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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารองในปั จจุบนั 2) สร้างรู ปแบบการ
เพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารอง และ 3) ทดลอง และประเมินการพัฒนารู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของ
กาลังพลศูนย์การกาลังสารอง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั คือ กาลังพลของศูนย์การกาลังสารอง จานวน 40 นาย โดยเลือกแบบเจาะจงกาลัง
พล ที่มีอายุระหว่าง 18 - 58 ปี เพศ ชาย ที่มีสุขภาพดี และไม่มีอาการเจ็บป่ วย ในวันทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงปริ มาณ คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์สถิติทดสอบที ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. รู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารองในปั จจุบนั มีหลากหลายและไม่มีรูปแบบที่ชดั เจน
2. การสร้างรู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายมี 3 รู ปแบบคือ การพัฒนาวิธีออกกาลังกาย การโภชนาการ และการพักผ่อน ซึ่งได้
จากการอภิปรายกลุ่ม และนาไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 นาย ของหน่วยงานศูนย์การกาลังสารอง
3. ระเมินกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 นาย ของหน่ วยงานศูนย์การกาลังสารอง และใช้สถิติทดสอบเปรี ยบเทียบ ก่อนและหลัง
ทดลองรู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหารจะเห็ นได้ว่า ผลของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายส่ วนมากมี ค่า สู ง ขึ้ น
เนื่องจากการใช้รูปแบบการเพิม่ สมรรถภาพร่ างกายมาใช้งาน
คาสาคัญ : การพัฒนารู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายกาลังพลกองทัพบกไทย สมรรถภาพร่ างกาย ศูนย์การกาลังสารอง

Abstract
The objectives of this study were to: 1) study increasing physical fitness of the current Army Reserve Center personnel
2) establish development of a model for increasing physical fitness of Army Reserve Center personnel and 3) conduct an experiment and
evaluate development of a model for increasing physical fitness of Army Reserve Center personnel. The sample group consisted of 40 male
Army Reserve Center personnel with the age ranging from 18 - 58 years. The personnel of Army Reserve Center 40 officers were chosen
individually. This study was conducted with healthy personnel without any illness on physical fitness test day. Research tools were
questionnaire and interview form. Statistics used for analyzing quantitative data were frequency, percentage, mean, and standard deviation,
and t-test. For qualitative data, content analysis was used.
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The results revealed that:
1. Increasing physical fitness of personnel, the current Army Reserve center does not have a definite pattern.
2. There were 3 forms of fitness enhancement: developing exercise methods, nutrition and rest. This was obtained through group
discussions. Experiment with 40 samples of Army Reserve Center
3. Evaluate with 40 samples of Army Reserve Center and the use of test statistic(t-test) for comparing the results of pre-experiment
and post-experiment on the model for increasing military physical fitness, it could be seen that most results of physical fitness test gained
higher score after applying this model for increasing physical fitness.
Keywords : Development of a Model for Increasing Physical Fitness of Thai Army Personnel, Physical Fitness, Army Reserve Center

บทนา
การทหารในโลกปั จจุ บ ันได้มี การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว และมี ประสิ ทธิ ภาพ ไม่ ว่าจะเป็ นเทคโนโลยีทางด้านอาวุธ
การติดต่อสื่ อสาร รู ปแบบการรบ และหน่วยทหารที่ใช้ในการปฏิบตั ิภารกิจการรบ ช่วยรบ หรื อ สนับสนุนการรบซึ่ งในส่ วนต่างๆ นั้น
ทุกประเทศได้พฒั นาไปอย่างมากตามกาลังความสามารถ และงบประมาณตามที่ได้ จะเห็นได้ว่าหน่ วยทหารชั้นนาต่างๆของแต่ละ
ประเทศจะมีการฝึ กที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ภารกิจในการปฏิบตั ิงาน อาทิ หน่วย Navy Seals ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
หน่ วย British Special Air Service (SAS) ของประเทศอังกฤษ หน่ วย National Gendarmerie Intervention Group (GIGN) ของประเทศ
ฝรั่งเศส หน่ วย Alpha Group ของประเทศรัสเซี ย หน่ วย Unidad de Operaciones Especiales ของประเทศสเปน และหน่ วย The Special
Services Group (SSG) ของประเทศปากีสถาน เป็ นต้น ซึ่ งทหารที่จะเข้ารับการฝึ กในหลักสู ตรต่างๆ จะต้องมีสภาพร่ างกายที่แข็งแรง
และทนทาน สามารถทนต่อการฝึ กที่เข้มข้นเป็ นเวลายาวนานทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจได้ เมื่อสาเร็ จการฝึ กแล้วก็จะเป็ นกาลังทหาร
ที่มีศกั ยภาพสู งสามารถปฏิ บตั ิงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ภารกิจทางการทหารไม่ว่าจะเป็ นหน่ วย
ก าลังรบ หน่ วยสนับสนุ นการรบ หรื อ หน่ วยช่ วยรบ โดยส่ วนใหญ่ จะต้องอาศัยความแข็งแรงสมบู รณ์ ของร่ างกาย และจิ ตใจ
อย่างมากในการปฏิบตั ิภารกิจไม่วา่ จะเป็ นงานสนามโดยตรง หรื อในปั จจุบนั จะเป็ นงานช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณ
ภัย ซึ่ งทางทหารจะเรี ยกว่าการปฏิ บตั ิการทางทหารนอกเหนื อการสงคราม แต่ในภารกิ จในรู ปแบบเดิ มคือการสู ้รบกันจะมี น้อยลง
เนื่องจากอาศัยความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จะใช้กาลังทหารน้อยลง สู ้รบการด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น
ตามแนวคิด[2]จากนโยบาย “Smart Army” ของ ผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด(ผบ.ทบ.) ต้องการให้กาลังพล ของกองทัพบกมี
ลักษณะของ “Smart Man” หรื อ “Smart Soldier” ที่สาคัญ 5 ประการ คือ สมรรถภาพร่ างกายที่แข็งแรง ระเบียบวินยั จิตใจที่กล้า
หาญ ความรู ้ตามตาแหน่งหน้าที่อย่างเชี่ยวชาญ ลึกซึ้ ง มีจริ ยธรรม คุณธรรม รักชาติ และความพร้อมที่จะปฏิบตั ิภารกิจอยูต่ ลอดเวลา
จากแนวคิ ดดังกล่าวสรุ ป ได้ว่า สมรรถภาพร่ างกายที่ แข็งแรงคื อพื้นฐานที่ สาคัญยิ่งของกาลังพลของ กองทัพบก ที่ จะนาไปสู่
พัฒนาการในองค์ประกอบอื่น ๆ ของ“Smart Man” หรื อ “Smart Soldier” และผลลัพธ์สุดท้ายที่ ตอ้ งการคือ กองทัพบกมี ความ
แข็งแกร่ ง เป็ นกองทัพที่ทนั สมัยตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั กองทัพสมัยใหม่กองทัพบก เป็ นหน่วยงานหลัก
ของชาติ [5] ที่ รั บ ผิดชอบการปกป้ อ งผื นแผ่นดิ น เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช และความมั่นคงของรั ฐ สถาบันพระมหากษัต ริ ย ์
ผลประโยชน์ ของชาติ และการปกครองระบบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ในขณะเดียวกันยังมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาประเทศ แก้ไขปั ญหาด้านเศรษฐกิ จ และสังคม ตลอดจนสนับสนุ นการดาเนิ นการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของ
สหประชาชาติซ่ ึ งเป็ นตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด
กองทัพบกจึงกาหนดนโยบายการพัฒนาสมรรถภาพ ร่ างกายของกาลังพล[6] เพื่อให้กาลังพลมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีจิตสานึ ก ในการรักษาและพัฒนาสุ ขภาพร่ างกายด้วยตนเองให้มีความแข็งแกร่ ง เพื่อเป็ น กองทัพสมัยใหม่ที่กาลังพล
กองทัพบกต้องมี สภาพร่ างกายที่ สมบู รณ์ แข็งแรง มี ความเข้มแข็ง สง่าผ่าเผย มี ทกั ษะ (Skill) มี ความรู ้ (Knowledge) มี ทศั นคติ
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(Attitude) มีพฤติกรรม (Behavior) ที่ดีต่อกองทัพ เพื่อมีสมรรถนะสู ง (Competency) และให้เป็ น Smart Soldier หรื อ Smart Army
ที่ จ ะน าพาให้ก องทัพ บก มุ่ ง สู่ ก ารเป็ นองค์ก รที่ มี ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง (High Performance Organization) [7]
ซึ่ งพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ไ ด้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผลมากยิ่งขึ้ นจึ งให้ด าเนิ น การจัดท าแนวทางในการพัฒ นา
สมรรถภาพร่ างกายกาลังพลให้มีความแข็งแกร่ ง พร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของหน่ วย รวมถึง การเข้ารั บการทดสอบ
สมรรถภาพร่ างกายเป็ นประจาทุกปี ปี ละ 2 ครั้ง
การทดสอบสมรรถภาพร่ างกายของหน่ วยต่างๆ ภายในกองทัพบกถูกกาหนดเป็ นคาสั่งกองทัพบกที่ 823/2530 เรื่ อง
กาหนดแนวทางในการรั บราชการของนายทหารสัญญาบัตร และในคาสั่งนี้ ได้แก้ไขรวมถึงนายทหารประทวนด้วย โดยในการ
ทดสอบร่ างกายประจาปี นั้น จะทาการทดสอบปี ละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีระยะเวลาต่างกัน 6 เดือน ผลการทดสอบจะเป็ นตัวชี้วดั ว่า
จะดาเนินการกับกาลังพลอย่างไร ซึ่ งจะกาหนดไว้ในคาสั่งกองทัพบกดังกล่าวข้างต้น
ดังนั้นการที่จะพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพล[8]ให้เพิ่มขึ้นจึงเป็ นการลดความสู ญเสี ยของกาลังพลในทางอ้อม
ในเรื่ องของการเสี ยชีวิต ทาให้ร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบตั ิภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จลุล่วงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทา
ให้มีผลดีต่อการปฏิบตั ิงาน ยิง่ ในหน้าที่ที่ตอ้ งอยูใ่ นสภาพการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งตรากตรา การที่มีสมรรถภาพร่ างกายที่ดีและเพิ่มขึ้น
จึ งมี ผลดี ในทุกด้าน รวมทั้งด้านสุ ขภาพร่ างกายทาให้มีร่างกายที่ แข็งแรง ไม่เกิ ดโรคภัยกับตัวกาลังพลเองเป็ นการประหยัดค่า
รักษาพยาบาล และทาให้เป็ นกาลังพลที่มีลกั ษณะท่าทางที่ดีเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานและกองทัพบกต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารองในปั จจุบนั
2. เพื่อสร้างรู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารอง
3. เพื่อทดลอง และประเมินการพัฒนารู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารอง

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาหารู ปแบบการออกกาลังกาย อาหารที่ดีมีประโยชน์ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายแก่กลุ่ม
ตัวอย่างในการทดสอบ และมี ตวั ชี้ วดั การทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย (3 ท่ า) ตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่ างกายของ
กองทัพบก โดยมีค่าเป็ นเกณฑ์ผา่ นเป็ นร้อยละตามบริ บทของแต่ละหน่วย
2. ขอบเขตด้ านประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั มี 3 กลุ่มดังนี้ 1. ผูเ้ ชี่ยวชาญหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ครู ฝึกที่เกี่ยวข้อง และ 3. กาลัง
พลของศูนย์การกาลังสารอง ที่มีอายุระหว่าง 18 - 58 ปี เพศ ชาย จานวน 40 นาย โดยเลือกแบบเจาะจงกาลังพลโดยการศึกษาครั้งนี้
กระทากับกาลังพลที่มีสุขภาพดี และไม่มีอาการเจ็บป่ วย ในวันทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย
3. ขอบเขตด้ านตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ (Dependent Variable) ได้แก่ รู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายประกอบด้วย วิธีการออกกาลังกายแบบ
ต่างๆ ภาวะทางโภชนาการ และการพักผ่อนของกาลังพลภายในศูนย์การกาลังสารอง
ตัว แปรตาม (Independent Variable) ได้แ ก่ สมรรถภาพร่ า งกายของก าลัง พลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งวัด ด้ว ย 3 ท่ า ทดสอบ คื อ
ท่าดันพื้น ท่าลุกนัง่ และวิง่ 2 กิโลเมตร
4. ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาในการวิจยั ทาการศึกษาทดสองรู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพทางร่ างกาย 2 ครั้ง โดยมีระยะเวลาต่างกัน 6 เดือน
(ซึ่ งอยูใ่ นห้วงการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายประจาปี ของกองทัพบก)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
167
11 (May - August) 164 - 170 (2021) Vol. 11, No. 2

