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ตารางท่ี   1 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละแตล่ะชว่งอายุของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิง   29 
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ตารางท่ี   3 แสดงคา่ร้อยละของสถานภาพดา้นการออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีา ในรอบ 3 เดือน
กอ่นการเกบ็ขอ้มลูของกลุม่ตัวอยา่งนักศึกษาชาย 
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ตารางท่ี   4 แสดงคา่ร้อยละของสถานภาพดา้นการออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีา ในรอบ 3 เดือน
กอ่นการเกบ็ขอ้มลูของกลุม่ตัวอยา่งนักศึกษาหญิง  
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ตารางท่ี   5 แสดงคา่ร้อยละของสถานภาพดา้นเวลาท่ีใชใ้นการออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีา 
ใน  3  เดือนกอ่นการเกบ็ขอ้มลูของกลุม่ตัวอยา่งนักศึกษาชาย 
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ตารางท่ี   6 แสดงคา่ร้อยละของสถานภาพดา้นเวลาท่ีใชใ้นการออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีา  
ใน 3 เดือนกอ่นการเกบ็ขอ้มลูของกลุม่ตัวอยา่งนักศึกษาหญิง  
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ตารางท่ี   7 แสดงคา่ร้อยละของความคิดเห็นถึงการมีสมรรถภาพทางกายของตนเองของ 
กลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิงแตล่ะชว่งอายุ 
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ตารางท่ี   8 แสดงคา่ร้อยละของความคิดเห็นถึงความจ าเ ป็นในการออกก  าลงักายของ  
กลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิงแตล่ะชว่งอายุ 

36 

ตารางท่ี   9 แสดงคา่ร้อยละของความคิดเห็นดา้นเวลาท่ีใชใ้นการออกก  าลงักายในแตล่ะวนั 
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ตารางท่ี  10 แสดงคา่ร้อยละของความคิดเห็นดา้นเวลาท่ีใชใ้นการออกก  าลงักายในแตล่ะวนั  
เพื่อสง่เสริมการมสุีขภาพท่ีดีของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาหญิงแตล่ะชว่งอายุ 
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กายเพื่อสง่เสริมการมสุีขภาพท่ีดีของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายแตล่ะชว่งอายุ  

39 

ตารางท่ี  12 
 

แสดงคา่ร้อยละของจ านวนความคิดเห็นดา้นจ านวนวนัท่ีควรใชใ้นการออกก  าลงั
กายเพื่อสง่เสริมการมสุีขภาพท่ีดีของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาหญิงแตล่ะชว่งอายุ 

40 

 
 
 
 
 
 
 



 ช 

สารบัญตาราง ( ต่อ ) 
 

ตาราง  หน้า 
   

ตารางท่ี  13 แสดงคา่ร้อยละของการบาดเจ็บจากการออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีาในรอบ  3 เดือน 
ท่ีผา่นมาของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิงแตล่ะชว่งอายุ 
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ตารางท่ี  14 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของอายุ  ขนาดรา่งกาย และสมรรถภาพ
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สารบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิ  หน้า 
   
แผนภูมท่ีิ   1 แสดงคา่ร้อยละแตล่ะชว่งอายุของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิง  29 
แผนภูมท่ีิ   2 แสดงคา่ร้อยละของการมโีรคหรือไมม่โีรคประจ าตวัของกลุม่ตัวอยา่งนักศึกษา  

ชายและหญิงแตล่ะชว่งอายุ 
30 

แผนภูมท่ีิ   3 แสดงคา่ร้อยละของสถานภาพดา้นการออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีา ในรอบ 3 เดือน
กอ่นการเกบ็ขอ้มลูของกลุม่ตัวอยา่งนักศึกษาชาย 

31 

แผนภูมท่ีิ   4 แสดงคา่ร้อยละของสถานภาพดา้นการออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีา ในรอบ 3 เดือน
กอ่นการเกบ็ขอ้มลูของกลุม่ตัวอยา่งนักศึกษาหญิง  

32 

แผนภูมท่ีิ   5 แสดงคา่ร้อยละของสถานภาพดา้นเวลาท่ีใชใ้นการออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีา  
ใน  3  เดือนกอ่นการเกบ็ขอ้มลูของกลุม่ตัวอยา่งนักศึกษาชาย 

