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การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาความต องการของประชาชนผู ใช บริ การด านการ
ออกกําลังกายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา โดยจํา แนกตามประเภทของกิจ กรรมการ
ออกกํา ลัง กาย และเพื่อศึกษาปญหาการใชบริการดานการออกกําลังกายของประชาชนในสถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
กลุ มตั วอย างที่ ใช ในการวิ จั ย เป นประชาชนที่ มาออกกํ าลั งกายในสถาบั นการพลศึ กษา
วิทยาเขตยะลา จํานวน 470 คน เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม แบงเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 มี 3 ตอน
ไดแกขอมูลปจจัยดานประชากร แบบสอบถามความตองการดานการออกกําลังกาย เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 3 ระดับ และแบบสํารวจปญหาการใชบริการดานการออกกําลังกาย ชุดที่ 2 เปน
แบบสัมภาษณประชาชนผูใชบริการดานการออกกําลังกายแตละประเภทกิจกรรม และแบบสัมภาษณ
เจาหนาที่ผูใหบริการดานการออกกําลังกาย ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ โดยการหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับความตองการของประชาชนผูใชบริการดานการออกกําลังกาย ในสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา ไดจําแนกตามประเภทกิจกรรมการออกกําลังกาย จํานวน 4 ดาน คือ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ ดานการจัดกิจกรรม ดานสถานที่ และดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ประชาชนมี
ความตองการโดยภาพรวม อยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยจําแนกตามประเภทของ
กิจกรรม ไดแก เ ดิน – วิ่ง วายน้ํา ฝกสมรรถภาพทางกาย ฟุตบอล บาสเกตบอล แอโรบิกดานซ เปตอง
ตะกร อ และมวย ประชาชนมี ความตองการดานเจ าหนาที่ ผูให บริ การอยู ในระดั บมากทุกกิ จกรรม
ดานการจัดกิจกรรม ไดแก เดิน – วิ่ง วายน้ํา ฟุตบอล และมวย ประชาชนมีความตองการอยูใน
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ระดับมาก และกิจกรรมที่มีความตองการดานเจาหนาที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ฝกสมรรถภาพทางกาย
บาสเกตบอล แอโรบิกดานซ เปตอง และตะกรอ ดานสถานที่ ประชาชนมีความตองการอยูระดับมาก
ไดแก เดิน – วิ่ง ฝกสมรรถภาพทางกาย ฟุตบอล และแอโรบิกดานซ สวนกิจกรรม วายน้ํา เปตอง
ตะกรอ และมวย ประชาชนมีความตองการอยูในระดับปานกลาง สวนดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความ
สะดวก ประชาชนมีความตองการอยูในระดับมาก ไดแก เดิน – วิ่ง วายน้ํา ฝกสมรรถภาพทางกาย
ฟุตบอล และมวย สวนกิจกรรม บาสเกตบอล แอโรบิกดานซ เปตอง และตะกรอ ประชาชนมีความ
ตองการอยูในระดับปานกลาง
2. ป ญหาการใช บริ การด านการออกกํ าลั งกายในสถาบั นการพลศึ กษา วิ ทยาเขตยะลา
ปญหาการใชบริการที่ประชาชนมีมากที่สุด โดยแบงปญหาเปน 4 ดาน คือ 1) ปญหาดานเจาหนาที่
ผู ใ ห บริ ก าร มี จํ า นวนไม เ พี ยงพอ 2) ป ญหาด านการจั ดกิ จกรรม ในเรื่ องของการเสริ มสร าง
สมรรถภาพทางกาย 3) ปญหาดานสถานที่ คือการปด - เปดการใหบริการสนาม และสถานที่
4) ปญหาดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในดานการรับบัตร - สงบัตรเขาออกของรถไม
เปนระบบ
3. ความตองการของประชาชนผูใชบริการดานการออกกําลังกายในสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา จากการสัมภาษณความตองการของประชาชนโดยภาพรวม โดยแบงเปน 4 ดาน คือ
3.1 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ตองการเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ผูใหบริการ และเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย และตองการเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถดานการออกกําลังกายในทุกกิจกรรม
3.2 ดานการจัดกิจกรรม ตองการใหจัดบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการ
บริการตรวจสุขภาพ
3.3 ดานสถานที่ ตองการใหปรับปรุ งสนามบาสเกตบอล สนามเปตอง และสนาม
ตะกรอตองการใหมีสถานที่ยืม – คืนอุปกรณที่ใชในการออกกําลังกาย และตองการใหเพิ่มสถานที่
ใหบริการน้ําดื่ม
3.4 ดานอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก ตองการใหมีการจัดบริการยืม – คืนอุปกรณที่
ใชในการออกกําลังกาย ตองการใหปรับปรุงระบบการจราจรภายในสถาบันฯ และตองการให
ปรับปรุงหองน้ํา – หองสวม ใตอัฒจรรยมีหลังคาใหมีความสะอาด และใชบริการได
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ABSTRACT

The Purpose of this research was to study the Needs of people’s exercise services in the
Institute of Physical Education, Yala Campus by categorizing according to each type of activity
for the exercises, and to study the problem of giving the services for the needs of people’s
exercises in the Institute of Physical Education, Yala Campus.