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายกาลังพลกองทัพบกไทยในศตวรรษที่ 21 เป็ นการวิจยั และ
การพัฒนา (Research & Development) เป็ นการสร้างรู ปแบบในการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหารของกาลังพลในกองทัพบก
ไทย โดยได้นา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้อง มาเป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้
แผนแบบการวิจัย
แผนแบบที่ใช้ในการวิจยั และพัฒนาครั้งนี้ คือ การวิจยั เชิงทดลองเบื้องต้น (Pre – experimental Designs) กล่าวคือมีกลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียว ไม่มีกลุ่มควบคุม สมาชิกกลุ่มตัวอย่างไม่ได้มาโดยใช้วธิ ี การสุ่ มเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกแบบเจาะจงกาลังพล
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
1. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถภาพร่ างการของหน่วยงานต่างๆ
2. สนทนากลุ่มจากครู ที่เป็ นผูฝ้ ึ กและพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายเพื่อที่จะหารู ปแบบการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายทั้ง 3
ด้าน คือ วิธีออกกาลังกาย ภาวะโภชนาการ และการพักผ่อน
3. การประเมินสมรรถภาพร่ างกาย
3.1 คัดเลือกกาลังพลที่ มีอายุ ระหว่าง 18 – 58 ปี และมีสุขภาพสมบรู ณ์แข็งแรง ที่มีการออกกาลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วัน
3.2 คัดเลือกจากกาลังพลที่มีความสมัครใจ และยินดีเข้าร่ วมกิจกรรมจนสิ้ นสุ ดการทดลอง
3.3 ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ จานวน 40 นาย
3.4 ดาเนิ นกิ จกรรม โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้ แจงก่อนทาการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายครั้งที่ 1 (การปฏิบตั ิ
อย่างจริ งจัง) และภายในช่วง 6 เดือน ก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายครั้งที่ 2 จัดให้มีการพิจารณากระบวนการเลือกท่าในการ
ฝึ กเพื่อนาไปจัดทาคู่มือในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
4. นาผลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คือ 1) แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก (In depth interview) โดยสัมภาษณ์ ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ การ
พัฒนาสมรรถภาพร่ างกายกาลังพลศูนย์การกาลังสารอง จานวน 4 คน 2) การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยการคัดเลือกจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ เข้ารั บการทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย จานวน 40 คน โดยคัดเลือก จานวน 7 คน จาก 7 กลุ่มอายุ 3) แบบประเมิ น
สมรรถภาพร่ างกายตามระเบียบของกองทัพบก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายกาลังพลศูนย์การกาลังสารอง จานวน 4 คน
2. สนทนากลุ่มกับครู ฝึกการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายเพื่อที่จะได้การพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายที่เหมาะสมสาหรับกาลัง
พลของศูนย์การกาลังสารอง
3. ทาการทดสอบตามท่าที่ กาหนด 3 ท่า คือ ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และการวิ่ง 2 กิ โลกรั ม เพื่อเก็บคะแนนหลังจากการ
ทดสอบสมรรถภาพร่ างกายประจาปี ซึ่ งมีระยะห่างกัน 6 เดือน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์และสรุ ปการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายของหน่วยงาน
โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
2. วิเคราะห์และสรุ ปการสนทนากลุ่ม นามาสร้างเป็ นรู ปแบบของการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายเพื่อที่จะให้กาลังพลกลุ่ม
ตัวอย่างได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนา
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3. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของสมรรถภาพร่ างกายทางทหาร ระหว่างการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายประจาปี ครั้งที่ 1
และ ครั้งที่ 2 ซึ่ งมีระยะเวลาห่างกัน 6 เดือน โดยใช้ สถิติทดสอบที ( t – dependent)

