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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและความต้องการการออกก าลังกาย 

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1-5      
จ านวน 361 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นช้ันภูมิโดยค านวณตามสัดส่วน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือ   
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ .88 
และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .76 และแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ .92 และมีค่า      
ความเช่ือมั่น เท่ากับ .85 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา แบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง ดังนี้  1.1) 
นักศึกษาชาย พบว่า ด้านดัชนีมวลกาย อยู่ในระดับปกติ ( X =21.39) ด้านนั่งงอตัวไปข้างหน้า อยู่ในระดับปานกลาง 
( X =15.55) ด้านลุก-นั่ง 1 นาที อยู่ในระดับดีมาก ( X =26.76) ด้านดันพื้น 30 วินาที อยู่ในระดับดีมาก ( X =42.93) 
และด้านเดิน/วิ่ง 2.4 กิโลเมตร อยู่ในระดับปานกลาง ( X =12.35) 1.2) นักศึกษาหญิง พบว่า ด้านดัชนีมวลกาย อยู่ใน
ระดับปกติ ( X =21.82) ด้านนั่งงอตัวไปข้างหน้า อยู่ในระดับปานกลาง ( X =11.57) ด้านลุก-นั่ง 1 นาที อยู่ในระดับปาน
กลาง ( X =16.37) ด้านดันพ้ืน 30 วินาที อยู่ในระดับดีมาก ( X =34.48) และด้านเดิน/วิ่ง 2.4 กิโลเมตร อยู่ในระดับต่ า
มาก ( X =22.58) 2) ระดับความต้องการการออกก าลังกายของนักศึกษา พบว่า ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่อการออกก าลังกาย อยู่ในระดับมาก ( X =3.60) ด้านการจัดการและให้บริการของบุคลากร อยู่ในระดับ
มาก ( X =3.58) และด้านชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกาย อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.41) 
ค าส าคัญ : สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ, ความต้องการการออกก าลังกาย 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study of health – related physical fitness levels and 

need for exercise of students in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. Sample of this study 
were 361 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University students by proportional stratified random 
sampling. The data were collected by a physical fitness test that the content validity was .88 and the 
reliability was .76 and a research questionnaire that the content validity was .85 and analyzed by 
statistics (percentage, frequency, and standard deviation)  The results were as follows: 1) The health 
– related physical fitness levels of students in Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University were 
consisted of male and female. 1.1) Body mass index of male students were normal ( X  = 21.39), sit 
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and reach were medium ( X  = 15.55), Sit – up 1 minute were excellent ( X  = 26.76), push – up 30 
second were excellent ( X  = 42.93), and Run/walk 2.4 km. were medium ( X  = 12.35) 1.2) Body mass 
index of female students were normal ( X  = 2182), sit and reach were medium ( X  = 11.57), sit – up 
1 minute were medium ( X  = 16.37), push – up 30 second were excellent ( X  = 34.48), and 
Run/walk 2.4 km. were low ( X  = 22.58)  2) Need for exercise of this students were that places 
equipment and facilities for exercise were high level ( X  = 3.60), management and service were high 
level ( X  = 3.58), and type of exercise activities were medium level ( X  = 3.41) 
Keywords : Health-Related Physical Fitness, Need for Exercises 
 
 
1. บทน า 
 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพควบคู่
ไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นให้บุคคล    
เห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพ เสริมสร้ าง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งถือว่าเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ในประกอบภารกิจวัตประจ าวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2542) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [3] ตามมาตรา 
ที่ 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้  และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม        
ในการด ารงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง         
มีความสุข  
 ในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ   
จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการประกอบกิจวัตรประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์กับทั้งตนเอง 
ครอบครั ว  สั งคมและประเทศชาติ  โดยกิ จกรรม        
การออกก าลังกายของนักศึกษาเป็นองค์ประกอบหลัก    
ที่ส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและสมบูรณ์  
รวมถึงประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
พลศึกษา กีฬาและการออกก าลังกาย เพื่อปลูกฝังนิสัย   
ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม             
การออกก าลังกายต่อการมีสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพท่ีดี [9] นอกจากน้ันแล้วยังช่วยในการป้องกันโรค
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาดการออกก าลังกาย เช่น 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ความเครียด 
เบาหวาน ความอ้วน ดังนั้น ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาระดับ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและความต้องการในการออก

ก า ลั ง ก า ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
2.  ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีช้ันปีที่ 1-5 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5,716 คน (กองนโยบาย
และแผน ส านักงานอธิการบดี, 2556; ข้อมูล ณ วันที่    
31 พฤษภาคม 2556) [2] 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้มาโดยใช้
ตารางประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 
และการสุ่มแบบแบ่งเป็นช้ันภูมิโดยค านวณตามสัดส่วน 
(บุญส่ง โกสะ, 2542) [6] เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่
คล้ายคลึงกัน จ านวน 361 คน ดังนี ้ 
3.1.1 คณะครุศาสตร์ จ านวน 124 คน  
3.1.2  คณะวิทยาการจัดการ 85 คน  
3.1.3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75 คน 
3.1.4  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 คน  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
3.2.1 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) เท่ากับ .92 และมีค่า
ความเช่ือมั่น (Reliability) เท่ากับ .85 โดยแบ่งเป็น 3 
ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม   
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  
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 ตอนที่ 2 ความต้องการการออกก าลังกายของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความต้องการ
การออกก าลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด  
3.2.2  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
(กองออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2551) [7] ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) เท่ากับ .88 และมีค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) เท่ากับ .76 จากการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยการทดสอบ 5 รายการ คือ 
การค านวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) การ
นั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) การลุก-นั่ง 1 นาที 
(Sit-up 1 Minute) การดันพื้น 30 วินาที (Push-up 30 
Second) การเดิน/วิ่ง 2.4 กิโลเมตร (Run/Walk 2.4 
Kilometer) 
 ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกที่ใช้ใน
การทดสอบ ประกอบด้วยเครื่องช่ังน้ าหนัก ที่วัดส่วนสูง 
กล่องวัดความอ่อนตัว เบาะรอง นาฬิกาจับเวลา สนามวิ่ง
และพื้นราบ เทปวัดระยะทาง นกหวีด และ   แบบบันทึก
ผลการทดสอบ 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.1 ผู้วิจัยและคณะ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูลวิจัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
และคณะครุศาสตร์ เพื่อขอความร่วมมือนักศึกษามาเข้า
รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการการออก
ก าลังกาย 
3.3.2  ผู้วิจัยและคณะ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย
และวิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความ
ร่วมมือให้นักศึกษาปฏิบัติการทดสอบเต็มความสามารถ
และตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยตามความเป็นจริง 
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ซึ่งมีขั้นตอน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้ 
3.3.2.1 ใช้แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับความ
ต้องการการออกก าลังกายกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
3.3.2.2 ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
กับนักศึกษาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง และบันทึกผลการ
ทดสอบ 

3.3.3 ผู้วิจัยน าข้อมูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความต้องการการออกก าลังกายและผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการศึกษาผล
วิจัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสมรรถภาพทางกาย
เพื่อสุขภาพและระดับความต้องการในการออกก าลังกาย
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
4.1  ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา 
แบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิง ดังนี้ 
4.1.1 นักศึกษาชาย พบว่า ด้านดัชนีมวลกาย อยู่ใน
ระดับปกติ ( X =21.39) ด้านนั่งงอตัวไปข้างหน้า อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =15.55) ด้านลุก-นั่ง 1 นาที อยู่ใน
ระดับดีมาก ( X =26.76) ด้านดันพื้น 30 วินาที อยู่ใน
ระดับดีมาก ( X =42.93) และด้านเดิน/วิ่ง 2.4 กิโลเมตร 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X =12.35) 
4.1.2 นักศึกษาหญิง พบว่า ด้านดัชนีมวลกายอยู่ใน
ระดับปกติ ( X =21.82) ด้านนั่งงอตัวไปข้างหน้าอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =11.57) ด้านลุก-นั่ง 1 นาทีอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X =16.37) ด้านดันพื้น 30 วินาทีอยู่ใน
ระดับดีมาก ( X =34.48) และด้านเดิน/วิ่ง 2.4 กิโลเมตร 
อยู่ในระดับต่ ามาก ( X =22.58) 
4.2 ระดับความต้องการในการออกก าลังกายของ
นักศึกษา พบว่า ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่อการออกก าลังกาย อยู่ ในระดับมาก 
( X =3.60) ด้านการจัดการและให้บริการของบุคลากร 
อยู่ในระดับมาก ( X =3.58) และด้านชนิดของกิจกรรม    
การออกก าลังกาย อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.41) 
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5.  อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อ
สุขภาพและระดับความต้องการในการออกก าลังกายของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง 
หลุย จ าปาเทศ [10] ได้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดและทฤษฎีของ
มาสโลว์ และอัลเดอร์เฟอร์ และเมอร์เรย์ เป็นความ
ต้องการของบุคคลสามารถที่สร้างขึ้นได้จากความรู้สึก
ซาบซึ้ง เกิดจากแรงกระตุ้นภายในตัวบุคคล และบางครั้ง
ก็เกิดจากสภาพสังคม โดยผู้วิจัยและคณะ ขอน าเสนอ
การอภิปรายผล ดังนี้  
5.1 ระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 5 
ด้าน ดังน้ี 
5.1.1 ด้ า น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร่ า ง ก า ย  ( Body 
Composition) จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) อยู่ในระดับปกติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาจากการตอบแบบสอบถาม
เพื่อการวิจัย เพราะเนื่องจากนักศึกษาได้ใช้กิจกรรมการ  
ออกก าลังกายด้วยการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพมากที่สุด 
รองลงมา คือ การเต้นแอโรบิค ทั้งสองกิจกรรมเป็น   
การออกก าลังกายแบบแอโรบิคเพื่อส่งเสริมการเผาผลาญ
พลังงานภายในร่างกายท าให้ร่างกายสามารถควบคุม
น้ าหนักและไขมันส่วนเกินได้ และกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข [1] ได้เสนอแนะว่า องค์ประกอบที่มีอยู่ใน

ร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เนื้อแท้หรือน้ าหนักร่างกาย
ปลอดไขมัน (Lean Body Mass) เป็นเนื้อเยื่อ  ไม่มีไขมัน 
และไขมันและเนื้อเยื่อ (Body Fat) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง
สองส่วนสามารถควบคุมและสร้างเสริมได้ด้วยการออก
ก าลังกายแบบแอโรบิคควบคู่กับการควบคุมการบริโภค
อาหารให้ถูกต้องตามหลักการโภชนาการ  
5.1.2 ด้านความอ่อนตัว (Flexibility) จากผลการวิจัย 
พบว่า นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีค่าเฉลี่ยการนั่ง
งอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) อยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการของนักศึกษา
เกี่ยวกับด้านการจัดการและให้บริการของบุคลากรต่อ
การออกก าลังกาย เพราะเนื่องจากนักศึกษามีความ
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเหมาะสมเฉพาะด้านใน
การให้ค าแนะน า การก าลังกาย เช่น ก่อนและหลังการ
ออกก าลังกายทุกครั้งต้องท าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มมุมข้อต่อในการเคลื่อนไหว    
ลดอาการบาดเจ็บจากการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ แต่ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาความต้องการของนักศึกษา
เกี่ยวกับ  ด้านกิจกรรมการออกก าลังกาย เพราะ
เนื่องจากนักศึกษามีความต้องการกิจกรรมที่จะช่วยสร้าง
เสริมความอ่อนตัว เช่น การฝึกโยคะ อยู่ในระดับปาน
กลาง และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข [1] ได้
เสนอแนะว่าการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างเป็นประจ า
ก่อนเข้านอนและภายหลังการตื่นนอนตอนเช้าจะช่วย
เพิ่มช่วงความกว้างการเคลื่อนไหวของข้อต่อ หรือกลุ่มข้อ
