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ปัจจัยทีมีผลต่ อการใช้ บริการศูนย์ สุขภาพ (Fitness Center) ของประชาชน
ในเขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร
Factors Affected to Fitness Center Service of People
in Wadhana District, Bangkok
นายนําชัย อินทุภูติ
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) เกี ยวกับปั จจัยการใช้บริ การศูนย์สุขภาพ
(Fitness Center) ของประชาชนในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร โดยมีจุดประสงค์เพือศึกษาระดับการใช้
บริ การในฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ของประชาชนในเขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร เพือศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั
การใช้บริ การในฟิ ตเซ็นเตอร์ ของประชาชนในเขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร และเพือให้ขอ้ เสนอแนะในการ
ส่ ง เสริ มการใช้ บ ริ การใน ศู น ย์ สุ ขภาพต่ า งๆรวมถึ ง สวนสาธารณะของประชาชนในเขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร ซึ งกลุ่ มตัวอย่างที ใช้ในการศึ ก ษาครังนี คื อ ประชาชนในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
จํานวน 400คน โดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล/สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริ มาณ ได้แก่ ความถี โดยการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ใช้สถิติวเิ คราะห์ขอ้ มูลด้านการทดสอบค่าไคส
แควร์ และวัดทิศทาง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านค่าแกมม่า ทีระดับความสัมพันธ์ทางสถิติที .05
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการใช้บริ การศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ของประชาชนในเขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับมาก มีจาํ นวน 253 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.25 และปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริ การศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ของประชาชนในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
อาชีพ และ ความตระหนักรู ้ในเรื องการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
ข้อ เสนอแนะจากผลการวิ จ ัย ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที รั บ ผิ ด ชอบในการบริ หารจัด การ
สวนสาธารณะ ควรให้ความสําคัญเกียวกับความปลอดภัยและมาตรฐานของเครื องออกกําลังกายเนื องจาก
ผูว้ จิ ยั พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ทีมาออกกําลังกายทีฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ จะเลือกออกกําลังกายโดยใช้เครื องมือ
และอุปกรณ์จึงทําให้ประชาชนให้ความสําคัญเป็ นอันดับทีสองรองจากทําเลทีตัง
หน่วยงานของรัฐทีรับผิดชอบในการบริ หารจัดการสวนสาธารณะ ควรให้ความสําคัญเกียวกับการ
จัดทํา โปรแกรมออกกําลัง กายสําหรั บ ประชาชนเพศชาย เช่ น อุ ปกรณ์ ในการสร้ างกล้ามเนื อ การจัดทํา
โปรแกรมออกกําลังกายสําหรับประชาชนทีมีอายุนอ้ ย เช่น มีเลนสําหรับจักรยานของเด็ก หรื อ จัดทําสนาม
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เด็กเล่น และกองทรายสุ ขภาพสําหรับประชาชนทีมีอายุนอ้ ย รวมถึงการจัดทําโปรแกรมการออกกําลังกายใน
ช่วงเวลา 10.00-15.00 น. สําหรับประชาชนทีประกอบอาชี พอิสระทีต้องการออกกําลังกายในช่ วงเวลาไม่
เร่ งด่วน และจัดบริ การอาหารเครื องดืมในราคาย่อมเยาว์สําหรับประชาชนทีต้องการออกกําลังกายทีมีรายได้
น้อย และ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่ น การตรวจสุ ขภาพ หรื อ การประชาสัมพันธ์ในการลดโรคต่าง ๆ
ด้วยการออกกําลังกาย
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครัLงต่ อไป
เนื องจากงานวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาโดยใช้สถิติพืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนันผูว้ ิจยั เห็นว่า
ควรมี ก ารศึ ก ษาในประเด็ น เดี ย วกัน แต่ ค วรใช้ ส ถิ ติ อื นๆ ในการวิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จ ัย เช่ น การหาค่ า
ความสัมพันธ์ และควรเพิมตัวแปรในการศึกษา เช่น ค่าสมาชิ ก สถานทีตังและเวลาในการบริ การของฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์ เป็ นต้น
คําสํ าคัญ การใช้ บริการศูนย์ สุขภาพ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
ABSTRACT
This research is a Survey Research entitled Factors Affected to Fitness Center Service of People
in Wadhana District, Bangkok. The objectives of this study was to study the use of Fitness Center in
Wadhana District, Bangkok, to identify factors that are associated with the use of Fitness Center in
Wadhana District, Bangkok, and to make recommendations on promoting the use of services of Fitness
