บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั เรื่ อง การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Researchเกี่ ยวกับปั จจัยการใช้
บริ ก ารศู น ย์สุ ข ภาพ (Fitness Center) ของประชาชนในเขตวัฒ นา กรุ ง เทพมหานคร โดยมี
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การใช้ บ ริ การในศู น ย์ สุ ขภาพของประชาชนในเขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การใช้บริ การในศุนย์สุขภาพของประชาชน
ในเขตวัฒนากรุ ง เทพมหานคร และเพื่อให้ข ้อเสนอแนะในการส่ งเสริ มการใช้บริ การใน ศู นย์
สุ ขภาพต่างๆรวมถึ งสวนสาธารณะของประชาชนในเขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร การศึกษานี้ เป็ น
วิจยั เชิ งปริ มาณ โดยมีจานวนตัวอย่าง 400 คน ได้นาข้อสรุ ปการวิจยั และข้อเสนอแนะ ตามลาดับ
ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี มีจานวน 235 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 58.75 รองลงมามีอายุระหว่าง 46 – 60 ปี จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.75 อายุระหว่าง 36 –
45 ปี จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 และ อายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 32 คนคิดเป็ นร้อยละ 8.00
ด้านอาชี พ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พประจา มีจานวน 233 คน คิดเป็ นร้ อยละ
58.25 และ ไม่มีอาชีพประจา จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75
ด้านเพศ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 235 คน คิดเป็ นร้ อยละ
59.00 และ เพศหญิง จานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.00
ด้านรายได้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับรายได้ที่ 15,000 – 30,000 บาท
เป็ นจานวนมากที่สุด มีจานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.25 รองลงมาคือรายได้ ต่ากว่า 15,000 บาท
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มีจานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 รายได้ที่ 30,001 – 50,000 บาท มีจานวน 83 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 20.75 และรายได้มากกว่า 50,000 บาท มีจานวนน้อยที่สุดมีจานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50
5.1.2 ผลการวิจัยด้ านพฤติกรรมการออกกาลังกาย
การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพดีพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี
ความพึ งพอในระดับ ปานกลาง และระดับ มาก มี จานวน 141 คน เท่ า กัน คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.30
รองลงมาได้แก่ พึงพอใจในระดับมากที่สุด มีจานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 และพึงพอใจใน
ระดับน้อยมีจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5
การมีสุขภาพที่ดีจะทาให้ท่านประหยัดรายจ่ายด้านการแพทย์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีจานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.8 รองลงมาได้แก่ พึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด มีจานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8 และพึงพอใจในระดับน้อยมีจานวน 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 0.8
ความต้องการที่จะออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด และระดับมาก มี จานวน 170 คน เท่ากัน คิ ดเป็ นร้ อยละ 42.5 รองลงมา
ได้แก่ พึงพอใจในระดับปานกลาง มีจานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0
การออกกาลังกายอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดี และป้ องกันโรคได้พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี ความพึงพอใจในระดับมาก มี จานวน 183 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.8 รองลงมา
ได้แก่ พึงพอใจในระดับมากที่สุด มีจานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 และพึงพอใจในระดับน้อยมี
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.8
5.1.3 ผลการวิจัยด้ านความพึงพอใจในการรับบริการในศูนย์ สุขภาพ
ความพึงพอใจที่มีประชาสัมพันธ์คอยให้คาแนะนาขั้นตอนการขอรับบริ การ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความพึงพอในระดับมากที่สุด มีจานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 รองลงมา
ได้แก่ พึงพอใจในระดับมาก มีจานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.8 และพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีจานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3
ความพึงพอใจต่อความรวดเร็ วในการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีจานวน 160 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 รองลงมาได้แก่ พึง
