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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารองในปัจจุบนั2) สร้างรูปแบบการ
เพิ่มสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง และ 3) ทดลอง และประเมินการพฒันารูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของ
ก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัคือ ก าลงัพลของศูนยก์ารก าลงัส ารอง จ านวน 40 นาย โดยเลือกแบบเจาะจงก าลงั
พล ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 58 ปี เพศ ชาย ท่ีมีสุขภาพดี และไม่มีอาการเจบ็ป่วย ในวนัทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 
แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เชิงปริมาณ คือความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะห์สถิติทดสอบที  ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจิยัพบวา่       
1. รูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารองในปัจจุบนัมีหลากหลายและไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน 
2. การสร้างรูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายมี 3 รูปแบบคือ การพฒันาวธีิออกก าลงักาย การโภชนาการ และการพกัผอ่น ซ่ึงได้

จากการอภิปรายกลุ่ม และน าไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 นาย ของหน่วยงานศูนยก์ารก าลงัส ารอง  
3. ระเมินกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 นาย ของหน่วยงานศูนยก์ารก าลงัส ารอง และใช้สถิติทดสอบเปรียบเทียบ ก่อนและหลงั

ทดลองรูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายทางทหารจะเห็นได้ว่า ผลของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายส่วนมากมีค่าสูงข้ึน 
เน่ืองจากการใชรู้ปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายมาใชง้าน 
  

ค าส าคญั : การพฒันารูปแบบการเพิ่มสมรรถภาพร่างกายก าลงัพลกองทพับกไทย  สมรรถภาพร่างกาย  ศูนยก์ารก าลงัส ารอง 
 

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 
 
 