Center in Wadhana District, Bangkok. The sample used in this study was tpeople in Wadhana District,
Bangkok for 400 people. The tool of study was a questionnaire, to collect information / statistics used to
analyze quantitative data was frequency hypothesis testing using statistical analysis, the chi-square test
and measure the relationship between variables Gamma with level of significant at. 05.
The study found that The levels of Fitness Center in Wadhana District, Bangkok was at high
level with the number 253, representing 63.25 per cent and the factors that influence the behavior of using
Fitness Center Wadhana District, Bangkok, including gender, age, income, occupation and awareness
about their health care.
Recommendations from the study include the state agency responsible for management of the
park. Should focus on the safety and standards of fitness because most people who came to fitness would
use the tools and making people a priority at the second location.
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The state agency responsible for management of the park should focus on the preparation of an
exercise program for people such as male equipment to build muscle. The preparation of an exercise
program for people aged less like a bike lane or a playground, Health and sand for the younger people
including the preparation of an exercise program during 10:00 to 15:00. For self-employed individuals
who want to exercise during non-rush. Provide food and beverages at affordable prices for people who
want to exercise with less income and health promotion activities such as health screening or publicity in
the reduction of disease with exercise.
Suggestions for further research,
Because this research was to study, using statistical data analysis. Thus, the research suggests
that there should be a study in the same issue, but should use other statistics. In analyzing the results of
such research to evaluate the relationship, It should be added, as the member variables in the study
location and time in service of the fitness center, and so on.
KEYWORDS FITNESS SERVICE, WADHANA, BANGKOK
บทนํา
ปั ญหาสุ ขภาพเป็ นผลทีเกิดจากปั ญหาสังคม สิ งแวดล้อม พันธุ กรรมและการมีพฤติกรรมเสี ยงต่างๆ
เนืองจากการขาดความรู ้ความเข้าใจทีถูกต้องทางด้านสุ ขภาพ และสวัสดิการ อีกทังยังคงมีความเชื อ ค่านิ ยม
และทัศนะคติทีไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ ปั ญหาเหล่านีเมือรวมกับภาวะทางเศรษฐกิจทีบีบบังคับมากขึน และการ
หลังไหลถ่ายเท่ของผูค้ นในยุคโลกาภิวฒั น์ ทําให้ภาวะเสี ยงต่างๆทางสุ ขภาพและสวัสดิภาพของบุคคลเพิม
มากขึนตามลําดับ ดังนัน การเข้าใจถึงภาวะเสี ยงทางด้านสุ ขภาพอย่างรู ้เท่าทันจะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถ
มีชีวิตได้อย่างปกติสุขมากทีสุ ดในโลกไร้พรมแดน ภาวะเสี ยงทางสุ ขภาพ(Health Risk) หมายถึง โอกาสที
บุคคล ครอบครัวและชุ มชน อาจจะเกิดปั ญหาสุ ขภาพ ซึ งได้แก่การเกิดโรค การเจ็บป่ วยและอุบตั ิเหตุต่างๆ
(เรณุ มาศ มาอุ่น,2535)
การที บุ คคลเห็ นคุ ณค่าของชี วิต ก็คือ การที บุ คคลรั บรู ้ ว่าตนยังมีความหมายต่อตนเองและสังคม
แนวคิดนี จะเกิ ดขึนได้ก็ต่อเมือบุคคลเกิ ดการรับรู ้ ต่อตนเอง (self – perception) เกิดการรักตัวเอง (self –
love) มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความสามารถของตนเอง (self – esteem) มี ค วามเชื อมันในตนเอง (self confidence) รวมทัง มีความเข้าใจและรู ้จกั ตนเองในด้านอืนๆ สิ งเหล่านี จะเป็ นจุดทีก่อให้เกิดการเห็นคุณค่า
ของชี วิตทังสิ น ซึ งเมื อมี การให้ค วามสํา คัญกับ คุ ณ ค่า ชี วิตบุ คคลเหล่ า นันก็จะเห็ นคุ ณค่ าของการมี ภาวะ
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สุ ขภาพทีดี และมีพฤติกรรมทีเป็ นไปในทิศทางของการส่ งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพ แต่ในทางตรงข้ามหาก
บุคคลไม่เห็นคุณค่าของชีวติ ก็จะปล่อยให้ชีวติ ดําเนินไปไร้อย่างจุดหมาย ขาดความสนใจตนเองท้ายทีสุ ดจะ
ประสบความล้ม เลวในชี วิตนอกจากนี ยังจะเป็ นตัวกระตุ น้ ที ทําให้เขาเกิ ดความท้อแท้หมดอาลัยในชี วิต
กลายเป็ นความเครี ยด ท้อถอย มองโลกในแง่ร้ายและจะเป็ นสาเหตุของการนําไปสู่ ความคิดทีมุ่งร้ายตนเอง
ในทีสุ ด
อันเนื องมาจากกระแสเรื องสุ ขภาพทีคนไทยหันมาให้ความสนใจนันทําให้ตลาดธุ รกิ จสิ นค้าและ
บริ การเกี ยวกับสุ ขภาพมีอตั ราการเติบโตสู งและมีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง ซึ งสังเกตได้จากสิ นค้าและ
