย
หญิง
531
835
1,003
2,140
650
369
16
141
2,200
3,485

รวม
100
211
80
9
400

w

w
w
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี ้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้อ งการด้านการออกกำลั งกายของนักศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว ซึ่งผู้วิจัยดำเนินการสร้างขึ้นและปรับปรุงโดยการศึกษาหลักการ ทฤษฎี และ
แนวคิดจากตำรา เอกสาร วารสาร และรายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีการตั้งคำถามแบบให้เลือกตอบ จำนวน 4 ข้อ
ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี และคณะ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการด้านการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย ศูนย์สามพร้าว ซึ่งเป็นข้อ
คำถามครอบคลุมถึงความต้องการด้านการออกกำลังกาย จำนวน 4 ด้าน คือ
1. ด้านชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย จำนวน 14 ข้อ
2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่และอุปกรณ์ จำนวน 10 ข้อ
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ จำนวน 10 ข้อ
4. ด้านการจัดการ จำนวน 10 ข้อ
ซึ่งลักษณะข้อใช้การวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามเกณฑ์การให้คะแนน Likert Scale 5 ระดับ
โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว ดังนี้
ระดับ มากที่สุด หมายถึง ความต้องการมากที่สุด
ให้ 5 คะแนน
ระดับ มาก
หมายถึง ความต้องการมาก
ให้ 4 คะแนน
ระดับ ปานกลาง
หมายถึง ความต้องการปานกลาง
ให้ 3 คะแนน
ระดับ น้อย
หมายถึง ความต้องการน้อย
ให้ 2 คะแนน
ระดับ น้อยที่สุด
หมายถึง ความต้องการน้อยที่สุด
ให้ 1 คะแนน
การแปลผลคะแนนเฉลี่ยความต้องการด้านการออกกำลังกาย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ยในการแปลผล
โดยใช้สูตรความกว้างอันตรภาคชั้น [8]
อันตรภาค =

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ำสุด
จำนวนอันตรภาคชั้น

=

5−1
5

= 0.80
สามารถพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความต้องการด้านการออกกำลังกาย แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00
หมายถึง ความต้องการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง ความต้องการมากมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง ความต้องการมากปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง ความต้องการมากน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง ความต้องการมากน้อยที่สุด
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือตามลำดับขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยศึกษาความรู้ ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมไปถึงการขอความรู้ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียด
ต่าง ๆ กำหนดเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
2. ศึกษาข้อมูล นำข้อมูลมาสร้างแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยเลือกคำถามโดยคำนึงถึงประโยชน์สร้างแบบสอบถามที่
ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวิจัยตามวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ คือ ด้านชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก สถานที่และอุปกรณ์ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านการจัดการ รวมทั้งข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป
3. นำรูปแบบ แบบสอบถามศึกษาความต้องการด้านการออกกำลังกาย ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิ จารณาถึงความ
เหมาะสมเบื้องต้น
4. นำรูปแบบ แบบสอบถามศึกษาความต้องการด้านการออกกำลังกายที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบพิจารณาความตรงตามวัตถุประสงค์และความเหมาสมของแบบสอบถามจำนวน 3 ท่าน เพื่อนำมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องและประเมินคุณภาพเพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยบันทึกผลพิจารณาลงความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ แล้วหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยกำหนดคะแนน
ดังนี้
เมื่อ +1 หมายถึง เห็นด้วยว่าแบบสอบถามเรื่อง ศึกษาความต้องการด้านการออกกำลั งกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว สามารถพัฒนาตามวัตถุประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามเรื่อง ศึกษาความต้องการด้านการออกกำลังกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว สามารถพัฒนาตามวัตถุประสงค์
-1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยว่าแบบสอบถามเรื่อง ศึกษาความต้องการด้านการออกกำลังกายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว สามารถพัฒนาตามวัตถุประสงค์
แล้วนำคะแนนที่ได้จากการลงความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ หาความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ถ้าหาได้มากกว่า
หรือเท่ากับ 0.5 จึงถือว่าใช้ได้ ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.99
5. นำรูปแบบ แบบสอบถามศึกษาความต้องการด้านการออกกำลังกาย ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบ พิจารณา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
6. หลังจากปรับข้อคำถามตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว นำไปทำการทดสอบ (Try Out) กับกลุ่ม
ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการ จำนวน 30 คน เพื่อหาความเที่ยง โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค
[7] ได้ค่าเท่ากับ 0.98
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ดำเนินการประสานงานทางคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลในการทำวิจัยครั้งนี้ด้วยตนเอง
2. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ไปยังคณบดีคณะบดีคณะเทคโนโลยี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของการทำวิจัยใน
ครั้งนี้รวมถึงอธิบายถึง วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำวิจัย รวมถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอให้
นักศึกษาให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องครบทุกขั้นตอนตลอดจนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย
4. นำแบบสอบถามศึกษาความต้องการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการทดสอบหาคุณภาพของเครื่องมือเรียบร้อยแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการ
เก็บข้อมูลเอง
5. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง แล้วดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ ว ิ จ ั ย ตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องแบบสอบถาม และดำเนิน การวิ เคราะห์ข ้ อ มู ลและค่ า สถิ ติ ต่ า ง ๆ โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS For Windows เข้าช่วยในการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency
Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
แบบสอบถามการวิจัย
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ของตัวแปรเพศ ด้วยสถิติที (T-Test) ที่ระดับความมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05