บทน า   
  การทหารในโลกปัจจุบันได้มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้านอาวุธ  
การติดต่อส่ือสาร รูปแบบการรบ และหน่วยทหารท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจการรบ ช่วยรบ หรือ สนบัสนุนการรบซ่ึงในส่วนต่างๆ นั้น 
ทุกประเทศไดพ้ฒันาไปอยา่งมากตามก าลงัความสามารถ และงบประมาณตามท่ีได ้จะเห็นไดว้่าหน่วยทหารชั้นน าต่างๆของแต่ละ
ประเทศจะมีการฝึกท่ีมีความเขม้ขน้แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัภารกิจในการปฏิบติังาน อาทิ หน่วย Navy Seals ของประเทศสหรัฐอเมริกา  
หน่วย British Special Air Service (SAS) ของประเทศองักฤษ หน่วย National Gendarmerie Intervention Group (GIGN) ของประเทศ
ฝร่ังเศส หน่วย Alpha Group ของประเทศรัสเซีย หน่วย Unidad de Operaciones Especiales ของประเทศสเปน และหน่วย The Special 
Services Group (SSG) ของประเทศปากีสถาน เป็นตน้ ซ่ึงทหารท่ีจะเขา้รับการฝึกในหลกัสูตรต่างๆ จะตอ้งมีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
และทนทาน สามารถทนต่อการฝึกท่ีเขม้ขน้เป็นเวลายาวนานทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจได ้เม่ือส าเร็จการฝึกแลว้กจ็ะเป็นก าลงัทหาร
ท่ีมีศกัยภาพสูงสามารถปฏิบติังานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงคภ์ารกิจทางการทหารไม่ว่าจะเป็นหน่วย
ก าลังรบ หน่วยสนับสนุนการรบ หรือ หน่วยช่วยรบ โดยส่วนใหญ่จะต้องอาศัยความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจ  
อยา่งมากในการปฏิบติัภารกิจไม่วา่จะเป็นงานสนามโดยตรง หรือในปัจจุบนัจะเป็นงานช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณ
ภยั ซ่ึงทางทหารจะเรียกว่าการปฏิบติัการทางทหารนอกเหนือการสงคราม แต่ในภารกิจในรูปแบบเดิมคือการสู้รบกนัจะมีน้อยลง 
เน่ืองจากอาศยัความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยเีพ่ิมข้ึน จะใชก้ าลงัทหารนอ้ยลง สู้รบการดว้ยเทคโนโลยมีากข้ึน  
 ตามแนวคิด[2]จากนโยบาย “Smart Army” ของ ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทบ.) ตอ้งการใหก้ าลงัพล ของกองทพับกมี
ลกัษณะของ “Smart Man” หรือ “Smart Soldier” ท่ีส าคญั 5 ประการ คือ สมรรถภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ระเบียบวินยั จิตใจท่ีกลา้
หาญ ความรู้ตามต าแหน่งหนา้ท่ีอยา่งเช่ียวชาญ ลึกซ้ึง มีจริยธรรม คุณธรรม รักชาติ และความพร้อมท่ีจะปฏิบติัภารกิจอยูต่ลอดเวลา 
จากแนวคิดดงักล่าวสรุป ไดว้่า สมรรถภาพร่างกายท่ีแข็งแรงคือพ้ืนฐานท่ีส าคญัยิ่งของก าลงัพลของ กองทพับก ท่ีจะน าไปสู่
พฒันาการในองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของ“Smart Man” หรือ “Smart Soldier” และผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีตอ้งการคือ กองทพับกมีความ 
แขง็แกร่ง เป็นกองทพัท่ีทนัสมยัตามสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั กองทพัสมยัใหม่กองทพับก เป็นหน่วยงานหลกั
ของชาติ[5] ท่ีรับผิดชอบการปกป้องผืนแผ่นดิน เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช และความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผลประโยชน์ ของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ในขณะเดียวกนัยงัมีส่วนร่วม
ในการพฒันาประเทศ แกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินการเพื่อสันติภาพภายใตก้รอบของ 
สหประชาชาติซ่ึงเป็นตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด  
 กองทพับกจึงก าหนดนโยบายการพฒันาสมรรถภาพ ร่างกายของก าลงัพล[6] เพ่ือให้ก าลงัพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีจิตส านึก ในการรักษาและพฒันาสุขภาพร่างกายดว้ยตนเองให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อเป็น กองทพัสมยัใหม่ท่ีก าลงัพล
กองทพับกตอ้งมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีความเขม้แข็ง สง่าผ่าเผย มีทกัษะ (Skill) มีความรู้ (Knowledge) มีทศันคติ 
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(Attitude) มีพฤติกรรม (Behavior) ท่ีดีต่อกองทพั เพื่อมีสมรรถนะสูง (Competency) และให้เป็น Smart Soldier หรือ Smart Army 
ท่ีจะน าพาให้กองทัพบก มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) [7] 
ซ่ึงพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนจึงให้ด าเนินการจัดท าแนวทางในการพฒันา
สมรรถภาพร่างกายก าลงัพลให้มีความแขง็แกร่ง พร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของหน่วย รวมถึง การเขา้รับการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายเป็นประจ าทุกปี  ปีละ 2 คร้ัง  
 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของหน่วยต่างๆ ภายในกองทพับกถูกก าหนดเป็นค าสั่งกองทพับกท่ี 823/2530 เร่ือง
ก าหนดแนวทางในการรับราชการของนายทหารสัญญาบตัร และในค าสั่งน้ีไดแ้กไ้ขรวมถึงนายทหารประทวนดว้ย โดยในการ
ทดสอบร่างกายประจ าปีนั้น จะท าการทดสอบปีละ 2 คร้ัง แต่ละคร้ังจะมีระยะเวลาต่างกนั 6 เดือน ผลการทดสอบจะเป็นตวัช้ีวดัวา่
จะด าเนินการกบัก าลงัพลอยา่งไร ซ่ึงจะก าหนดไวใ้นค าสั่งกองทพับกดงักล่าวขา้งตน้ 
 ดงันั้นการท่ีจะพฒันาสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพล[8]ให้เพ่ิมข้ึนจึงเป็นการลดความสูญเสียของก าลงัพลในทางออ้ม
ในเร่ืองของการเสียชีวิต ท าให้ร่างกายแขง็แรง สามารถปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท า
ใหมี้ผลดีต่อการปฏิบติังาน ยิง่ในหนา้ท่ีท่ีตอ้งอยูใ่นสภาพการปฏิบติังานท่ีตอ้งตรากตร า การท่ีมีสมรรถภาพร่างกายท่ีดีและเพ่ิมข้ึน
จึงมีผลดีในทุกดา้น รวมทั้งดา้นสุขภาพร่างกายท าให้มีร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่เกิดโรคภยักบัตวัก าลงัพลเองเป็นการประหยดัค่า
รักษาพยาบาล และท าใหเ้ป็นก าลงัพลท่ีมีลกัษณะท่าทางท่ีดีเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงานและกองทพับกต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารองในปัจจุบนั  