บริ การทีเกี ยวกับสุ ขภาพทีมีเพิมมากขึนอย่างแพร่ หลายในท้องตลาด ไม่วา่ จะเป็ นธุ รกิจเกี ยวกับอาหารเพือ
สุ ขภาพ หรื อธุ รกิจทีให้บริ การเกียวกับสุ ขภาพ เช่น สปอร์ ตคลับ ฟิ ตเนส สปา เป็ นต้น
จากกระแสการตืนตัวเรื องการรักษาสุ ขภาพทีมาแรงใน 2-3 ปี ทีผ่านมานันส่ งผลทําให้สินค้าหลายๆ
ตราสิ นค้าใช้กระแสดังกล่าวเป็ นโอกาสในการดําเนิ นธุ รกิจ โดยธุ รกิจประเภทหนึ งทีใช้กระแสความสนใจ
ในสุ ขภาพก็คือ ธุ รกิ จฟิ ตเนส เซ็ นเตอร์ ซึ งกระแสความนิ ยมของผูบ้ ริ โภคนับวันยิงสู งขึน จากผลการวิจยั
ของ โอกิลวี แอนด์ เมเธอร์ ( ประเทศไทย ) ทีทําการศึกษาวิจยั เรื อง Meet the Bangkok Metrosexuals
พบว่าผูช้ ายกลุ่มนี ประมาณครึ งหนึ งชอบออกกําลังกายหรื อเล่นกี ฬากลางแจ้ง (54 %) ในขณะที 30 % ชอบ
ออกกําลังกายทีฟิ ตเนส ซึ งส่ วนใหญ่ใช้บริ การแคลิฟอร์ เนี ยฟิ ตเนส ฟิ ตเนสเฟิ ร์ ส และ สปอร์ ตคลับ จากผล
สํารวจของ โอกิ ลวี แอนด์ เมเธอร์ ยังพบอีกว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี มีรายได้ค่อนข้างสู ง โดย 35% มีรายได้
มากกว่า 40,000 -50,000 บาทต่อเดื อน 50,001-100,000 บาท ( 33%) และมากกว่า 100,000 บาท ( 32% )
ยิงส่ งผลให้ธุรกิจฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ เติบโตเพิมขึน โดยจะเห็นได้วา่ ในปี 2548 แคลิฟอร์ เนี ยฟิ ตเนส ใช้งบกว่า
250 ล้านบาท ในการเปิ ดสาขาใหม่ และในปี 2549 แคลิฟอร์ เนี ยฟิ ตเนส มีกาํ หนดการเปิ ดสาขาใหม่ทีสยาม
พารากอน และแจ้งวัฒนะ ซึ งจะส่ งผลให้แคลิ ฟอร์ เนี ยฟิ ตเนส มี ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กเพิมสู งขึ นถึ ง 4.8
หมืนราย จากเดิมมีประมาณ 2.6 หมืนรายทําให้ปี 2549 นี จะมีจาํ นวนสมาชิ กเพิมขึน 36 % (Brand Age :
2549,238-241)
การทีมีธุรกิจทีให้บริ การเกี ยวกับสถานออกกําลังกายเพิมมากขึน ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกใน
การตัดสิ นใจทีจะใช้บริ การ ทําให้เกิดการแข่งขันทางด้านการตลาด ซึ งมีปัจจัยหลายๆ อย่างทีผูบ้ ริ โภคเลือก
ทีจะใช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การเกียวกับสถานทีออกกําลังกาย ไม่ว่าจะเป็ นในเรื องของรู ปแบบการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การหรื อสถานทีให้บริ การ ผูด้ าํ เนิ นธุ รกิ จจึงจําเป็ นทีจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
รู ปแบบต่างๆ เพือทีจะดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคเข้ามาเป็ นสมาชิกและใช้บริ การของสถานออกกําลังกายของตน
เขตวัฒนา เป็ น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นกลุ่มเขตกรุ งเทพใต้ ซึ งถือเป็ น
เขตศูนย์กลางธุ รกิจ การค้า การบริ การ และการทูต ตังอยูบ่ ริ เวณทางฝังตะวันออกของแม่นาเจ้
ํ าพระยาหรื อฝัง
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พระนคร มีอาณาเขตริ มฟากถนนสุ ขุมวิทฝังเลขคี ตังแต่ซอยสุ ขุมวิท 1 ถึงซอยสุ ขุมวิท 81 โดยติดต่อกับเขต
ต่าง ๆ เรี ยงตามเข็มนาฬิกา ดังนี
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง มีคลองแสนแสบเป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตสวนหลวง มีคลองตัน คลองพระโขนง และคลองบางนางจีนเป็ น
เส้นแบ่งเขต
ทิศใต้และทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ติดต่อกับเขตพระโขนงและเขตคลองเตย มีซอยสุ ขมุ วิท 81
(ศิริพจน์) และถนนสุ ขมุ วิทฟากเหนือเป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตปทุมวัน มีแนวเขตทางรถไฟสายแม่นาเป็
ํ นเส้นแบ่งเขต
เมือวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2538 มีประกาศกรุ งเทพมหานคร ให้เปลียนแปลงพืนทีเขตคลองเตย เป็ น
เขตคลองเตย และเขตคลองเตย สาขา 1 แบ่งพืนทีการปกครองออกเป็ น 6 แขวง โดยใช้ถนนสุ ขุมวิทเป็ นเส้น
แบ่งเขต โดยให้พืนทีแขวงทางทิศเหนื อของถนนสุ ขุมวิท ประกอบด้วยแขวงคลองเตยเหนื อ แขวงคลองตัน
เหนื อ และแขวงพระโขนงเหนื อเป็ นพืนทีของสํานักงานเขตคลองเตยสาขา 1 ส่ วนเขตการปกครองด้านทิศ
ใต้ ประกอบด้วยแขวงคลองเตยแขวงคลองตัน และแขวงพระโขนงเป็ นพื นที เขตการปกครองของเขต
คลองเตย (ปั จจุบนั ) ต่อมาได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เปลียนแปลง
พืนทีเขตคลองเตย และแต่งตังเขตคลองเตย สาขา 1 เป็ นเขตวัฒนา ซึ งมีผลตังแต่วนั ที 6 มีนาคม พ.ศ. 2541
โดยชื อ วัฒนา นัน เป็ นชื อพระราชทานจาก ผิดพลาด! การอ้ างอิงการเชื อมโยงหลายมิติไม่ ถูกต้ อง ซึ งทรง
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เมือวันที 16 มิถุนายน พ.ศ. 2540
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ท้องทีสํานักงานเขตวัฒนาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็ น 3 แขวง ได้แก่
ตารางที 1 แสดงรายละเอียดประชากรในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
พืนที จํานวนประชากร ความหนาแน่น จํานวนบ้าน
(ตร.กม.) (ธันวาคม 2552) (คน/ตร.กม.) (ธันวาคม 2552)