ผลการวิจัย
จากการศึกษาการเพิม่ สมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารองในปั จจุบนั พบว่า รู ปแบบการเพิม่ สมรรถภาพ
ทางกายของกาลังพลภายในกองทัพบก [2] หรื อเหล่าทัพอื่นๆ นั้นมี หลากหลายและไม่ชดั เจน ซึ่ งอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงการเพิ่ม
สมรรถภาพร่ างกายของกาลังพล และการปฏิ บตั ิ ของหน่ วยยังไม่ เด่ นชัด เป็ นเพียงการฝึ กเฉพาะบุ คคลเท่ านั้น ซึ่ งก็ข้ ึ นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานอยู่
ในปั จจุ บนั การเพิ่มสมรรถภาพทางด้านร่ างกายของกองทัพบกในแต่ละหน่ วยจะแตกต่างกันออกไป มีความเข้มข้นที่
แตกต่างกันไป ในบางหน่ วยงานผูบ้ งั คับบัญชาก็มีการส่ งเสริ ม แต่อาจจะเป็ นในลักษณะที่ ให้มีการผ่อนคลาย มี การทากิ จกรรม
ร่ วมกัน มิได้เน้นในการเพิ่มสมรรถภาพทางร่ างกายทางทหาร บางหน่วยฐานการเข้าร่ วมกิจกรรมมีนอ้ ย ขาดการเอาใจใส่ จากกาลัง
พลทาให้โครงการหรื อกิจกรรมไม่ได้รับผลการตอบรับเท่าที่ควร และการจัดให้มีการออกกาลังกายจะไม่เน้นในเรื่ องของการฝึ ก
ความแข็งแรง แต่โดยทัว่ ไปจะเน้นที่ความทนทาน
รู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายสาหรั บกาลังพลในปั จจุ บนั ยังไม่มีชดั เจน เนื่ องจากการใช้การพัฒนาสมรรถภาพ
ร่ างกายของทหารกองประจาการ[8]นั้น อายุของผูเ้ ข้ารับการฝึ กเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหาร จะใกล้เคียงกัน แต่สาหรับ
กาลังพลมีหลายระดับอายุการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายก็ตอ้ งคานึงถึงสิ่ งนี้ดว้ ย
การพัฒนาการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายในปั จจุบนั จะต้องใช้วิทยาศาสตร์ ทางการกีฬาเข้ามามีส่วนในการพัฒนา ซึ่ งดูจาก
ประเทศมหาอานาจทางทหารทั้งหลายจะเห็นได้วา่ จะใช้ วิทยาศาสตร์ การกีฬาเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสมรรถภาพของกาลัง
พลในประเทศตัวเองทั้งสิ้ น และสิ่ งสาคัญอีกอย่างคือ การเอาใจใส่ ในเรื่ องโภชนาการควบคู่กบั การเพิ่มสมรรถภาพทางด้านร่ างกาย
ที่ สาคัญ คื ออาหารโดยกล่าวว่า การได้รับโภชนาการที่ ดีสาหรั บนักกี ฬาก็เป็ นสิ่ งที่ ขาดเสี ยไม่ ได้ เพราะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ อยู่
เบื้องหลังความสาเร็ จของนักกีฬาทุกคน และสิ่ งที่สาคัญคือ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องเห็นความสาคัญกับการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของ
กาลังพลด้วยจึงจะมีส่วนช่วยให้โครงการที่เกิดขึ้นประสบผลสาเสร็ จ แต่สิ่งสาคัญที่สุดที่จะขาดเสี ยมิได้คือ การปฏิบตั ิตอ้ งทาอย่าง
จริ งจัง และตั้งใจ ซึ่ งรู ปแบบการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายทางทหารจะดีเพียงใดแต่ถา้ ความสม่าเสมอ ความตั้งใจ มีนอ้ ยก็ไม่เกิดผล
ต่อการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายทางทหารกับกาลังพล
การสนทนากลุ่ม (Focus group)
รู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารองที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นประกอบด้วยวิธีการออกกาลังกาย
ภาวะโภชนาการ และการพักผ่อน ในด้านการพัฒนาการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหารของกาลังพล ในระดับบุคคลก็จะมีการ
ฝึ กเฉพาะบุ คคลอยู่แล้ว แต่ถา้ เป็ นในระดับหน่ วยแล้ว การเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหารของกาลังพลจะสามารถดู ได้จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่ วย คื อถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็ นความส าคัญและเอาใจใส่ ต่อสุ ข ภาพของกาลังพลภายในหน่ วยก็จ ะมาร่ วม
กิจกรรมออกกาลังกายกับกาลังพลของตนเอง ซึ่ งก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการออกกังกายของกาลังพลทุกนายด้วย การที่จะฝึ ก
ให้กาลังพลมี สมรรถภาพร่ างกายที่ เพิ่มขึ้นจะต้องมี การออกกาลังกายที่ ใช้ลูกน้ าหนักเข้ามาเสริ ม การพัฒนาที่ สาคัญอีกอย่างคือ
กล้ามเนื้ อจะต้องมีความแข็งแรงจึ งต้องมีการดูแลภาวะทางโภชนาการควบคู่ไปด้วย และสิ่ งที่สาคัญลาดับถัดมาคือการพักผ่อนที่
เพียงพอจะทาให้ร่างกายฟื้ นตัวจากการฝึ กได้อย่างรวดเร็ ว
ในอดีตการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่ างการทางทหาร จะปฏิบตั ิดว้ ยการวิ่งเป็ นส่ วนมาก และใช้ท่ากายบริ หาร
ทางทหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเป็ นหลัก ซึ่ งก็จะได้ในเรื่ องของความคล่องแคล่ว แต่ภารกิจทางทหารมิได้มีเพียงการ
ใช้ความคล่องแคล่วเท่านั้น ความทนทาน และความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อก็ยงั มีความจาเป็ นอย่างมาก เมื่อได้ศึกษาจากประเทศ
อื่นๆ ที่ได้มีการพัฒนากาลังพลของตนเอง ได้ท้ งั ความทนทาน ความแข็งแกร่ ง และความคล่องแคล่ว แล้วจะเห็นได้ว่ามี การใช้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
169
11 (May - August) 164 - 170 (2021) Vol. 11, No. 2