ต่อเป็นความยาวและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น
บริเวณรอบข้อต่อ  
5.1.3  ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular 
Strength) จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาชายมีค่าเฉลี่ย
การลุก-นั่ง 1 นาที (Sit-up 1 Minute) อยู่ในระดับดีมาก 
และนักศึกษาหญิงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับ  
ด้านกิจกรรมการออกก าลังกาย เพราะเนื่องจากนักศึกษา          
มีความต้องการกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น แบบการฝึกด้วยน้ าหนัก 
อยู่ ในระดับปานกลาง และกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข [1] ได้เสนอแนะว่า ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ เป็นความสามารถในการหดตัวหรือเกร็งของ
กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง หรือกลุ่มกล้ามเนื้อ ซึ่งจ าเป็นใน
การออกแรงดึง ดัน ยก ในปริมาณงานสูงสุดของแรงที่
กล้ามเนื้อสามารถท าได้ในช่วงเวลาสั้นๆ 
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5.1.4 ด้านความอดทนของกล้ามเนื้อ จากผลการวิจัย 
พบว่า นักศึกษาชายมีค่าเฉลี่ยการดันพื้น   30 วินาที 
(Push-up 30 Second) อยู่ในระดับมาก และนักศึกษา
หญิง อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับด้านกิจกรรมการออก
ก าลังกาย เพราะเนื่องจากนักศึกษามีความต้องการ
กิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมความอดทนของ
กล้ามเนื้อ เช่น แบบการฝึกด้วยน้ าหนัก โยคะ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข 
[1] ได้เสนอแนะว่า ความอดทนของกล้ามเนื้อ เป็น
ความสามารถของกล้ามเนื้อมัดใด   มัดหนึ่งหรือกลุ่ม
กล้ามเนื้อหดตัวซ้ าๆ เป็นระยะเวลานานโดยไม่เหนื่อยล้า
5.1.5  ด้านความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต 
(Cardiovascular Capacity) จากผลการวิจัย พบว่า 
นักศึกษาชายมีค่า เฉลี่ยการเดิน/วิ่ ง 2.4 กิ โลเมตร 
(Run/Walk 2.4 Kilometer) อยู่ในระดับปานกลาง และ
นักศึกษาหญิง อยู่ในระดับต่ ามาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  
ผลการศึกษาความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับ      
ด้านกิจกรรมการออกก าลังกาย เพราะเนื่องจากนักศึกษา 
มีความต้องการกิจกรรมการออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริม
ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต เช่น การเต้นแอโร
บิค การเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ การขี่จักยาน การว่ายน้ า   
การเล่นแบดมินตัน การเล่นบาสเกตบอล การเล่น
ฟุตบอล การเล่นฟุตซอล และกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณะสุข [1] ได้เสนอแนะว่า ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ เป็นความสามารถของ
หัวใจ หลอดเลือด เม็ดเลือดและระบบหายใจที่จะน า
ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ รวมถึงความสามารถของ
กล้ าม เนื้ อที่ จะใ ช้ออกซิ เจนอย่ า งมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้นยังช่วยในการป้องกันโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการขาดการออกก าลังกาย เช่น โรคหัวใจและหลอด
เลือด ความดันโลหิตสูง ความเครียด เบาหวาน ความ
อ้วน เป็นต้น 
5.2  ระดับความต้องการในการออกก าลังกายของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี 
5.2.1 ด้านข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาเกี่ยวกับการออก
ก าลังกาย จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีการ ออก
ก าลั งกายโดยใ ช้สถานที่ ในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ 74.00 
และ ใ ช้ ช่ ว ง เ วล า ในกา รออกก า ลั ง ก าย ร ะหว่ า ง        

17.00-18.00 น. เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 66.80 
โดยใช้กิจกรรมการเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 68.40 และการเต้นแอโรบิค คิดเป็น   
ร้อยละ 65.10 มีความใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นักศึกษามีการออกก าลั งกายเป็นประจ า ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ แต่ก็มีการออกก าลังกายใน
ช่วงเวลาอื่นๆ และใช้สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยอยู่
บ้างเล็กน้อย ดังน้ัน มหาวิยาลัยจึงควรสนับสนุนกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับ จีรนันท์ ปรีชาชาญ [4] ที่ช้ีให้เห็นว่า นักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษามีความต้องการให้จัดกิจกรรมการออก
ก าลังกายแบบเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพมากท่ีสดุในช่วงเวลา
ระหว่าง 17.00-18.00 น. เพราะมีความเหมาะกับสถานท่ี
ที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ อากาศไม่ร้อน 
เพียงแต่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักศึกษา  