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พอใจในระดับมาก มีจานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.8 และพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีจานวน
113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.3
สมาชิ กที่ ใช้บริ การมี ความชอบในการออกกาลังกายคล้ายกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีจานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.3 รองลงมาได้แก่ พึง
พอใจในระดับปานกลาง มีจานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8 และพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด มี
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
สมาชิ ก ที่ ใช้บริ การมี จานวนเหมาะสมในแต่ละคลาส พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีจานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.5 และรองลงมาได้แก่ พึงพอใจใน
ระดับปานกลาง มีจานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 และพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด มีจานวน 4
คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
มีห้องพักรับรองเพื่อให้ได้พกั ผ่อนพูดคุ ยหลังการออกกาลังกาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ มี ความพึงพอใจในระดับมาก มี จานวน 164 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 41 และรองลงมาได้แก่ พึง
พอใจในระดับมากที่สุด มีจานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5 และพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด มี
จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.0
สรุ ปผลการศึกษาพบว่า ระดับการใช้บริ การศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ของประชาชน
ในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับมาก มีจานวน 253 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.25 และปั จจัยที่
มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารศู นย์สุ ข ภาพ (Fitness Center) ของประชาชนในเขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชี พ และ ความตระหนักรู ้ ในเรื่ องการดู แลสุ ขภาพของ
ตนเอง

5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีอายุมากมีการใช้บริ การศูนย์สุขภาพมากกว่าประชาชนที่มีอายุ
น้อย
ผลการทดสอบสมมติ ฐานระหว่า งอายุกบั การ ใช้บริ ก ารศู นย์สุ ขภาพ ได้ค่ า Chi-Square
เท่ากับ 11.25 ระดับนัยสาคัญทางสถิติ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ .001 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
.05 แสดงว่า ปั จจัยอายุกบั การ ใช้บริ การศูนย์สุขภาพมีความสัมพันธ์กนั จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างตัวแปรอายุกบั การ ใช้
บริ การศูนย์สุขภาพ ได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .37 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่าหรื อ เท่ากับ .001
ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ .05 แสดงว่า มี ความสัมพันธ์ เชิ งบวก ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
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อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ หมายความว่ า ตัว แปรด้ า นอายุ ก ับ การ ใช้ บ ริ การศู น ย์สุ ขภาพมี
ความสัมพันธ์กนั
สมมติฐ านที่ 2 ประชาชนที่ มี อาชี พ ท างานประจามี ก ารใช้บริ ก ารศุ นย์สุ ขภาพมากกว่า
ประชาชนที่ไม่มีอาชีพทางานประจา
ผลการทดสอบสมมติ ฐานระหว่างอาชี พกับการใช้บริ การศูนย์สุขภาพ ได้ค่า Chi-Square
เท่ากับ 14.71 ระดับนัยสาคัญทางสถิติ น้อยกว่า .01 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า
ปัจจัยอาชีพกับการใช้บริ การศูนย์สุขภาพ มีความสัมพันธ์กนั จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างตัวแปรอาชี พกับการใช้
บริ การศูนย์สุขภาพ ได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .29 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่าหรื อ เท่ากับ .001
ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ .05 แสดงว่า มี ความสัมพันธ์ เชิ งบวก ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ หมายความว่า ตัวแปรด้านอาชีพกับการใช้บริ การศูนย์สุขภาพ
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนเพศหญิงมีการใช้บริ การศูนย์สุขภาพมากกว่าประชาชนเพศชาย
ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างเพศกับการ ใช้บริ การศูนย์สุขภาพ ได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 11.25
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ .001 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า
ปัจจัยเพศกับการ ใช้บริ การศูนย์สุขภาพมีความสัมพันธ์กนั จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างตัวแปรกับเพศการ ใช้