33 

แผนภูมท่ีิ   6 แสดงคา่ร้อยละของสถานภาพดา้นเวลาท่ีใชใ้นการออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีา  
ใน 3 เดือนกอ่นการเกบ็ขอ้มลูของกลุม่ตัวอยา่งนักศึกษาหญิง  

34 

แผนภูมท่ีิ   7 แสดงคา่ร้อยละของความคิดเห็นถึงการมีสมรรถภาพทางกายของตนเองของ  
กลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิงแตล่ะชว่งอายุ 

35 

แผนภูมท่ีิ   8 แสดงคา่ร้อยละของความคิดเห็นถึงความจ าเ ป็นในการออกก  าลงักายของกลุม่
ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิงแตล่ะชว่งอายุ 

36 

แผนภูมท่ีิ   9 แสดงคา่ร้อยละของความคิดเห็นดา้นเวลาท่ีใชใ้นการออกก  าลงักายในแตล่ะวนั  
เพื่อสง่เสริมการมสุีขภาพท่ีดีของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายแตล่ะชว่งอายุ 

37 

แผนภูมท่ีิ   10 แสดงคา่ร้อยละของความคิดเห็นดา้นเวลาท่ีใชใ้นการออกก  าลงักายในแตล่ะวนั  
เพื่อสง่เสริมการมสุีขภาพท่ีดีของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาหญิงแตล่ะชว่งอายุ 

38 

แผนภูมท่ีิ   11 แสดงคา่ร้อยละของจ านวนความคิดเห็นดา้นจ านวนวนัท่ีควรใชใ้นการออกก  าลงั
กายเพื่อสง่เสริมการมสุีขภาพท่ีดีของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายแตล่ะชว่งอายุ  

39 

แผนภูมท่ีิ   12 แสดงคา่ร้อยละของจ านวนความคิดเห็นดา้นจ านวนวนัท่ีควรใชใ้นการออกก  าลงั
กายเพื่อสง่เสริมการมสุีขภาพท่ีดีของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาหญิงแตล่ะชว่งอายุ 
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สารบัญแผนภูม ิ( ต่อ ) 
 

แผนภูมิ  หน้า 
   

แผนภูมท่ีิ   13 แสดงคา่ร้อยละของการบาดเจ็บจากการออกก  าลงักายหรือเลน่กฬีา 
ในรอบ  3  เดือน ท่ีผา่นมาของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิงแตล่ะชว่งอายุ  

41 

แผนภูมท่ีิ   14 แสดงคา่เฉล่ียน ้ าหนักตวัของกลุม่ตัวอยา่งนักศึกษาชายและหญิงแตล่ะชว่งอายุ 43 
แผนภูมท่ีิ   15 แสดงคา่เฉล่ียสว่นสูงของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิงแตล่ะชว่งอายุ 43 
แผนภูมท่ีิ   16 แสดงคา่เฉล่ียขนาดรอบเอวของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิงแตล่ะชว่งอายุ  44 
แผนภูมท่ีิ   17 แสดงคา่เฉล่ียขนาดรอบสะโพกของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิง  

แตล่ะชว่งอายุ 
44 

แผนภูมท่ีิ   18 แสดงคา่เฉล่ียแตะมอืดา้นหลงัมอืขวาอยูบ่นของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิง
แตล่ะชว่งอายุ 

45 

แผนภูมท่ีิ   19 แสดงคา่เฉล่ียแตะมอืดา้นหลงัมอืซา้ยอยูบ่นของกลุม่ตัวอยา่งนักศึกษาชายและหญิง
แตล่ะชว่งอายุ 

45 

แผนภูมท่ีิ   20 แสดงคา่เฉล่ียนั่งงอตวัของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิงแตล่ะชว่งอายุ 46 
แผนภูมท่ีิ   21 แสดงคา่เฉล่ียนอนยกตวั 1 นาที ของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิง  

แตล่ะชว่งอายุ 
46 

แผนภูมท่ีิ   22 แสดงคา่เฉล่ียดนัพื้น 1 นาที ของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิงแตล่ะชว่งอายุ 47 
แผนภูมท่ีิ   23 แสดงคา่เฉล่ียชีพจรหลงักา้วข้ึน- ลง 3 นาที ของกลุม่ตวัอยา่งนักศึกษาชายและหญิง

แตล่ะชว่งอายุ 
47 

 
 




