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 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มวีตัถุประสงค์ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับกระบวนการทดสอบ   
สมรรถภาพทางกายของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม ่
 

 กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวจิัย   เ ป็นนักศึกษาภาคปกติ เพศชายและเพศหญิง  ช ั้นปี 1 –  4 ประจ าปี
การศึกษา 2548  ท่ีก  าลังศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม ่ท่ีมอีายุตั้งแต ่17 - 25 ปี ซ่ึงท าการสุ่มมาช ั้นปีละ 
10 % รวมจ านวน 1,600 คน ได้มาโดยวธีิการสุ่มแบบช ั้น  (Proportional Stratif ied  Random Sampling) เคร่ืองมือท่ี
ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย แบบสอบถามสุขภาพทั่วไปและแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย น าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

 ผลการศึกษาวจิยั พบวา่ 
 1. ดา้นสถานภาพทัว่ไป กลุม่ตัวอยา่งสว่นใหญไ่มม่โีรคประจ าตัว มีการออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีา 3 
วนัตอ่สัปดาห์มากท่ีสุด ส่วนใหญใ่ชเ้วลาประมาณ 30 -60 นาที ดา้นความคิดเห็น พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ ่
คิดวา่ตนเองมสีมรรถภาพทางกายดี การออกก  าลงักายเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิต เวลาท่ีใชใ้นการออกก  าลงั
กายควรอยูร่ะหวา่ง 30 - 60 นาที, 3 - 5 วนัตอ่สัปดาห์ ส่วนในดา้นการบาดเจ็บจากการออกก  าลงักายในรอบ 3 
เดือน พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญไ่มม่กีารบาดเจ็บหลงัการออกก  าลงักาย 
 

 2. ดา้นขนาดรา่งกายและสมรรถภาพทางกาย 
 2.1 ขนาดรา่งกาย ดา้นน ้ าหนักตวั ขนาดรอบเอว ขนาดรอบสะโพก มคีา่เฉล่ียน้อยในชว่ง 17-19  ปี
จากนั้นคา่เฉล่ียจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามชว่งอายุท่ีมากข้ึน 
 2.2 สมรรถภาพทางกายดา้นความออ่นตวั มคีา่เฉล่ียมากท่ีสุดในชว่งอายุ 17 -19 ปี สมรรถภาพดา้น
ความแข็งแรงอดทนของกลา้มเน้ือ สว่นใหญม่คีา่เฉล่ียมากท่ีสุดในชว่งอายุ 20 -22 ปี จากนั้นคา่เฉล่ียจะลดลง
เร่ือยๆ ตามชว่งอายุมีมากข้ึน สว่นสมรรถภาพดา้นความอดทนของระบบหายใจและไหลเวยีนเลือด เพศชายมี
คา่เฉล่ียชีพจรหลงัการทดสอบกา้วข้ึน-ลงใกลเ้คียงกนัในแตล่ะชว่งอายุส่วนเพศหญิงมแีนวโน้มของคา่เฉล่ีย
ลดลงเร่ือย ๆ ตามชว่งอายุท่ีมากข้ึน 
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ABSTRACT 

 
 This research aimed to study general physical fitness of Students Chiang Mai Rajabaht 

Universityby simple fitness tests methods which can perform by oneself, and to be the guideline for 
physical fitness promotion. 
 

 The sample groups were 1,600 healthy This, who were 760 males and 840 females, age range 
between 17-25 years  which were randomly selected by Proportional Stratified  Random Sampling. 
  

The materials utilized for collecting data were consisted of general health questionnaire and 

physical fitness tests. All data were analyzed for percentile, mean standard deviation. 
  

 The results of the study were as follows: 

1. For general status aspects, most of the sample groups had no diseases.  performed physical 
exertion 3 days a week, approximately 30-60 minutes. For opinion aspects, most of the sample groups 

thought that they had good physical fitness and exercises were essential for their lives. The duration  for 

exercise should be 30-60 minutes, 3-5 days a week. Moreover, most of them did not have injury after 
exercises for the past 3 months. 

2. For anthropometry and physical fitness  aspects: 
2.1 Anthropometry: the average of body weight, waist circumference, hip circumference  

were low in the age range of 17-19 years, and gradually increased with age. 
2.2 Physical fitness: the highest flexibility was in the age range of 17-19 years. The highest 

muscular strength and endurance was in the age range of 20-22 years, and gradually decreased 
reciprocal to age. For cardio-respiratory  endurance fitness, heart rate after step test for male was 

nearly same in each age ranges, but for female it tended to decrease reciprocal to age. 
 

 

 