2. เพ่ือสร้างรูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง 
3. เพื่อทดลอง และประเมินการพฒันารูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง 

 

ขอบเขตของการวจิัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัท าการศึกษาหารูปแบบการออกก าลงักาย อาหารท่ีดีมีประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายแก่กลุ่ม
ตวัอย่างในการทดสอบ และมีตวัช้ีวดัการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (3 ท่า) ตามเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ
กองทพับก โดยมีค่าเป็นเกณฑผ์า่นเป็นร้อยละตามบริบทของแต่ละหน่วย 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัมี 3 กลุ่มดงัน้ี 1. ผูเ้ช่ียวชาญหัวหนา้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 2. ครูฝึกท่ีเก่ียวขอ้ง และ 3. ก าลงั
พลของศูนยก์ารก าลงัส ารอง ท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 - 58 ปี เพศ ชาย จ านวน 40 นาย โดยเลือกแบบเจาะจงก าลงัพลโดยการศึกษาคร้ังน้ี
กระท ากบัก าลงัพลท่ีมีสุขภาพดี และไม่มีอาการเจบ็ป่วย ในวนัทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
 3. ขอบเขตด้านตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรอิสระ (Dependent Variable) ไดแ้ก่ รูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายประกอบดว้ย วิธีการออกก าลงักายแบบ
ต่างๆ ภาวะทางโภชนาการ และการพกัผอ่นของก าลงัพลภายในศูนยก์ารก าลงัส ารอง 
 ตัวแปรตาม (Independent Variable) ได้แก่ สมรรถภาพร่างกายของก าลังพลท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงวดัด้วย 3 ท่าทดสอบ คือ  
ท่าดนัพ้ืน ท่าลุกนัง่ และวิง่ 2 กิโลเมตร 
 4. ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการวิจยั ท าการศึกษาทดสองรูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพทางร่างกาย 2 คร้ัง โดยมีระยะเวลาต่างกนั 6 เดือน 
(ซ่ึงอยูใ่นหว้งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปีของกองทพับก) 
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วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายก าลงัพลกองทพับกไทยในศตวรรษท่ี 21 เป็นการวิจยัและ
การพฒันา (Research & Development) เป็นการสร้างรูปแบบในการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหารของก าลงัพลในกองทพับก
ไทย โดยไดน้ า แนวคิด ทฤษฎี และผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

แผนแบบการวิจัย 
 แผนแบบท่ีใชใ้นการวิจยัและพฒันาคร้ังน้ี คือ การวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้ (Pre – experimental Designs) กล่าวคือมีกลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียว ไม่มีกลุ่มควบคุม สมาชิกกลุ่มตวัอยา่งไม่ไดม้าโดยใชว้ธีิการสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยเลือกแบบเจาะจงก าลงัพล 

ขั้นตอนด าเนินการวจิัย 
1. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการเพ่ิมสมรรถภาพร่างการของหน่วยงานต่างๆ 
2. สนทนากลุ่มจากครูท่ีเป็นผูฝึ้กและพฒันาสมรรถภาพร่างกายเพ่ือท่ีจะหารูปแบบการพฒันาสมรรถภาพร่างกายทั้ง 3 

ดา้น คือ วธีิออกก าลงักาย ภาวะโภชนาการ และการพกัผอ่น 
 3. การประเมินสมรรถภาพร่างกาย 
 3.1 คดัเลือกก าลงัพลท่ีมีอายุ ระหว่าง 18 – 58 ปี และมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง ท่ีมีการออกก าลงักายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วนั 
 3.2 คดัเลือกจากก าลงัพลท่ีมีความสมคัรใจ และยนิดีเขา้ร่วมกิจกรรมจนส้ินสุดการทดลอง 
 3.3 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติั จ านวน 40 นาย 
 3.4 ด าเนินกิจกรรม โดยรวมกลุ่มตวัอย่างเพ่ือช้ีแจงก่อนท าการทดสอบสมรรถภาพร่างกายคร้ังท่ี 1 (การปฏิบติั
อยา่งจริงจงั) และภายในช่วง 6 เดือน ก่อนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายคร้ังท่ี 2 จดัใหมี้การพิจารณากระบวนการเลือกท่าในการ
ฝึกเพ่ือน าไปจดัท าคู่มือในการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

4. น าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์โดยวธีิทางสถิติ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) โดยสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาสมรรถภาพร่างกายก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง จ านวน 4 คน 2) การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยการคดัเลือกจากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเขา้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จ านวน 40 คน โดยคดัเลือก จ านวน 7 คน จาก 7 กลุ่มอายุ 3) แบบประเมิน
สมรรถภาพร่างกายตามระเบียบของกองทพับก  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. สัมภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสมรรถภาพร่างกายก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง จ านวน 4 คน 
 2. สนทนากลุ่มกบัครูฝึกการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายเพ่ือท่ีจะไดก้ารพฒันาสมรรถภาพร่างกายท่ีเหมาะสมส าหรับก าลงั
พลของศูนยก์ารก าลงัส ารอง 
 3. ท าการทดสอบตามท่าท่ีก าหนด 3 ท่า คือ ท่าดนัพ้ืน ท่าลุกนั่ง และการวิ่ง 2 กิโลกรัม เพ่ือเก็บคะแนนหลงัจากการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปีซ่ึงมีระยะห่างกนั 6 เดือน 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์และสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งการพฒันาสมรรถภาพร่างกายของหน่วยงาน
โดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

2. วเิคราะห์และสรุปการสนทนากลุ่ม น ามาสร้างเป็นรูปแบบของการพฒันาสมรรถภาพร่างกายเพ่ือท่ีจะใหก้ าลงัพลกลุ่ม
ตวัอยา่งไดป้ฏิบติัตามค าแนะน า 
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3. เปรียบเทียบความแตกต่างของสมรรถภาพร่างกายทางทหาร ระหวา่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปี คร้ังท่ี 1 
และ คร้ังท่ี 2 ซ่ึงมีระยะเวลาห่างกนั 6 เดือน โดยใช ้สถิติทดสอบที ( t – dependent) 

 

ผลการวจิัย 
จากการศึกษาการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารองในปัจจุบนั พบวา่ รูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพ

ทางกายของก าลงัพลภายในกองทพับก [2] หรือเหล่าทพัอ่ืนๆ นั้นมีหลากหลายและไม่ชดัเจน ซ่ึงอาจจะไม่ไดส่้งผลถึงการเพ่ิม
สมรรถภาพร่างกายของก าลงัพล และการปฏิบติัของหน่วยยงัไม่เด่นชัด เป็นเพียงการฝึกเฉพาะบุคคลเท่านั้น ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดลอ้มของก าลงัพลท่ีปฏิบติังานอยู ่  

ในปัจจุบนัการเพ่ิมสมรรถภาพทางดา้นร่างกายของกองทพับกในแต่ละหน่วยจะแตกต่างกนัออกไป มีความเขม้ขน้ท่ี
แตกต่างกนัไป ในบางหน่วยงานผูบ้งัคบับญัชาก็มีการส่งเสริม แต่อาจจะเป็นในลกัษณะท่ีให้มีการผ่อนคลาย มีการท ากิจกรรม
ร่วมกนั มิไดเ้นน้ในการเพ่ิมสมรรถภาพทางร่างกายทางทหาร บางหน่วยฐานการเขา้ร่วมกิจกรรมมีนอ้ย ขาดการเอาใจใส่จากก าลงั
พลท าให้โครงการหรือกิจกรรมไม่ไดรั้บผลการตอบรับเท่าท่ีควร และการจดัให้มีการออกก าลงักายจะไม่เนน้ในเร่ืองของการฝึก
ความแขง็แรง แต่โดยทัว่ไปจะเนน้ท่ีความทนทาน  

รูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายส าหรับก าลงัพลในปัจจุบนัยงัไม่มีชดัเจน เน่ืองจากการใชก้ารพฒันาสมรรถภาพ
ร่างกายของทหารกองประจ าการ[8]นั้น อายขุองผูเ้ขา้รับการฝึกเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหาร จะใกลเ้คียงกนั แต่ส าหรับ
ก าลงัพลมีหลายระดบัอายกุารใชรู้ปแบบการพฒันาสมรรถภาพร่างกายกต็อ้งค านึงถึงส่ิงน้ีดว้ย 

การพฒันาการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายในปัจจุบนัจะตอ้งใชว้ิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเขา้มามีส่วนในการพฒันา ซ่ึงดูจาก
ประเทศมหาอ านาจทางทหารทั้งหลายจะเห็นไดว้า่จะใช ้วิทยาศาสตร์การกีฬาเขา้มามีบทบาทในการพฒันาสมรรถภาพของก าลงั
พลในประเทศตวัเองทั้งส้ิน และส่ิงส าคญัอีกอยา่งคือ การเอาใจใส่ในเร่ืองโภชนาการควบคู่กบัการเพ่ิมสมรรถภาพทางดา้นร่างกาย
ท่ีส าคญั คืออาหารโดยกล่าวว่า การไดรั้บโภชนาการท่ีดีส าหรับนักกีฬาก็เป็นส่ิงท่ีขาดเสียไม่ได ้เพราะเป็นปัจจัยส าคญัท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัความส าเร็จของนกักีฬาทุกคน และส่ิงท่ีส าคญัคือ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเห็นความส าคญักบัการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของ
ก าลงัพลดว้ยจึงจะมีส่วนช่วยใหโ้ครงการท่ีเกิดข้ึนประสบผลส าเสร็จ แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะขาดเสียมิไดคื้อ การปฏิบติัตอ้งท าอยา่ง
จริงจงั และตั้งใจ ซ่ึงรูปแบบการพฒันาสมรรถภาพร่างกายทางทหารจะดีเพียงใดแต่ถา้ความสม ่าเสมอ ความตั้งใจ มีนอ้ยกไ็ม่เกิดผล
ต่อการพฒันาสมรรถภาพร่างกายทางทหารกบัก าลงัพล 

การสนทนากลุ่ม (Focus group) 
รูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารองท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนประกอบดว้ยวิธีการออกก าลงักาย 

ภาวะโภชนาการ และการพกัผอ่น ในดา้นการพฒันาการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหารของก าลงัพล ในระดบับุคคลก็จะมีการ
ฝึกเฉพาะบุคคลอยู่แลว้ แต่ถา้เป็นในระดบัหน่วยแลว้ การเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหารของก าลงัพลจะสามารถดูไดจ้าก
ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วย คือถา้ผูบ้งัคบับญัชาเห็นความส าคญัและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของก าลงัพลภายในหน่วยก็จะมาร่วม
กิจกรรมออกก าลงักายกบัก าลงัพลของตนเอง ซ่ึงกจ็ะสามารถสร้างแรงจูงใจในการออกกงักายของก าลงัพลทุกนายดว้ย การท่ีจะฝึก
ให้ก าลงัพลมีสมรรถภาพร่างกายท่ีเพ่ิมข้ึนจะตอ้งมีการออกก าลงักายท่ีใชลู้กน ้ าหนักเขา้มาเสริม การพฒันาท่ีส าคญัอีกอย่างคือ
กลา้มเน้ือจะตอ้งมีความแขง็แรงจึงตอ้งมีการดูแลภาวะทางโภชนาการควบคู่ไปดว้ย และส่ิงท่ีส าคญัล าดบัถดัมาคือการพกัผ่อนท่ี
เพียงพอจะท าใหร่้างกายฟ้ืนตวัจากการฝึกไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ในอดีตการออกก าลงักายเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพร่างการทางทหาร จะปฏิบติัดว้ยการวิ่งเป็นส่วนมาก และใชท่้ากายบริหาร
ทางทหารเพ่ือเพ่ิมความแขง็แรงของกลา้มเน้ือเป็นหลกั ซ่ึงกจ็ะไดใ้นเร่ืองของความคล่องแคล่ว แต่ภารกิจทางทหารมิไดมี้เพียงการ
ใชค้วามคล่องแคล่วเท่านั้น ความทนทาน และความแข็งแรงของกลา้มเน้ือก็ยงัมีความจ าเป็นอยา่งมาก เม่ือไดศึ้กษาจากประเทศ
อ่ืนๆ ท่ีไดมี้การพฒันาก าลงัพลของตนเอง ไดท้ั้งความทนทาน ความแข็งแกร่ง และความคล่องแคล่ว แลว้จะเห็นไดว้่ามีการใช้