th

ผลการวิจัย และวิจารณ์ผลการวิจัย

.a

c.

กลุ่มนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 400 คน เป็นนักศึกษาชาย 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
นักศึกษาหญิง จำนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และจำนวนนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอายุน้อยกว่า 18 ปี
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 กลุ่มอายุระหว่าง 18 - 22 ปี จำนวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 95.50 ดังตารางที่ 2

ru

ตารางที่ 2 จำนวนและค่าร้อยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
รายการ
ชาย
หญิง
อายุน้อยกว่า 18 ปี
อายุระหว่าง 18 - 22 ปี

t.l

ข้อมูลส่วนตัว
เพศ

cs

อายุ
รวม

ความถี่
200
200
18
382
400

ร้อยละ
50.00
50.00
4.50
95.50
100.00

w

w
w

.n

ความต้องการด้านการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว พบว่า นักศึกษามี
ความต้องการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.87, SD = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความ
ต้องการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่และอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.10, SD = 0.63) ด้านการจัดการ อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.02, SD = 0.56) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.91, SD = 0.67) และด้านชนิดของ
กิจกรรมการออกกำลังกาย อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.64, SD = 0.63) และเมื่อแยกเพศ พบว่า นักศึกษาชาย มีความต้องการ
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.85, SD = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความต้องการ ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก สถานที่ และอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.14, SD = 0.58) ด้านการจัดการ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.06, SD =
0.52) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.96, SD = 0.62) และด้านชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย อยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 3.53, SD = 0.53) และนักศึกษาหญิง มีความต้องการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.88, SD = 0.52)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความต้องการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ และอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 4.06, SD = 0.67) ด้านการจัดการ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.98, SD = 0.60) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.86, SD = 0.71) และด้านชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย (𝑥̅ = 3.53, SD = 0.55) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความต้องการด้านการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว จำแนกรายด้านและเพศ

ด้ า นชนิ ด ของกิ จ กรรมการออก
กำลังกาย
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่
และอุปกรณ์
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ด้านการจัดการ
รวม

นักศึกษาชาย
S.D. ระดับ
̅
𝒙

นักศึกษาหญิง
S.D. ระดับ
̅
𝒙

ระดับ

3.64

0.63

มาก

3.58

0.53

มาก

3.53

0.55

มาก

4.10

0.63

มาก

4.14

0.58

มาก

4.06

0.67

มาก

3.91
4.02
3.87

0.67
0.56
0.51

มาก
มาก
มาก

3.96
4.06
3.85

0.62
0.52
0.50

มาก
มาก
มาก

3.86
3.98
3.88

0.71
0.60
0.52

มาก
มาก
มาก

th

̅
𝒙

รวม
S.D.

รายการ

ru

.a

c.

ผลการเปรียบเทียบตัวแปรเพศของความต้องการด้านออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์
สามพร้าว โดยภาพรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านชนิดของ
การออกกำลังกาย ระหว่างเพศมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ และอุปกรณ์
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านการจัดการพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 4

t.l

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน ด้านชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่ และอุปกรณ์ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านการจัดการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
จำแนกตามตัวแปรเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

cs

รายการ
ด้านชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย

.n

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่และอุปกรณ์

w
w

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ

w

ด้านการจัดการ
ภาพรวม

̅
𝒙
3.58
3.53
4.14
4.06
3.96
3.86
4.06
3.98
3.85
3.88

S.D.
0.53
0.55
0.58
0.67
0.62
0.71
0.52
0.60
0.50
0.52

t

p

-2.960

.003*

-1.286

.199

-1.645

.101

-1.458
-0.717

.146
.473

*p-value<0.05

ผลการศึกษาความต้องการด้านการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว
อภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ด้านชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย นักศึกษามีความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามชนิดของ
กิจกรรมการออกกำลังกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้อ งการระดับมาก 3 ลำดับแรก ได้แก่ เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ การฝึก
กล้ามเนื้อด้วยน้ำหนัก (Fitness) และแบดมินตัน ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า นักศึกษาต้องการกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ที่สามารถออกกำลังกายได้ตามสนามกีฬามหาวิทยาลัย เช่น เดิน วิ่ง กิจกรรมแอโรบิค แบดมินตัน วอลเล่ย์บอล เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ ถวัลย์ [9] ที่ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความต้องการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
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t.l
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.a

c.