บริ การศูนย์สุขภาพ ได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .37 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่าหรื อ เท่ากับ .001
ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ .05 แสดงว่า มี ความสัมพันธ์ เชิ งบวก ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ หมายความว่ า ตัว แปรด้ า นเพศกับ การ ใช้ บ ริ การศู น ย์สุ ขภาพมี
ความสัมพันธ์กนั
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีรายได้สูงมีการใช้บริ การศูนย์สุขภาพมากกว่าประชาชนที่มี
รายได้ต่า
ผลการทดสอบสมมติ ฐานระหว่างรายได้กบั การใช้บริ การศูนย์สุขภาพได้ค่า Chi-Square
เท่ากับ 21.56 ระดับนัยสาคัญทางสถิติ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ .001 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
.05 แสดงว่า ปั จจัยรายได้กบั การใช้บริ การศูนย์สุขภาพ มีความสัมพันธ์กนั จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างตัวแปรรายได้กบั การใช้
บริ การศูนย์สุขภาพ ได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .55 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่าหรื อ เท่ากับ .001
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ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ .05 แสดงว่า มี ความสัมพันธ์ เชิ งบวก ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ หมายความว่า ตัว แปรด้า นรายได้ก ับ การใช้บ ริ ก ารศู น ย์สุ ข ภาพ มี
ความสัมพันธ์กนั
สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่ มีการตระหนักถึงความต้องการมีสุขภาพที่ดีมีการใช้บริ การ
มากกว่าประชาชนที่ไม่มีการตระหนักถึงความต้องการมีสุขภาพที่ดี
ผลการทดสอบสมมติ ฐานระหว่างการตระหนักถึ งความต้องการมีสุขภาพที่ดี กบั การใช้
บริ การศูนย์สุขภาพได้ค่า Chi-Square เท่ากับ 21.56 ระดับนัยสาคัญทางสถิติ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ .001
ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า ปั จจัยการตระหนักถึงความต้องการมีสุขภาพที่ดี
กับการใช้บริ การศูนย์สุขภาพ มีความสัมพันธ์กนั จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ Gamma ระหว่างตัวแปรการตระหนักถึง
ความต้องการมีสุขภาพที่ดีกบั การใช้บริ การศูนย์สุขภาพ ได้ค่าสัมพันธ์ เท่ากับ .55 ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิตินอ้ ยกว่าหรื อ เท่ากับ .001 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า มีความสัมพันธ์
เชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ หมายความว่า ตัวแปรด้านการตระหนักถึง
ความต้องการมีสุขภาพที่ดีกบั การใช้บริ การศูนย์สุขภาพ มีความสัมพันธ์กนั

5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
5.3.1 ผูใ้ ห้บริ การศูนย์สุขภาพควรส่ งเสริ มการออกกาลังกายสาหรับประชาชนที่มีอายุนอ้ ย
กว่า 25 ปี โดยจัดให้มีเลนสาหรับจักรยานของเด็ก หรื อ จัดทาสนามเด็กเล่น และกองทรายสุ ขภาพ
สาหรับประชาชนที่มีอายุนอ้ ย
5.3.2 ผูใ้ ห้บริ การศูนย์สุขภาพควรส่ งเสริ มการออกกาลังกายสาหรับผูท้ ี่ไม่มีอาชี พประจา
โดยขยายเวลาเปิ ดบริ การช่ วงเช้า หรื อ จัดตารางเรี ยนในเวลาช่ วงกลางวัน เช่ น ช่ วงเวลา 10.00 –
15.00 น. เพิ่มขึ้น หรื อ มีการลดค่าสมาชิ ก หรื อ ค่าใช้บริ การ สาหรับประชาชนที่ประกอบอาชี พ
อิสระที่ตอ้ งการออกกาลังกายในช่วงเวลาไม่เร่ งด่วน
5.3.3 ผูใ้ ห้บริ การศูนย์สุขภาพควรส่ งเสริ มการออกกาลังกายสาหรับประชาชนเพศชาย โดย
ควรให้ ค วามส าคัญ เกี่ ย วกับ การจัด ท าโปรแกรมออกก าลัง กายส าหรั บ ประชาชนเพศชาย เช่ น
อุปกรณ์ในการสร้างกล้ามเนื้อ
5.3.4 ผูใ้ ห้บริ การศูนย์สุขภาพควรส่ งเสริ มการออกกาลังกายสาหรับประชาชนที่มีรายได้
น้อย โดยการให้บริ การฟรี หรื อ ลดค่าใช้บริ การ ลดอัตราค่าสมาชิ ก เพื่อเพิ่มจานวนผูม้ าใช้บริ การ
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น. และจัดบริ การอาหารเครื่ องดื่ มในราคาย่อมเยาว์สาหรั บประชาชนที่ตอ้ งการออกกาลังกายที่ มี
รายได้นอ้ ย
5.3.5 ผูใ้ ห้บ ริ ก ารศู นย์สุ ข ภาพควรส่ ง เสริ ม การออกก าลัง กายส าหรั บ ประชาชนที่ มี ก าร
ตระหนักถึงความต้องการมีสุขภาพที่ดีต่า โดยจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ เช่ น การตรวจสุ ขภาพ
หรื อ การประชาสัมพันธ์ในการลดโรคต่าง ๆ ด้วยการออกกาลังกาย

5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่องจากงานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาโดยใช้สถิติพ้นื ฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีการศึกษาในประเด็นเดียวกันแต่ควรศึกษาเชิงลึก โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกที่ครอบคลุมทุกประเด็น อันจะได้นามาปรับปรุ งการให้บริ การศูนย์สุขภาพ
เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนมาออกกาลังกายมากขึ้น

