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บทคัดย่อ 
        การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการออกก าลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา จ านวน 336 คน แบ่งเป็นชาย 
168 และหญิง 168 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาในการ
ออกก าลังกาย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยความต้องการในการออกก าลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา ตามตัวแปร เพศ 
โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
        ผลการศึกษา พบว่า 
        1. นักศึกษามีความต้องการในการออกก าลังกายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.62 
        2. นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการในการออกก าลังกาย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการในการออกก าลังกายในทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
        ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
        จากผลการศึกษาดังกล่าวทางวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นิศึกษามีการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกก าลังกาย  
โดยเฉพาะกลุ่มศึกษาที่มีเจตคติและพฤติกรรมการออกก าลังกายในระดับปานกลาง โดยการจัดกิจกรรมการออกก าลัง
กายและสถานที่ออกก าลังกายที่เหมาะสม นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นวิทยาลัยพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมสุขภาพต่อไป 
        ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
        1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อความต้องการออกก าลังกาย เช่น อายุ อาชีพ แรงจูงใจ เป็นต้น 
        2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความต้องการออกก าลังกายของนักศึกษาและบุคลากร 
ค าส าคัญ : ความต้องการ, การออกก าลังกาย, นักศึกษา 
 
Abstract 
        The objective of this research was to study needs of exercise for the undergraduate students 
Nakhonratchasima College. The samples of this research was 336 participants, including 168 male 
and 168 female. In this study instrument was a set of questionnaire exercise needs of undergraduate 
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students. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation And compare the differences 
in average scores of exercise needs of undergraduate students Nakhonratchasima College according 
to gender variables by t-test  
        The research revealed as follow : 
        1. The students have the need for overall fitness at a moderate level with an average of 2.62 
        2. Students with different gender. There is a need for exercise. Overall, the difference is 
statistically significant. And considering each aspect, it was found that the needs for exercise in all 
aspects were significantly different at the level of 0.05 
        The results of the study, the college should encourage the students to take care of their health 
with exercise. Especially the study group with moderate attitude and exercise behavior. By organizing 
appropriate exercise activities and fitness facilities. In addition, in order to encourage the development 
of the university to further promote health. 
Keywords: needs, exercise, students 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
        การพัฒนาประเทศจะต้องประกอบไปด้วยการพัฒนาในหลายๆด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้าน สังคม และด้าน
การศึกษา สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็น
เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษานั้นองค์การอนามัยโลกจะเน้น ปัจจัย 3 ประการ  
คือ การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา โภชนาการ และในเรื่องสุขภาพของตนเอง ซึ่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ถือเป็น
ปรากฏการณ์ของธรรมชาติของคน ไม่ว่าจะมีชนชั้นวรรณะอย่างไรจะต้องตายทุกคน (นกุล  โสตถิพันธุ์.2559)  
        การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตของมนุษย์ มีผลท าให้เกิดความสมบูรณ์ ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ คือ มีสมรรถภาพทางร่างกาย ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ความอดทนของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว อีกทั้งยังมีส่วนท าให้ร่างกาย สดชื่น
แข็งแรง คลายความเครียด เพลิดเพลิน ร่างกายได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการท างาน มีอารมณ์แจ่มใสได้ (แสวง  
วัชระธนกิจและคณะ.2555,ธาริน สุขอนันต์และคณะ. 2557,  ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.2559, 
ธิติพงษ์ สุขดี.2559, ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.2560) 
        การพัฒนาคนเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาประเทศเพราะคนเป็นปัจจัยชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาใน
ทุกด้าน ปัจจัยด้านสุขภาพของคนจึงเป็นพื้นฐานส าคัญ ในปัจจุบันเยาวชนและประชาชนไทยทุกชนชั้นและทุกกลุ่ม
อาชีพ ได้มองเห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของการออกก าลังกายที่มีต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งในด้านของการป้องกัน
โรคภัยไข้เจ็บและการเสริมสร้างสมรรถภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าการออกก าลังกายมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
สุขภาพร่างกาย สมาชิกหน่วยงานจะได้ให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
(ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2552 ,ฌัชสกร คงชีวสกุล. 2557, พัชรินทร์ บุญ
รินทร์  และสุภลักษณ์ เชยชม.2558) 
การสร้างเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาเป็นการสร้างเสริมสุขภาพในฐานชุมชนที่มีความเฉพาะเจาะจงประเภทหนึ่งซึ่ง
ประกอบไปด้วยกลุ่มนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ที่ไม่ใช่มุ่งแต่ให้ความรู้ด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง
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กิจกรรมทุกอย่างที่เอื้อให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดี ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ แบบแผน และต้นแบบพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี เป็นต้น (อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ และคณะ.2561 , สมใจ ศิระกมล.2555) วิทยาลัยนครราชสีมาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาสถาบันหนึ่ง ซึ่งตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้ ดังจะเห็นได้จากวิทยาลัยนครราชสีมา ที่มุ่งพัฒนา
นักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ทักษะความช านาญทางวิชาชีพที่มีศักยภาพและมีคุณค่าต่อสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป  
        จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการในการออกก าลังกายของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายรวมทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านการออกก าลังกายของนักศึกษา เพื่อให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพรวมทั้งสอดคล้องได้สัดส่วน
และเพียงพอแก่ความต้องการมากยิ่งขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
        เพื่อศึกษาความต้องการในการออกก าลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนครราชสีมา 