ลูกน้ าหนักเข้ามาเป็ นองค์ประกอบด้วยทั้งสิ้ น ผลที่ออกมาจะได้ท้ งั ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ และสัดส่ วนรู ปร่ างที่ดีตามมา และ
ในปั จจุบนั ผูบ้ งั คับบัญชาของกองทัพบก ได้เห็นความสาคัญของการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกาย โดยจัดหางบประมาณเพื่อจัดหาเครื่ อง
ออกกาลังกายมอบให้กบั หน่ วยต่างๆ ภายในกองทัพบกแล้ว[10] ในอนาคตต่อไป กาลังพลของกองทัพจะต้องมีสุขภาพร่ างกายที่
แข็งแรง และมีสมรรถภาพร่ างกายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนถ้าได้ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมา อย่างถูกต้อง และสม่าเสมอ
ผลการทดลองและประเมินการพัฒนารู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายของกาลังพลศูนย์การกาลังสารอง พบว่า กลุ่ม
ทดลองมีสมรรถภาพทางด้านร่ างกายสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นสัญญาณอันดีที่จะเป็ นการเริ่ มต้นในการรักษาสุ ขภาพร่ างกายของ
ตนเองซึ่ งจะทาให้เกิดผลดีแก่ท้ งั ตนเองและหน่วยงานรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า สถิติ t-test dependent ของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ศูนย์การ
กาลังสารอง (หน่วยศสร.) ประจาปี 2561 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
การทดสอบ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

N
40
40

𝑋̅

189.40
203.18

S.D.
27.006

t

sig.