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

169 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่11 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ลูกน ้าหนกัเขา้มาเป็นองคป์ระกอบดว้ยทั้งส้ิน ผลท่ีออกมาจะไดท้ั้งความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ และสัดส่วนรูปร่างท่ีดีตามมา และ
ในปัจจุบนัผูบ้งัคบับญัชาของกองทพับก ไดเ้ห็นความส าคญัของการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกาย โดยจดัหางบประมาณเพ่ือจดัหาเคร่ือง
ออกก าลงักายมอบให้กบัหน่วยต่างๆ ภายในกองทพับกแลว้[10] ในอนาคตต่อไป ก าลงัพลของกองทพัจะตอ้งมีสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง และมีสมรรถภาพร่างกายเพ่ิมข้ึนอยา่งแน่นอนถา้ไดใ้ชอุ้ปกรณ์ท่ีไดรั้บมา อยา่งถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ 
 ผลการทดลองและประเมินการพฒันารูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายของก าลงัพลศูนยก์ารก าลงัส ารอง พบวา่ กลุ่ม
ทดลองมีสมรรถภาพทางดา้นร่างกายสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เป็นสัญญาณอนัดีท่ีจะเป็นการเร่ิมตน้ในการรักษาสุขภาพร่างกายของ
ตนเองซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลดีแก่ทั้งตนเองและหน่วยงานรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า สถิติ t-test dependent ของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ศูนยก์าร
ก าลงัส ารอง (หน่วยศสร.) ประจ าปี 2561 คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2 
 