5.2.2  ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่อการออกก าลังกาย จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามี
ความต้องการใช้สถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการออกก าลังกายอยู่ในระดับมาก โดยให้มี
สถานท่ีที่ออกก าลังกาย เล่นกีฬาที่มีมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
จ านวนมากดูแล และพื้นที่มีความกว้างขว้าง เพียงพอให้
นักศึกษาใช้บริการทั้งในและนอกเวลาเรียน มีอุปกรณ์
การออกก าลังกายที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย
เพียงพอให้นักศึกษาใช้บริการทั้งในและนอกเวลาเรียน
อย่างหลากหลายชนิดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ปฏิบัติ
กิจกรรม รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณโดยรอบ
สถานที่ออกก าลังกายเช่น น้ าดื่ม อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ที่นั่งพัก เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ พูลสวัสดิ์  
บุตรรัตน์ [8]  ที่ ช้ีให้เห็นว่า สถานที่  อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกทั้งพื้นที่กลางแจ้งและในร่มต้องมี
อากาศถ่ายเทได้สะดวกมีความปลอดภัยและเพียงพอต่อ
จ านวนของผู้ใช้บริการ  
5.2.3  ด้านการจัดการและให้บริการของบุคลากรต่อการ
ออกก าลังกาย จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษา มีความ
ต้องการจัดการและให้บริการของบุคลากรต่อการออก
ก าลังกายอยู่ในระดับมาก โดยเพิ่มความสะดวกในการ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ มีบุคลากร เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ปฐมพยาบาลในบริ เวณสถานที่ที่ ใ ช้ออกก าลังกาย 
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ต้องการให้บุคลากรมีความสุขภาพ เรียบร้อยและแต่งกาย
สะอาดเหมาะสมกับการให้บริการและที่ส าคัญ คือ ต้องมี
ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านในการให้ค าแนะน าการ
ออกก าลังกาย มีการออกกฎ ระเบียบและกติกาการใช้
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาโดยให้สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เช่น สาขาวิชาพลศึกษาช่วย
ดูแลสถานที่ออกก าลังกายเป็นผู้น าการออกก าลังกาย 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ช่วยตรวจสุขภาพและให้
ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ รวมทั้งให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นขณะที่มีการออกก าลังกาย เป็นต้น การออก
ก าลังกายที่เป็นมาตรฐานโด ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยุทธ 
ศิริกุลพิทักษ์ [5] ที่ช้ีให้เห็นว่า ประชาชนที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณะขนาดใหญ่เพื่อการออกก าลังกาย มีความ
ต้องการบุคลากรและกิจกรรมการออกก าลังกายอยู่ใน
ระดับมาก และ พิทยา ตุลาธร [7] ที่ช้ีให้เห็นว่า นักเรียน
ของโรงเรียนจิตรลดา มีความต้องการผู้น าการออกก าลัง
กายและบุคลากรผู้ ให้บริการอยู่ ในระดับมาก โดย
บุคลากรต้องมีบุคลิกภาพดี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 
และเป็นผู้น าการออกก าลังกายที่มีความรู้ มีประสบการณ์
อย่างแท้จริง 
5.2.4  ด้านชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกายจาก
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความต้องการชนิดกิจกรรม
การออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง โดยเน้นการออก
ก าลังกายแบบการเต้นแอโรบิค การเดินและวิ่งเพื่อ
สุขภาพ การฝึกด้วยน้ าหนัก การขี่จักรยาน การฝึกโยคะ 
การลีลาศ รวมทั้งการเล่นกีฬาฟุตบอล แบดมินตัน 
วอลเลย์บอล เปตอง ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล
และว่ายน้ า ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมและสนับ
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะผู้น าการออกก าลังกาย 
ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยุทธ ศิริกุลพิทักษ์ [5] และพูลสวัสดิ์ 
บุตรรัตน์ [8] ที่ช้ีให้เห็นว่า ประชาชนที่มาใช้บริการการ
ออกกลังกายส่วนมาก มีความต้องการกิจกรรมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น กิจกรรม การเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพ กิจกรรมการกระโดดเชือก กิจกรรมการสร้าง
เสริมสมรรถภาพผ่านอุปกรณ์และเครื่องเล่นทั้งสถานที่
กลางแจ้งและในร่ม และกิจกรรมกีฬาต่างๆ 
 
6. บทสรุป 
6.1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเพื่อ
การวิจัย พบว่า นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการ

ออกก าลั งกายเป็นประจ า  โดยใ ช้สถานที่ภ ายใน
มหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 74 โดยใช้
ช่วงเวลาระหว่าง 16.00-17.00 น. คิดเป็นร้อยละ 43.20 
และระหว่าง 17.00-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 66.80 น. 