th

ธุรกิจบัณฑิตย์ มีความต้องการอยู่ระดับค่อนข้างมาก คือฟุตบอลและฟุตซอล รองลงมาคือ เทนนิสและว่ายน้ำ และ เดิน วิ่งเพื่อ
สุขภาพ จะเห็นได้ว่าบุคลากรและนักศึกษามีพฤติกรรม และความต้องการออกกำลังกายกิจกรรมการออกกำลังกาย ที่แตกต่าง
กันออกไปตามแต่เพศและวัย ก็ย่อมก่อให้เกิดความสนุกสนาน เล่นได้สะดวกและเล่นได้นาน ตามสมรรถภาพที่ตนเองต้องการ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยงยุทธ [10] ได้ทำการศึกษา สภาพความต้องการการออกกำลังกายของนักศึกษา สถาบันราชภัฏ
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า เวลาที่นักศึกษาใช้ในการออกกำลังกาย คือ 15-30 นาที ลักษณะการออกกำลังกายส่วนมากออก
จนเหนื่อยเหงื่อออก ร้อยละ 64.3 กิจกรรมที่ใช้ออกกำลังกายส่วนใหญ่วิ่ง ร้อยละ 48.8 อาจเนื่องมาจากเป็นกิจกรรมที่สามารถ
กระทำได้สะดวกและรวดเร็ว และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ และสอดคล้องกับ ยงยุทธ [10] ทำการศึกษา สภาพความต้องการการออก
กําลังกายของนักศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ประเภทกิจกรรมที่นักศึกษาใช้ในการออกกําลังกาย ได้แก่
วิ่งเพื่อสุขภาพ ความต้องการในการออกกำลังกาย ส่วนมากต้องการพักผ่อน สนุกสนาน ร้อยละ 37.5 อิทธิพลในการตัดสินใจ
ออกกําลังกาย ออกกำลังกายตามความจําเป็นของตนเอง ร้อยละ 75.9 สถานที่ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ได้แก่ สนามกีฬา
สวนใกล้บ้าน ร้อยละ 68.9 จะเห็น ได้ว่าส่วนใหญ่สนใจที่จะออกกำลังกายในสนามกีฬา หรือสวนใกล้บ้าน
2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ และอุปกรณ์ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า นักศึกษามีความต้องการระดับมาก 3 ลำดับแรก ได้แก่ อุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ มีห้องน้ำ และสุขาที่
เพียงพอต่อจำนวนผู้มาออกกำลังกาย สถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อการออกกำลังกายมีความปลอดภัย ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า
นักศึกษาต้องการสนามกีฬา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกกำลังกายที่มีความเป็นมาตราฐาน และปลอดภัย รวมถึงห้องน้ำที่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่มาออกกำลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับ อมรรัตน์ [11] ได้ศึกษาเรื่องความต้องการการออกกำลัง
กายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมี ความต้องการมากที่สุด ได้แก่
สถานที่ออกกําลังกายในร่ม และสถานที่ออกกําลังกายที่มีความปลอดภัย และมีห้องปฐมพยาบาล อรษา [12] ได้ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการการจัดการการ
ออกกำลังกาย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า ข้อที่มีความต้องการมาก คือ มีประเภทของอุปกรณ์ สำหรับ
ออกกาลังกายให้เลือกใช้ตามความต้องการอย่างเพียงพอ รองลงมา คือ ความปลอดภัยของสถานที่ออกกาลังกายแต่ละชนิด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างชอบการออกกำลังกายที่ต้องใช้อุปกรณ์ ปิยะพงศ์ [13] ได้ทำการศึกษาปัญหาและความ
ต้องการในการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดจันทบุรี ด้านความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่และอุปกรณ์ในการออกกําลังกายของ นักศึกษาที่มา
ออกกําลังกาย ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2556 โดยรวมมีความต้องการอยู่ใน ระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าด้านสิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่และอุปกรณ์ล้วนมีความสำคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ออกกําลังกายที่ปลอดภัย และทันสมัยมีความสะดวกสบาย
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการระดับมาก 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีบุคลากรดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ออกกำลังกาย มี
บุคลากรผู้ให้บริการด้านการเบิก-จ่ายและยืมอุปกรณ์กีฬา และบุคลากรผู้ให้บริการควบคุมความปลอดภัยในการออกกำลังกาย
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษามีความต้องการเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประจำสนาม เช่น การให้คำแนะนำการออกกำลังกาย
การเบิกจ่ายอุปกรณ์ และความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุเทพ [14] ได้ทำการศึกษาความต้องการของบุคลากร
นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ พบว่าต้องการบุคลากร นักศึกษา ต้องการบุคลากรที่ให้
คำแนะนําในการออกกกําลังกายและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับ ประเภทของการออกกําลังกายและมีเจ้าหน้าที่
พยาบาลเพียงพอประจำสถานที่ออกกําลังกาย จะช่วยให้ผู้ที่มาออกกําลังกายมีความปลอดภัย ในขณะออกกําลังกายและเมื่อ
ประสบอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา สอดคล้องกับ มานะ [15] ได้ทำการวิจัยเรื่องการใช้เวลาว่างเพื่อการออกกําลังกายของ
นักเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ ระดับปริญญาตรี พบว่า มีความต้องการด้านบุคลากรให้คำแนะนําในการออกกําลัง