การทดสอบ N �̅� S.D. t sig. 
คร้ังท่ี 1 40 189.40 27.006   

    4.255 0.000 ** 
คร้ังท่ี 2 40 203.18 30.951    

 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการพฒันารูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหาร และน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 นาย  
ของหน่วยงานศูนยก์ารก าลงัส ารอง และใชส้ถิติทดสอบเปรียบเทียบ ก่อนและหลงัทดลองรูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทาง
ทหารจะเห็นไดว้่า ผลของคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายส่วนมากมีค่าสูงข้ึน เน่ืองจากการใชรู้ปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพ
ร่างกาย (วิธีการออกก าลงักาย ภาวะโภชนาการ และการพกัผ่อน) มาใช้ในการพฒันาสมรรถภาพร่างกายก าลงัพลซ่ึงจะท าให้
สมรรถภาพร่างกายก าลงัพลเพ่ิมข้ึน ค่าคะแนนสมรรถภาพร่างกายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการทดลองอาจเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เน่ืองจากตอ้งใช้
ระยะเวลา ในการทดลองใชร้ะยะเวลาเพ่ือปรับสภาพร่างกายในการฝึกใชรู้ปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหารเพียงหว้งเวลา 
6 เดือน เท่านั้น  
 ผลค่าคะแนนการทดสอบสมรรถภาพของก าลงัพลท่ีอยูใ่นช่วงอายไุม่มาก แต่กลบัมีค่าคะแนนการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายต ่ากว่าคร้ังแรก จากการสัมภาษณ์ พบวา่เกิดจากปฏิบติัภารกิจท่ีไม่มีเวลาในการปฏิบติัตามค าแนะน าของรูปแบบการเพ่ิม
สมรรถภาพร่างกาย จะท าใหผ้ลคะแนนในการทดสอบต ่ากวา่คร้ังแรก และจากการวเิคราะห์การปฏิบติังานของก าลงัพลในส่วนนั้น 
พบวา่เป็นก าลงัพลท่ีท าหนา้ท่ีพลขบั สาเหตุเน่ืองจากตอ้งขบัพาหนะบ่อย และการปฏิบติังานอาจจะเลยเวลาช่วงท่ีเหมาะสมในการ
ออกก าลงักาย จึงไม่มีเวลาในการออกก าลงักายตามค าแนะน าส าหรับกลุ่มตวัอยา่งถดัมาท่ีคะแนนทดสอบสมรรถภาพต ่า เน่ืองจาก 
เป็นก าลงัพลในส่วนของหมวดดุริยางค ์ซ่ึงในเวลานอกเหนือจากทางเวลาราชการก็จะไปท าอาชีพเสริมโดยการรับเล่นดนตรีตาม
ร้านอาหารภายใน อ าเภอ หัวหิน เวลาร้านปิด ประมาณ 24.00 น. จึงเดินทางกลบับา้น ดงันั้นจึงไม่มีเวลาให้กบัการปฏิบติัตาม
ค าแนะน าตามรูปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายทางทหารท่ีจดัท าข้ึนจึงมีผลต่อค่าคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

จะเห็นไดว้า่เม่ือน าแนวคิดและทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกบัการออกก าลงักาย การเพ่ิมสมรรถภาพร่างกายในแต่ละเร่ืองรวมถึง
ค าแนะน าของผูท่ี้มีส่วนในการพฒันาสมรรถภาพร่างกายมีท าการวิเคราะห์ และไดรู้ปแบบการพฒันาสมรรถภาพร่างกายท่ี
เหมาะสมส าหรับบริบทแต่ละหน่วยงานมาใชใ้นการพฒันาก าลงัพลในหน่วยงานของตน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. บรรจุในหลักสูตรของ โรงเรียนทหาร เช่น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โรงเรียนนายสิบทหารบกหรือ  
โรงเรียนต ารวจ เช่น โรงเรียนนายร้อยต ารวจ เพ่ือท่ีจะพฒันาร่างกายนกัเรียนใหมี้ความ อดทน แขง็แกร่งพร้อมท่ีจะออกปฏิบติังานใน
อนาคตต่อไป 
 2. สามารถน าไปใช้เพ่ิมสมรรถภาพร่างกายโดยตรงกบัทหารกองประจ าการท่ีตอ้งการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง  
รวมถึงก าลงัพลท่ีตอ้งคดัเลือกเขา้เรียนในหลกัสูตร ส่งทางอากาศ และการรบแบบจู่โจม ซ่ึงตอ้งเป็นก าลงัพลท่ีมีสมรรถภาพร่างกายท่ีดี 
 3. ก าหนดให้รางวลัส าหรับผูท่ี้สามารถทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ไดค้ะแนนร้อยละ 100 เพื่อเป็นการสร้างแรงใจใน 
การตั้งใจการปฏิบติั 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการทดลองใชรู้ปแบบการเพ่ิมสมรรถภาพร่างกาย เป็นระยะเวลา 1 ปี เน่ืองจากเม่ือครบรอบ 1 ปี 
จะสามารถวดัผลส่ิงต่างๆ ไดม้ากข้ึน เช่น 

1.1 น ้าหนกัท่ีคงท่ี 
1.2 สัดส่วนร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไป 
1.3 ผลการตรวจร่างกายประจ าปี 

2. ควรมีการเปรียบเทียบ การใชภ้าวะโภชนาการแบบส าเร็จรูป “Whey Protein” กบัการกินอาหารตามภาวะโภชนาการ
ตามปกติ 
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