แขวง
คลองเตยเหนือ

2.109

8,496

4,028.44

10,803

คลองตันเหนื อ

7.031

48,776

6,937.27

29,372

พระโขนงเหนื อ

3.425

23,402

6,832.7

12,145

12.565

80,674

6,420.53

52,320

ทีมา: สํานักทะเบียน เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร, 2558
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครเป็ นเขตเศรษฐกิจทีมีความหนาแน่นของประชากรอยูค่ ่อนข้าง มากและ
เป็ นเขตกรุ งเทพชันใน ซึ งมี สวนสาธารณะเพือการออกกําลังกายเพียง 1 แห่ งได้แก่ สวนเบญสิ ริ และมี
สถานที ออกกํา ลัง กายของเอกชนที เปิ ดเป็ นสาธารณะอี ก 1 แห่ ง ได้แก่ สวนชู วิทย์ กมลวิศิษ ฐ์ แต่ ใ น
ขณะเดี ยวกันมี จาํ นวนของศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) อยู่เป็ นจํานวนมากทังในห้างสรรพสิ นค้า และ
อาคารสํานักงาน
ตารางที 2 แสดงรายละเอียดศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร

รายละเอียด Fitness Center

จํานวนสาขา

จํานวนสมาชิก

Fitness First

9

7,750

Clark Hatch

5

4,388

Cross Fit

2

917

รวม

16

13,055
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จากตารางที 2 แสดงให้เห็ นว่ามีประชาชนจํานวนมากสนใจทีจะใช้บริ การ Fitness โดยมีสมาชิ ก
จํานวน 13,055 คน จากประชากรทังหมด 53,230 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ24.53 ในขณะที จํานวนผูเ้ ข้าใช้
สวนสาธารณะสวนเบญจกิ ตติ ในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร มีจาํ นวนเพียงไม่ถึง 2,000 คน (เขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร,2558)
ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีทํางานอยูใ่ นศูนย์สุขภาพ (Fitness Center)ในบริ เวณเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร จึง
มีความสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การสวนสาธารณะ และศูนย์สุขภาพของประชาชนในเขตนี และ
ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กนั เนื องจากมีประชากรต้องการไปใช้บริ การศูนย์สุขภาพ ชนิ ดบอกรับสมาชิ กและ
ต้องชําระค่าสมาชิ ก มากกว่าไปใช้บริ การในสวนสาธารณะของกรุ งเทพมหานคร ที ให้บริ การโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย เพือนําเสนอข้อเสนอแนะในการออกกําลังกายเพือส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แก่ประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับการใช้บริ การในฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ของประชาชนในเขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร
2. เพือศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การในฟิ ตเซ็ นเตอร์ ของประชาชนในเขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร
3. เพือให้ขอ้ เสนอแนะในการส่ งเสริ มการใช้บริ การใน ศูนย์สุขภาพต่างๆรวมถึงสวนสาธารณะของ
ประชาชนในเขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั นีมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมและปั จจัยในการใช้บริ การศูนย์สุขภาพของประชาชนในเขต
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร ในช่วง มกราคม – มิถุนายน 2558 เท่านัน
การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ ค้นคว้า แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ซึ งผูว้ ิจยั ได้นาํ มาใช้เพือกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยสรุ ปถึงการออกกําลังกาย ดังนี
การออกกําลังกายหมายถึง การใช้แรงกล้ามเนือเพือให้ร่างกายเกิดการเคลือนไหวอย่างมีระบบแบบ
แผน โดยมีการกําหนดความถีของการออกกําลังกาย ความแรงหรื อความหนักของการออกกําลังกาย ความ
หนาหรื อระยะเวลาของการออกกําลงกาย ระยะเวลาในการอบอุ่นร่ างกายและระยะผ่อนคลายร่ างกายที
ถูกต้อง ทังนีการออกกําลังกายในรู ปใดหรื อใช้กิจกรรมใดเป็ นสื อก็ได้ โดยผลของการออกกําลังกายจะช่วย