Samples group which used for this research were those people who came to exercise in
the Institute of Physical Education, Yala Campus. Numbering of 470 people. Data collection by
means of questionaire which has been devided in to two sets. For the first set contains 3 steps such
as information factor towards the people. The questionnaire dealt with the needs of people’s
exercise which is in the value standard into 3 levels and the problem exploration toward the Needs
of people’s exercise. The second set was the interview of those people’s who need exercise
services of each type of activities and the interview of the personels in charged who gave services
to those people’s needs exercise services. All the data was put into analysis according to the way
of statistics by percentage means (ratio) and standard deviation .
The findings were as follows :
1. The level needs of the people who used exercise services in the Institute of Physical
Education, Yala Campus has been categorized according to 4 types of exercise activities. Such as
those personels in charged who gave services, activities arrangement side, places, equipment and
facilities. The needs of the people as a whole was very great in all areas. But when considering of
particular area by categorizing the types of activities such as walking, running, swimming,
physical fitness training, football, basketball, aerobic dance, Batong, sepa takraw, boxing.
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The needs of the people toward the personel in charged who gave services was great for all
activities. For the arrangement of activities such as walking, running, swimming, and boxing. The
needs of the people was considered high level. And the activity which the people need the
personel in charged to give services in the average level was physical fitness training, basketball,
aerobic dance, Batong and sepa takraw. On the side of the place people’s needs was in great level
such as walking, running, physical fitness training, football, aerobic dance. For the activity such as
swimming, Batong, sepa takraw and boxing the needs of the people toward these activities was in
moderate level. For the equipment and facilities the needs of the people toward it was in a high
level. These are walking, running, swimming, physical fitness training, football and boxing. For
those activities such as basketball, aerobic dance, Batong and sepa takraw. The needs of the
people was in moderate level.
2. The problems toward the Needs of people’s exercise services in the Institute of
Physical Education, Yala Campus. The services which has the most problem has been divided into
4 types as follows
2.1 The problem from the personel in charged who gave the services which is
not enough of personels.
2.2 Problem toward the activities arrangement particularly on the side of
physical fitness training.
2.3 Problem toward places such as opening and closing time of services of the area.
2.4 Problem toward the equipment and facilities pertaining to the submission of
the cards both entry and exit.
3. The Needs of the people’s exercise services in the Institute of Physical Education,
Yala Campus. From the interview of the people’s needs as a whole which has been categorized
into 4 types as follows.
3.1 On the side of personel in charged of giving services they should be more
personels who can offer more services toward exercise. More security guards and more
knowledgable personels in all types of exercising activities.
3.2 On The side of activities arrangement. Fitness of physical training and
general physical check up.
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3.3 On the side of places improvement of basketball court, batong field,
sepa takraw field establishment of gymnasium such as the equipment which uses for exercise and
additional of water drinking areas.
3.4 Equipment and facilities, allowing for the rental such as those equipment
which uses for exercise. Improvement of the system of the traffic and the improvement of the
toilets and clean seating capacity with roofs.
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