และกิจกรรมที่ใช้ในการออกก าลังกายที่หลากหลาย   
เช่น การเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ เต้นแอโรบิค ขี่จักรยาน 
กีฬาวอลเลย์บอล แบดมินตัน การฝึกด้วยน้ าหนัก เป็นต้น 
6.2 ความต้องในการออกก าลังกายของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษา 
มีความต้องการสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่อการออกก าลังกายที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยและ
มีปริมาณที่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งสิ่งอ านวยความ
สะดวกในบริเวณสถานที่ที่ใช้ออกก าลังกาย เช่น จุดที่
บริการน้ าดื่ม  ที่นั่ งพัก ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย      
ห้องสุขา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น ด้านการจัดการ
แ ล ะ ใ ห้ บ ริ ก า ร ขอ ง บุ ค ล า ก ร  พ บ ว่ า  นั ก ศึ ก ษ า               
มีความต้องการเจ้าหน้าที่ บุคลากรเพื่อประสานงาน
เบิกจ่ายอุปกรณ์และใช้สถานที่ได้สะดวกมากขึ้น สถานที่ 
หรือสนามกีฬามีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใช้สนามชัดเจน   
มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน ตัวผู้ใช้บริการ นอกจากนั้น 
นักศึกษายังมีความต้องการกิจกรรมการออกก าลังกาย
อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เช่น เต้นแอโรบิค โยคะ
ลีลาศ เดินและวิ่งเพื่อสุขภาพ กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล 
แบดมินตัน เปตอง การฝึกด้วยน้ าหนัก เป็นต้น 
6.3 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษา 
มีองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) 
พบว่า เพศชาย มีดัชนีบ่งช้ีร่างกาย อยู่ในระดับปกติ และ
เพศหญิง อยู่ในระดับปกติ มีความอ่อนตัว (Flexibility) 
พบว่า เพศชาย มีความอ่อนตัว อยู่ในระดับปานกลาง 
และเพศหญิง อยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) พบว่า เพศชาย   
มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ อยู่ในระดับดีมาก และ  
เพศหญิ ง  อยู่ ใ นร ะดั บปานกล าง  มี ค วามอดทน          
ของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) พบว่า เพศชาย 
มีความอดทนของกล้ามเนื้อ อยู่ ในระดับมาก และ     
เพศหญิง อยู่ในระดับระดับดีมาก และมีความอดทน  
ของระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular Capacity) 
พบว่า เพศชาย อยู่ในระดับปานกลาง และเพศหญิง    
อยู่ในระดับต่ ามาก 
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย  
7.1.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่นกีฬาที่มีความ
หลากหลายและต่อเนื่อง 
7.1.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควร
จัดหาอุปกรณ์การออกก าลังกายและกีฬา รวมทั้งพื้นที่
ส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
7.1.3  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ควรท า
การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา
ประจ าปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ซึ่งสามารถน าผลไปใช้
ประกอบการประเมินผลด้านสุขภาพของนักศึกษาได้ 
7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยท าวิจัยคร้ังต่อไป 
7.2.1  ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
ความต้องการในการออกก าลังกายและระดับสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
7.2.2  ควรมีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทาง
กายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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