ทําให้ร่างกายเกิดความแข็งแรง ระบบการทํางานต่าง ๆ ของร่ างกายมี ประสิ ทธิ ภาพดีขึน มีสุขภาพดี
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การออกกําลังกายนอกเหนื อจากมีประโยชน์ต่อร่ างกาย ดังทีกล่าวมาแล้วยังมีประโยชน์ ต่อจิตใจ
และสังคมอีกด้วย ทังนีเนืองจากการออกกําลังกายอย่างสมําเสมอจะมีผลให้ร่างกายเกิดการหลังสารจากต่อม
ใต้สมองที เรี ยกว่า เอ็นดอร์ ฟีน ซึ งสารตัวนี จะมีฤทธิ{ คล้ายมอร์ ฟีน มีผลทําให้ลดอาการ เศร้าซึ ม ลดความ
วิตกกังวล และการออกกําลังกายทําให้เกิดความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน แจ่มใส ไม่เซื องซึ ม นอกจากนีการ
ออกกําลังกายยังเพิมความเชื อมันในตนเอง มีอตั มโนทัศน์ทีดี ต่อตัวเองและมีความโน้มเอียงทีมี พฤติกรรม
อืนๆ ในทางทีดี ขึนด้วยโดยเฉพาะการละเว้นหรื อลดการใช้สารเสพติด เช่ น การสู บบุหรี การดื มสุ รา เป็ น
ต้น การออกกําลังกายทําให้แบบแผนการนอนหลับดี ขึน โดยเฉพาะผูท้ ีนอนไม่หลับจากความเครี ยด การ
ออกกําลังกายหรื อเล่นกีฬาเป็ นหมู่คณะ จะทําให้เกิดความเข้าใจและการเรี ยนรู ้พฤติกรรม มีบุคลิกภาพทีดี มี
ความเป็ นผูน้ าํ มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี และ สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
พฤติกรรมการออกกําลังกายเป็ นส่ วนหนึ งของพฤติกรรมสุ ขภาพ เนื องจากพฤติกรรมการออก
กําลังกายเป็ นการดูแลตนเองให้มี สุ ขภาพแข็งแรง สามารถดํารงชี วิตอย่างปกติสุข และหลี กเลี ยงอันตราย
ต่าง ๆ ทีส่ งผลต่อสุ ขภาพ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย หมายถึ ง การกระทําใดๆทําให้มีการเคลื อนไหวส่ วนต่างๆของ
ร่ างกาย เพือเสริ มสร้างสุ ขภาพ โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ หรื อมีกติกาการแข่งขันง่ายๆ เป็ นการปฏิบตั ิตนในการ
ออกกําลังกาย ทังในด้านรู ปแบบกิ จกรรมการออกกําลังกาย โดยมีความบ่อย(จํานวนครังต่อ สัปดาห์ )
ระยะเวลาทีใช้ในแต่ละครัง ช่ วงเวลาการออกกําลังกายและสถานทีทีออกกําลังกาย รวมถึ งกิ จกรรมและ
ระยะเวลาของการบริ หารเพืออบอุ่นร่ างกายและการผอนคลายร่ างกาย อย่างไรก็ตามเมื อพิจารณา ถึ ง
พฤติกรรมออกกําลังกายให้ถูกต้องและมีประโยชน์ ต่อร่ างกายไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และร่ างกายทุกส่ วน
ได้ออกกําลังกายนัน จําเป็ นต้องมีความรู ้เกียวกับพฤติกรรมออกกําลังกายทีถูกต้อง ดังที วิทยาลัยเวชศาสตร์
การกีฬาแห่ งสหรัฐอเมริ กา(The American College of Sports Medicine < ACSM >1995) ได้เสนอให้ใช้
พฤติกรรมขันพืนฐานในการออกกําลังกาย โดยมีองค์ประกอบของการออกกําลังกายตามหลักเกณฑ์ของ
“ฟิ ทท์” (Frequency Intersity Time Type < FITT> ดังนี
1) หลักของความถี ของการออกกําลังกาย (Frequency of Exercise) เป็ นหลักของการกําหนด
ค ว า ม ถี เ ป็ น จํ า น ว น ค รั ง ข อ ง ก า ร อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย ใ น แ ต่ ล ะ สั ป ด า ห์ โ ด ย ค ว ร
ออกกําลังกาย 3-5 ครัง ต่อสัปดาห์ และต้องกระทําอย่างสมําเสมอ จึงจะมีผลในการเพิมสมรรถภาพทาง
ร่ างกาย ทําให้เกิดความทนทานของปอดหัวใจ สําหรับการออกกําลังกายในจํานวนครังทีน้อยกว่านี จะมีผล
แค่การเผาผลาญพลังงานเท่านันแต่ไม่มีผลในการเพิมสมรรถภาพทางกายภาพทางกาย
2) หลักของความแรงหรื อความหนักของการออกกําลังกาย (Interaity of Exercise) เป็ นหลักการ
กําหนดขนาดของการออกกําลังกาย ซึ งในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน การออกกําลังกายโดยใช้ความแรงมาก
น้อยเพียงใดนันขึนอยูก่ บั ความสามารถเดิม หลักการคํานวณความแรงของการออกกําลังกายทีนิ ยม คือ ใช้
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ค่าอัตราการเต้นของหัวใจเป้ าหมายหลัก โดยอัตราการเต้นของหัวใจเป้ าหมายสามารถคํานวณได้จากอัตรา