 
สมมติฐานการวิจัย 
        นักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนครราชสีมา ที่มีเพศต่างกันมีความต้องการในการออกก าลังกายที่แตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาทั้งภาคปกติและภาคสมทบทุกชั้นปี วิทยาลัย
นครราชสีมา จ านวน 2,084 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียนศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา วันที่ 22 สิงหาคม 2561) และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา ทั้งภาคปกติและภาคสมทบทุกชั้นปี มีการก าหนด
กลุ่มตัวอย่างแบบทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 336 คน แบ่งเป็นชาย 168 และหญิง 168 คน จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความต้องการของนักศึกษาในการออกก าลังกาย 4 ด้าน 
              1. ด้านชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกาย 
              2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่และอุปกรณ์ 
              3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
              4. ด้านการจัดการ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยความต้องการในการออกก าลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา ตามตัวแปร เพศ โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) 
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สรุปผลการวิจัย 
        ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น  336 คน เป็นเพศชายจ านวน  168 คน  คิดเป็นร้อยละ  50.00  และเป็นเพศหญิง จ านวน 
168 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 44.34  
รองลงมาคือชั้นปีที่2 จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80รองลงมาคือ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.36 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ จ านวน 143 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.55 รองลงมาคือ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.36 
 
        ตอนที่ 2 ความต้องการในการออกก าลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา    
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต้องการออกก าลังกายของของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยนครราชสีมา โดยรวม (n = 336) 

รายการ x̅ S.D. ระดับความต้องการ 
1.  ด้านชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกาย  2.92 0.37 ปานกลาง 
2.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่และอุปกรณ์  2.84 0.25 ปานกลาง 
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  2.50 0.20 ปานกลาง 
4.  ด้านการจัดการ 2.25 0.13 น้อย 

รวม 2.62 0.37 ปานกลาง 

 
        จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความต้องการในการออกก าลังกายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 2.62 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีความต้องการระดับปานกลาง ได้แก่  ด้านชนิดของกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย มีค่าเฉลี่ย 2.92 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่และอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 2.84 และด้าน
บุคลากรที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 2.50 ตามล าดับ และพบว่ามีความต้องการระดับน้อย คือ ด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ย 
2.25 
        ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความต้องการในการออกก าลังกายของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา  ตามตัวแปร เพศ  
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบความต้องการออกก าลังกายของของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา จ าแนก
ตามเพศ 

ความต้องการในการออกก าลังกาย ชาย หญิง t P 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
ด้านชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกาย  3.56 0.65 2.29 0.92 2.697* 0.027 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่และ
อุปกรณ์  

3.03 0.34 2.64 0.15 5.452* 0.002 

ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  2.45 0.23 2.56 0.17 -4.207* 0.006 
ด้านการจัดการ 2.16 0.14 2.34 0.12 -16.048* 0.000 
รวม 2.81 0.69 2.44 0.50 2.202* 0.035 

  * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
        จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความต้องการในการออกก าลังกาย โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการในการออกก าลังกายในทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
อภิปรายผล 
        ความต้องการในการออกก าลังกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา  จากผลการศึกษาพบว่า 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา มีความต้องการในการออกก าลังกายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีความต้องการระดับปานกลาง ได้แก่  ด้านชนิดของกิจกรรมการออกก าลังกาย 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่และอุปกรณ์ และด้านบุคลากรที่ให้บริการ พบว่ามีความต้องการระดับน้อย คือ 
ด้านการจัดการ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการในการออกก าลังกายนักศึกษาคือ รูปแบบกิจกรรมการออกก าลังกาย
ที่น่าสนใจ และมีอุปกรณ์ที่ สถานที่ในการออกก าลังกายที่พร้อมและบรรยากาศที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญยิ่ง 
ทองคุปต์และคณะ (2561). ได้ศึกษาผลการส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยศาสตร์มณีเวชต่อพฤติกรรมการออกก าลัง
กายในสตรีมุสลิมวัยแรงงาน จังหวัดนราธิวาส  ผลการศึกษาพบว่า การใช้รูปแบบการออกก าลังกายโดยใช้ศาสตร์มณี
เวชเป็นรูปแบบที่เหมาะส าหรับใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกก าลังกายในสตรีมุสลิมวารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช (2561). ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุลรัตน์ศรีโรจน์และ ยุพาพร มาพะเนาว์ ( 2558). ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของนิสิตแพทย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พบว่า นิสิตแพทย์มีระดับการรับรู้และ
ทัศนคติต่อการออกก าลังกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การออกก าลังกายและจัดสถานที่ออกก าลังกาย
ให้มีความสะดวกแก่การเดินทาง ส่งผลให้นิสิตแพทย์อยากออกก าลังกายมากขึ้น และสอดคล้องกับ  ธิติพงษ์ สุขดี 
(2559). ที่ได้ศึกษาปัจจัยของการออกกาลังกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ด้าน
ความรู้ในการออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง ด้านเจตคติต่อการออกก าลังกายอยู่ในระดับมาก ด้านแรงจูงใจในการ
ออก าลังกาย อยู่ในระดับมาก ด้านสถานที่และเครื่องอานวยความสะดวกในการออกก าลังกาย อยู่ในระดับมาก ด้าน
อุปสรรคต่อการออกกาลังกายอยู่ในระดับน้อย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อการออกก าลังกายอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับ พัชรินทร์ บุญรินทร์และ สุภลักษณ์ เชยชม (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
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นักศึกษาพยาบาล และพบว่ามีความต้องการระดับน้อย คือ ด้านการจัดการ ซึ่งส่วนนี้ในวิทยาลัยนครราชสีมา มี
บุคลากรที่ให้บริการมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา ในการใช้บริการ  
        เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความต้องการในการออกก าลังกายของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี วิทยาลัยนครราชสีมา จากผลการศึกษาพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความต้องการในการออกก าลังกายที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยเพศชายมีความต้องการในการออกก าลังกายมากกว่าเพศหญิง  ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเหตุผลเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายที่แตกต่างกันของเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงเพศหญิงมีข้อจ ากัด
หลายประการที่ส่งผลให้มีพฤติกรรมการออกก าลังกายน้อยกว่า เพศชาย สอดคล้องกับ วิวัฒน์ กาญจนะ (2551) . ผล
การศึกษาพบว่า มีความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย มีเจตคติต่อการออกก าลังกาย และมีพฤติกรรมการออกก าลังกาย 
อยู่ในระดับดี เพศชายและหญิงมีพฤติกรรมการออกก าลังกายแตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มุกดาวรรณ 
สมบูรณ์วรรณะ (2558).ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกายขนาดใหญ่ 
(Fitness Center) ของประชากรใน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการสถานออกกาลัง
กายขนาดใหญ่ (ศึกษาเฉพาะ Fitness First, Virgin Active, True Fitness, We Fitness) ที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง
เพศและ อายุ มีระดับการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ออก กาลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ที่แตกต่างกัน โดย
กลุ่มตัวอย่างเพศชายมีการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกายขนาดใหญ่ที่มากกว่าเพศหญิง และกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 31-35 ปี มีการตัดสินใจใช้บริการสถานออกกาลังกายขนาดใหญ่มากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้
         จากผลการศึกษาดังกล่าวทางวิทยาลัยควรส่งเสริมให้นิศึกษามีการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกก าลังกาย  
โดยเฉพาะกลุ่มศึกษาที่มีเจตคติและพฤติกรรมการออกก าลังกายในระดับปานกลาง  โดยการจัดกิจกรรมการออกก าลัง
กายและสถานที่ออกก าลังกายที่เหมาะสม นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นวิทยาลัยพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัย
ส่งเสริมสุขภาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อความต้องการออกก าลังกาย เช่น อายุ อาชีพ แรงจูงใจ เป็นต้น 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบความต้องการออกก าลังกายของนักศึกษาและบุคลากร  
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