4.255

0.000 **

30.951

** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนารู ปแบบการเพิ่ มสมรรถภาพร่ างกายทางทหาร และนาไปใช้ทดลองกับกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 40 นาย
ของหน่วยงานศูนย์การกาลังสารอง และใช้สถิติทดสอบเปรี ยบเทียบ ก่อนและหลังทดลองรู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทาง
ทหารจะเห็นได้ว่า ผลของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายส่ วนมากมีค่าสู งขึ้น เนื่ องจากการใช้รูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพ
ร่ างกาย (วิธีการออกกาลังกาย ภาวะโภชนาการ และการพักผ่อน) มาใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายกาลังพลซึ่ งจะท าให้
สมรรถภาพร่ างกายกาลังพลเพิ่มขึ้น ค่าคะแนนสมรรถภาพร่ างกายที่ เพิ่มขึ้ นจากการทดลองอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่ องจากต้องใช้
ระยะเวลา ในการทดลองใช้ระยะเวลาเพื่อปรับสภาพร่ างกายในการฝึ กใช้รูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหารเพียงห้วงเวลา
6 เดือน เท่านั้น
ผลค่าคะแนนการทดสอบสมรรถภาพของกาลังพลที่อยูใ่ นช่วงอายุไม่มาก แต่กลับมีค่าคะแนนการทดสอบสมรรถภาพ
ร่ างกายต่ากว่าครั้งแรก จากการสัมภาษณ์ พบว่าเกิดจากปฏิบตั ิภารกิจที่ไม่มีเวลาในการปฏิบตั ิตามคาแนะนาของรู ปแบบการเพิ่ม
สมรรถภาพร่ างกาย จะทาให้ผลคะแนนในการทดสอบต่ากว่าครั้งแรก และจากการวิเคราะห์การปฏิบตั ิงานของกาลังพลในส่ วนนั้น
พบว่าเป็ นกาลังพลที่ทาหน้าที่พลขับ สาเหตุเนื่ องจากต้องขับพาหนะบ่อย และการปฏิบตั ิงานอาจจะเลยเวลาช่วงที่เหมาะสมในการ
ออกกาลังกาย จึงไม่มีเวลาในการออกกาลังกายตามคาแนะนาสาหรับกลุ่มตัวอย่างถัดมาที่คะแนนทดสอบสมรรถภาพต่า เนื่องจาก
เป็ นกาลังพลในส่ วนของหมวดดุริยางค์ ซึ่ งในเวลานอกเหนื อจากทางเวลาราชการก็จะไปทาอาชีพเสริ มโดยการรับเล่นดนตรี ตาม
ร้านอาหารภายใน อาเภอ หัวหิ น เวลาร้านปิ ด ประมาณ 24.00 น. จึ งเดินทางกลับบ้าน ดังนั้นจึ งไม่มีเวลาให้กบั การปฏิ บตั ิ ตาม
คาแนะนาตามรู ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายทางทหารที่จดั ทาขึ้นจึงมีผลต่อค่าคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย
จะเห็นได้วา่ เมื่อนาแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการออกกาลังกาย การเพิ่มสมรรถภาพร่ างกายในแต่ละเรื่ องรวมถึง
คาแนะนาของผูท้ ี่ มีส่ วนในการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายมี ท าการวิเคราะห์ และได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพร่ างกายที่
เหมาะสมสาหรับบริ บทแต่ละหน่วยงานมาใช้ในการพัฒนากาลังพลในหน่วยงานของตน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. บรรจุ ใ นหลัก สู ต รของ โรงเรี ย นทหาร เช่ น โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้า โรงเรี ย นนายสิ บ ทหารบกหรื อ
โรงเรี ยนตารวจ เช่น โรงเรี ยนนายร้อยตารวจ เพื่อที่จะพัฒนาร่ างกายนักเรี ยนให้มีความ อดทน แข็งแกร่ งพร้อมที่จะออกปฏิบตั ิงานใน
อนาคตต่อไป
2. สามารถนาไปใช้เพิ่มสมรรถภาพร่ างกายโดยตรงกับทหารกองประจาการที่ ตอ้ งการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง
รวมถึงกาลังพลที่ตอ้ งคัดเลือกเข้าเรี ยนในหลักสู ตร ส่ งทางอากาศ และการรบแบบจู่โจม ซึ่ งต้องเป็ นกาลังพลที่มีสมรรถภาพร่ างกายที่ดี
3. กาหนดให้รางวัลสาหรับผูท้ ี่สามารถทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย ได้คะแนนร้อยละ 100 เพื่อเป็ นการสร้างแรงใจใน
การตั้งใจการปฏิบตั ิ
ข้ อเสนอแนะการวิจัยในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองใช้รูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่ างกาย เป็ นระยะเวลา 1 ปี เนื่องจากเมื่อครบรอบ 1 ปี
จะสามารถวัดผลสิ่ งต่างๆ ได้มากขึ้น เช่น
1.1 น้ าหนักที่คงที่
1.2 สัดส่ วนร่ างกายที่เปลี่ยนแปลงไป
1.3 ผลการตรวจร่ างกายประจาปี
2. ควรมีการเปรี ยบเทียบ การใช้ภาวะโภชนาการแบบสาเร็ จรู ป “Whey Protein” กับการกินอาหารตามภาวะโภชนาการ
ตามปกติ
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