การเต้นสู งสุ ดของหัวใจเท่ากับ 220 - อายุ (ปี ) เป็ นการวัดดูอตั ราการเต้น ของหัวใจขณะออกกําลังกาย ซึ งมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้ออกซิ เจนอย่างเพียงพอและปลอดภัยโดยแบ่งขนาดของการออกกําลังกาย
เป็ น 3 ระดับ คือ
- ระดับตํา (Low Interaity) หมายถึง เมือออกกําลังกายแล้วหัวใจเต้นประมาณร้อยละ 50-60 ของ
อัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด
- ระดับปานกลาง (Moderate Intersity ) หมายถึง เมือออกกําลังกายแล้วหัวใจเต้นประมาณ ร้อย
ละ 66-85 ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด
- ระดับสู ง (High Intersity) หมายถึง เมือออกกําลังกายแล้วหัวใจเต้นมากกว่าร้อยละ 85 ของอัตรา
การเต้นของหัวใจสู งสุ ด
ทังนี ในส่ วนของการวัดถึงความแรงหรื อความหนักของการออกกําลังกายนี วิทยาลัยเวชศาสตร์
การกี ฬ าแห่ ง สหรั ฐ (ACSM 1995) ได้ เ สนอให้ ป ระเมิ น จากความรู ้ สึ ก เหนื อย หั ว ใจเต้น เร็ ว
ทังนี ในส่ วนของการวัดถึงความแรงหรื อความหนักของการออกกําลังกายนี วิทยาลัยเวชศาสตร์
การกีฬาแห่ งสหรัฐ (ACSM 1995) ได้เสนอให้ประเมินจากความรู ้สึกเหนื อยหัวใจเต้นเร็ วจนถึงระดับอัตรา
การเต้นของหัวใจที เป็ นเป้ าหมายของบุคคลนัน การประเมินโดยใช้วิธีการทดสอบการพูด (Talk Test)
โ ด ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ 3
ร ะ ดั บ คื อ
1. ระดับเบา โดยไม่ทาํ ให้รู้สึกเหนื อยหรื ออาจเหนื อยเล็กน้อยหรื อสามารถร้องเพลงขณะออก
กําลังกายได้
2. ระดับปานกลาง ทําให้ท่านรู ้สึกเหนื อยพอประมาณ (หายใจแรงขึนกว่าปกติเล็กน้อยหรื อพูดคุย
กับคนข้างเคียงจนจบประโยค)
3. ระดับหนัก ทําให้ท่านรู ้สึกเหนือยมากหรื อหอบ (หายใจเร็ วแลแรงทางปากหรื อหายใจทางปาก
หรื อไม้สามารถพูดคุยกับคนข้างเคียงได้จนจบประโยค)
3) หลักของระยะเวลาหรื อความนานของการออกกําลังกาย (Time or Duration of Exercise) เป็ น
ห ลั ก ข อ ง ช่ ว ง เ ว ล า ใ น ก า ร อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย โ ด ย ทั ว ไ ป ค ว ร อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง
20 – 60 นาที และมี ค วามต่ อ เนื องซึ งจํา แนกออกเป็ น 3 ช่ ว งหรื อ 3 ขันตอนต่ อเนื องดัง นี
1. ระยะอบอุ่นร่ างกาย (Warm up Phase) เป็ นช่วงเวลาสําหรับการเตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย
ก่อนการออกกําลังกายจริ งหรื อเต็มที เพือให้เกิดคุณภาพสู งสุ ดเมือออกกําลังกายจริ งทําให้การประสานงาน
ระหว่างกล้ามเนื อหดรั ดตัวดี ขึน การเคลื อนไหวของข้อต่ างๆคล่ องแคล่ ว ระยะนี ใช้เวลาประมาณ 5 10 นาที สําหรับลักษณะของการออกกําลังกายใช้อบอุ่นร่ างกาย เช่น การเดินช้าๆ หรื อการออกกําลังกายยืด
กล้ามเนื อต่างๆ โดยเฉพาะบริ เวณแขน ขา เพือลดอาการบาดเจ็บขณะออกกําลังกาย ในการอบอุ่นร่ างกาย
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จําเป็ นต้องคํานึงถึงอุณหภูมิของสิ งแวดล้อมด้วย ถ้าสภาพแวดล้อมมีอาการร้อนอาจใช้เวลาน้อย แต่ถา้ อากาศ
หนาวจําเป็ นต้องใช้เวลานานมากขึนไปด้วย
2. ระยะออกกําลังกาย (Exercise Phase) เป็ นช่วงเวลาทีออกกําลังกายจริ ง หรื อเต็มทีหลังจาก
อบอุ่ น ร่ า งกายแล้ว การที จะออกกํา ลัง กายประเภทใดนันอยู่ก ับ ความเหมาะสมของวัย สภาพร่ า งกาย
ความชอบ ระยะนี ใช้เวลา 20-30 นาที ส่ วนใหญ่เป็ นการออกกําลังกายเพือเสริ มสร้ างความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ
3. ระยะผ่อนคลายร่ างกาย (Cool Down Phase or Warm Dhase) เป็ นระยะหลังออกกําลังกายเต็มที
แล้ว ซึ งจะต้องมีการผ่านคลายการออกกําลังกายให้ลดลงเป็ นลําดับโดยการเดินการบริ หาร หรื อออกกําลัง
กายโดยยืดกล้ามเนือ เพือปรับอุณหภูมิของร่ างกาย การหายใจเพือให้ร่างกายกลับเข้าสู่ ภาวะปกติและช่วยลด
อาการปวดระยะนี ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวกับ กับ พฤติ ก รรมและแนวคิ ดในการออกกํา ลัง กาย รวมถึ ง
งานวิจยั ทีเกียวข้อง ผูว้ จิ ยั สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
1.
2.
3.
4.
5.

ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การใช้บ ริ ก ารฟิ ต
เนสเซ็นเตอร์ ของประชาชนในเขต
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร
- การเป็ นสมาชิก
- ความถีในการใช้บริ การ
- ประเภทกีฬาในการใช้บริ การ

อายุ
อาชีพ
เพศ
รายได้
ความตระหนักเรื องการมีสุขภาพทีดี
รู ปที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดําเนินการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. ประชาชนทีมีอายุมากมีการใช้บริ การศูนย์สุขภาพมากกว่าประชาชนทีมีอายุนอ้ ย
2. ประชาชนทีมี อาชี พทํางานประจํามี การใช้บริ การศุนย์สุขภาพมากกว่าประชาชนที ไม่มีอาชี พ
ทํางานประจํา
3. ประชาชนเพศหญิงมีการใช้บริ การศูนย์สุขภาพมากกว่าประชาชนเพศชาย
4. ประชาชนทีมีรายได้สูงมีการใช้บริ การศูนย์สุขภาพมากกว่าประชาชนทีมีรายได้ตาํ
5. ประชาชนทีมีการตระหนักถึงความต้องการมีสุขภาพทีดีมีการใช้บริ การมากกว่าประชาชนทีไม่มี
การตระหนักถึงความต้องการมีสุขภาพทีดี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที ใช้ ใ นการวิ จ ัย ครั งนี คื อ ประชาชนที มี อายุ 18 ปี ขึ นในที มี ภู มิ ล ํา เนาในเขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 33,418 คน (งานทะเบี ยนเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร, 2558) ในช่ วงเวลา มกราคม –
มิถุนายน 2558 และใช้การกําหนดขนาดตัวอย่างด้วยสู ตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973)
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) โดยคํานวณด้วยสู ตรของทาโร ยามาเน่ (Tara Yamane) ทีระดับค่าความคลาดเคลือนร้อยละ 0.05
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทังสิ น 400 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครังนี เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ งผูว้ ิจยั สร้างขึน
โดยมีวธิ ี การและขันตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นคําถามเกียวกับข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้
อาชีพ
ตอนที 2 เป็ นคําถามเกียวกับพฤติกรรมการออกกําลังกายในศูนย์สุขภาพ ซึ งผูว้ ิจยั ได้ใ ช้ม าตราวัด
แบบประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
5
หมายความว่า มากทีสุ ด
4
หมายความว่า มาก
3
หมายความว่า ปานกลาง
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หมายความว่า น้อย
หมายความว่า น้อยทีสุ ด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั จะดําเนิ นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data )
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการทีผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามทีผ่านการแก้ไขปรับปรุ งแล้ว
ไปแจกให้กบั ประชาชน
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับความพึง
พอใจและการให้บริ การต่าง ๆ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ป โดยใช้วธิ ี ทางสถิติทีนํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1) การแจกแจงความถี (Frequency) จําแนกออกเป็ น การแจกแจงข้อมูลออกเป็ นตัวๆ
ซึ งจะใช้กบั ข้อมูลดิบทีมีจาํ นวนไม่มากนัก และการแจกแจงข้อมูลเป็ นช่วงคะแนน
2) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพืออธิ บายเชิงพรรณนาข้อมูลทัวไปเกียวกับ
คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถามจําแนกตามคําถามในแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale) และ
เรี ยงลําดับ (Ordinal Scale) ค่าแต่ละข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ และความตระหนักเรื องการมีสุขภาพที
ดี สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เป็ นสถิติทีใช้ในการทดสอบสมมติฐานแบบไม่มีพารามิเตอร์
(Nonparametric) เนื องจากระดับการวัดของตัวแปรเป็ นระดับมาตราเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale) ใช้สถิติเพือ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย
2.1) ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพือใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ (Independent Variables) กับตัวแปรตาม (Dependent Variables) ว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ แต่
ไม่สามารถกําหนดทิศทางของความสัมพันธ์ได้ ใช้สําหรับตําแปรระดับมาตราเรี ยงลําดับ (Ordinal Scale)
และนามบัญญัติ (Nominal Scale) ซึ งจะเป็ นข้อมูลทีอยูใ่ นรู ปแบบของความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย โดยมีตวั แปร
แต่ ล ะตัวแบ่ ง เป็ นประเภทหรื อกลุ่ ม ย่อยๆ ตังแต่ 2 กลุ่ ม ขึ นไป การแปรความหมาย โดยกํา หนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติไว้ที 0.05
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สรุ ปผลการวิจัย
แสดงการวิเคราะห์ ข ้อมูลทัวไปของกลุ่ มตัวอย่าง ด้า นอายุ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 26 – 35 ปี มีจาํ นวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.75 รองลงมามีอายุระหว่าง 46 – 60 ปี
จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.75 อายุระหว่าง 36 – 45 ปี จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 และ อายุตาํ
กว่า 25 ปี จํานวน 32 คนคิดเป็ นร้อยละ 8.00
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ด้านอาชี พ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน มีจาํ นวน 233 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.25 รองลงมา รับราชการ/รัฐวิสาหกิ จ มีจาํ นวน
167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลทัวไปของกลุ่ มตัวอย่า ง ด้านรายได้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี
ระดับรายได้ที 15,000 – 30,000 บาท เป็ นจํานวนมากทีสุ ด มีจาํ นวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.25 รองลงมา
คือรายได้ ตํากว่า 15,000 บาท มีจาํ นวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 รายได้ที
35,000 – 50,000
บาท มีจาํ นวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.75 และรายได้มากกว่า 50,000 บาท มีจาํ นวนน้อยทีสุ ดมีจาํ นวน 54
คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50
ท่านทราบว่าการออกกําลังกายอย่างสมําเสมอจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพดี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ มีความพึงพอในระดับปานกลาง และระดับมาก มีจาํ นวน 141 คน เท่ากัน คิดเป็ น