กายที่มีความรู้ ความชํานาญในกิจกรรมแต่ละด้านอย่างถี่ถ้วน บุคลากรผู้ให้บริการมีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดและ
ดำเนินการด้านพลศึกษา และสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม บุคลากรผู้ให้บริการรู้หลักและวิธีการสอนที่ถูกต้องเหมาะสม
บุคลากรผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี และเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ออกกําลังกาย สอดคล้องกับ
ถวัลย์ [9] ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความต้องการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มี
ความต้องการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ บุคลากรดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของสถานที่ออกกำลัง
กาย รองลงมาคือ บุลากรผู้ให้บริการควบคุมความ ปลอดภัยในการออกกำลังกาย และบุคลากรผู้ให้บริการมีความสามารถใน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
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การถ่ายทอดหลักการออกกำลัง กายอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพราะว่าบุคลากรและนักศึกษาอาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ออกกำลังกายที่ถูกต้อง ทำให้การออกกำลังกายไม่ได้ผลเท่าที่ควร อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรและนั กศึกษามาออก
กำลังกายน้อยลง
4. ด้านการจัดการ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการระดับมาก 3 ลำดับแรก ได้แก่ มีการทำความสะอาดและมีถังขยะเพียงพอ มีการจัดการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมการ
ออกกำลังกายให้แก่นักศึกษาที่มาออกกำลังกาย และมีระเบียบการใช้สถานที่ออกกำลังกายอย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า
นักศึกษาต้องการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดระเบียบการใช้สถานที่ออกกำลังกายอย่างชัดเจน การรักษาความสะอาด
และมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ มนูญ [16] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการออกกำลังกาย
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ระเบียบใช้สถานที่ออก
กำลังกาย อย่างชัดเจน รองลงมา การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับนักศึกษา และตู้รับความคิดเห็น จากผู้มาออกกำลัง
กาย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ องค์กรสำหรับการส่งเสริมหรือรับผิดชอบในการออกกำลังกาย
5. เปรียบเทียบเพศชายกับเพศหญิงของความต้องการด้านการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ศูนย์สามพร้าว พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว มีความต้องการออกกำลังกายโดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ และอุปกรณ์
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านการจัดการพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ด้านชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย
มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว เลือกชนิดของกิจกรรมการออกกำลังกาย
ตามความชอบ ความถนัด และสามารถออกกำลังกายได้ตามสนามกีฬาที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ดาริณี [18]
พบว่า สภาพร่างกายของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน เพศหญิงจะมีความอ่อนโยน นุ่มนวล เรียบร้อยกว่าเพศชาย ซึ่งทำ
ให้พฤติกรรมการออกกําลังกายแตกต่างกัน เพศชายจะใช้พละกําลังในการออกกําลังกายมากว่าเพศหญิง แต่เพศหญิงจะเลือก
กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง สอดคล้อ งกับ ถวัลย์ [9] พบว่า การเลือกชนิกของกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
เพศ ทั้งนี้เพราะว่านอกจากความชอบแล้ว การเลือกชนิดของการออกกำลังกายให้มีความเหมาะสมกับเพศและวัยของแต่ละคน
ก็เป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้ในปัจจุบันได้มีความเหมาะสมกับเพศและวัยของแต่ละคนก็เป็นเรื่องสำคัญ แต่ในปัจจุบันได้มีการพูดถึง
สิทธิและความเสมอภาคทางเพศก็ตาม แต่กีฬาหรือการออกกำลังกายบางชนิดอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้หญิง ยกตัวอย่าง เช่น
การชกมวย ถึงแม้ว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะสามารถชกมวยได้ก็ตาม แต่การชกมวยนั้นจะไม่เหมาะสม
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นักศึกษามีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่และอุปกรณ์ การบริหารจัดการ บุคลากรและกิจกรรมการ
ออกกำลังกาย อันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความต้องการในการออกกำลังกายของเยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อ
จะได้ทราบถึงความต้องการในการออกกำลังกาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการออกกำลังกายต่อไป
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อความต้องการ การออกกำลังกาย เช่น แรงจูงใจในการออกกำลังกายและ
สภาพแวดล้อม เป็นต้น
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