ร้อยละ 35.30 รองลงมาได้แก่ พึงพอใจในระดับมากทีสุ ด มีจาํ นวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 และ
พึงพอใจในระดับน้อยมีจาํ นวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5
ท่านทราบดีวา่ การมีสุขภาพทีดีจะทําให้ท่านประหยัดรายจ่ายด้านการแพทย์พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีจาํ นวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.8 รองลงมา
ได้แก่ พึงพอใจในระดับมากทีสุ ด มีจาํ นวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8 และพึงพอใจในระดับน้อย
มีจาํ นวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
ท่านมีความต้องการทีจะออกกําลังกายอย่างสมําเสมอพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจในระดับมากทีสุ ด และระดับมาก มีจาํ นวน 170 คน เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 42.5
รองลงมาได้แก่ พึงพอใจในระดับปานกลาง มีจาํ นวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15
ท่านทราบว่าการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพทีดี และป้ องกันโรคได้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีจาํ นวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.8
รองลงมาได้แก่ พึงพอใจในระดับมากทีสุ ด มีจาํ นวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 และพึงพอใจใน
ระดับน้อยมีจาํ นวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8
พึงพอใจทีมีประชาสัมพันธ์คอยให้คาํ แนะนําขันตอนการขอรับบริ การ พบว่ากลุ่ม
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ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความพึงพอในระดับมากทีสุ ด มีจาํ นวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 รองลงมา
ได้แก่ พึงพอใจในระดับมาก มีจาํ นวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8 และพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีจาํ นวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3
พึงพอใจต่อความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความพึง
พอใจในระดับ ปานกลาง มี จาํ นวน 160 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40 รองลงมาได้แก่ พึ งพอใจในระดับมาก มี
จํานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.8 และพึงพอใจในระดับมากทีสุ ด มีจาํ นวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.3
สมาชิกทีใช้บริ การมีความชอบในการออกกําลังกายคล้ายกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความ
พึงพอใจในระดับมากทีสุ ด มีจาํ นวน 157 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.3 รองลงมาได้แก่ พึงพอใจในระดับปาน
กลาง มีจาํ นวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8 และพึงพอใจในระดับน้อยทีสุ ด มีจาํ นวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
0.8
สมาชิ กที ใช้บริ การมี จาํ นวนเหมาะสมในแต่ละคลาส พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี ความพึง
พอใจในระดับมาก มีจาํ นวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.5 และรองลงมาได้แก่ พึงพอใจในระดับปานกลาง มี
จํานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 และพึงพอใจในระดับน้อยทีสุ ด มีจาํ นวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1
มีห้องพักรับรองเพือให้ได้พกั ผ่อนพูดคุ ยหลังการออกกําลังกาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีจาํ นวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 41 และรองลงมาได้แก่ พึงพอใจในระดับมาก
ทีสุ ด มีจาํ นวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5 และพึงพอใจในระดับน้อยทีสุ ด มีจาํ นวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2
สรุ ปผลการศึกษาพบว่า ระดับการใช้บริ การศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ของประชาชนในเขต
วัฒนา กรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับมาก มีจาํ นวน 253 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.25 และปั จจัยทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริ การศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ของประชาชนในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร ได้แก่
เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และ ความตระหนักรู ้ในเรื องการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อ เสนอแนะจากผลการวิ จ ัย ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที รั บ ผิ ด ชอบในการบริ หารจัด การ
สวนสาธารณะ ควรให้ความสําคัญเกียวกับความปลอดภัยและมาตรฐานของเครื องออกกําลังกายเนื องจาก
ผูว้ จิ ยั พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ทีมาออกกําลังกายทีฟิ ตเนส เซ็นเตอร์ จะเลือกออกกําลังกายโดยใช้เครื องมือ
และอุปกรณ์จึงทําให้ประชาชนให้ความสําคัญเป็ นอันดับทีสองรองจากทําเลทีตัง
หน่วยงานของรัฐทีรับผิดชอบในการบริ หารจัดการสวนสาธารณะ ควรให้ความสําคัญเกียวกับการ
จัดทํา โปรแกรมออกกําลัง กายสําหรั บ ประชาชนเพศชาย เช่ น อุ ปกรณ์ ในการสร้ างกล้ามเนื อ การจัดทํา
โปรแกรมออกกําลังกายสําหรับประชาชนทีมีอายุนอ้ ย เช่น มีเลนสําหรับจักรยานของเด็ก หรื อ จัดทําสนาม
เด็กเล่น และกองทรายสุ ขภาพสําหรับประชาชนทีมีอายุนอ้ ย รวมถึงการจัดทําโปรแกรมการออกกําลังกายใน
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ช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. สําหรับประชาชนทีประกอบอาชี พอิสระทีต้องการออกกําลังกายในช่วงเวลาไม่
เร่ งด่วน และจัดบริ การอาหารเครื องดืมในราคาย่อมเยาว์สําหรับประชาชนทีต้องการออกกําลังกายทีมีรายได้
น้อย และ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่ น การตรวจสุ ขภาพ หรื อ การประชาสัมพันธ์ในการลดโรคต่าง ๆ
ด้วยการออกกําลังกาย
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครัLงต่ อไป
เนื องจากงานวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาโดยใช้สถิติพืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนันผูว้ ิจยั เห็นว่า
ควรมี ก ารศึ ก ษาในประเด็ น เดี ย วกัน แต่ ค วรใช้ ส ถิ ติ อื นๆ ในการวิ เ คราะห์ ผ ลการวิ จ ัย เช่ น การหาค่ า
ความสัมพันธ์ และควรเพิมตัวแปรในการศึกษา เช่น ค่าสมาชิ ก สถานทีตังและเวลาในการบริ การของฟิ ตเน
สเซ็นเตอร์ เป็ นต้น
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