
 
 

เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ 
 

วชัระพงษ ์จนัทรชาติ* 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ (norms) สมรรถภาพทางกาย
ส าหรับนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็น 
นกัเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 650 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบทดสอบของโรงเรียนทหารราบ(อา้งถึงกศ.ยศ.ทบ. ท่ี กห 
0461.1/823 ลง 18 เม.ย.48) ประกอบดว้ยแบบทดสอบ 4 รายการ คือ  ดึงขอ้ ลุก-นั่งชนัเข่า 2 นาที  
ดันพื้น 2 นาที และวิ่ง 2 ไมล์  สถิติท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉ ล่ีย และ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยั พบว่า 
1.ในรายการทดสอบดึงขอ้ นกัเรียนท่ีไดจ้  านวนคร้ังตั้งแต่ 17 คร้ังข้ึนไป อยู่ในระดบัดีมาก  

ระหว่าง 13-16 คร้ัง ระดบัดี ระหว่าง 5-12 คร้ัง ระดบัปานกลาง 1-4 คร้ัง ระดบัต ่า และตั้งแต่ 0 คร้ัง  
ลงไป ระดบัต ่ามาก  
 2. ในรายการทดสอบลุก-นั่งชนัเข่า 2 นาที นกัเรียนท่ีไดจ้  านวนคร้ังตั้งแต่ 85 คร้ังข้ึนไป  
อยู่ในระดบัดีมาก ระหว่าง 73-84 คร้ัง ระดบัดี ระหว่าง 49-72 คร้ัง ระดับปานกลาง  
37-48 คร้ัง ระดบัต ่า และตั้งแต่ 36 คร้ัง ลงไป ระดบัต ่ามาก 
 3. ในรายการทดสอบดนัพื้น 2 นาที นกัเรียนท่ีไดจ้  านวนคร้ังตั้งแต่ 81 คร้ังข้ึนไป  
อยู่ในระดบัดีมาก ระหว่าง 69-80 คร้ัง ระดบัดี ระหว่าง 46-68 คร้ัง ระดับปานกลาง  
35-45 คร้ัง ระดบัต ่า และตั้งแต่ 34 คร้ัง ลงไป ระดบัต ่ามาก 
 4. ในรายการทดสอบวิ่ง 2 ไมล์ นกัเรียนท่ีไดเ้วลาคร้ังตั้งแต่ 11.88 ลงไปไป อยู่ในระดบัดีมาก  
ระหว่าง 11.89-13.46 นาที ระดับดี ระหว่าง 13.47-16.60 นาที ระดับปานกลาง  
16.61-18.18 นาที ระดบัต ่า และตั้งแต่ 18.19 นาที ข้ึนไป ระดบัต ่ามาก 
*นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิตศึกษา สาขาพลศึกษา 
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บทน า 
 

โรงเรียนทหารราบก่อก าเนิดจาก โรงเรียนแม่นปืน เป็นหน่วยข้ึนตรงของ 
แผนกจเรทหารราบ ได้เปิดการศึกษาคร้ังแรกใน 18 กันยายน 2455 ตามค าสั่ ง
กระทรวงกลาโหม ท่ี 20214650 ลง 18 กันยายน ร.ศ.131 “เพื่อให้เป็นโรงเรียนสอน 
วิชาทหารราบแห่งแรกของประเทศไทย มีหนา้ท่ีผลิตนายสิบ เหล่าทหารราบ ท่ีมีความรู้
และเช่ียวชาญในดา้นการทหาร เหล่าทหารราบ รอบรู้ในวิชาทัว่ไป มีคุณธรรมในอนัท่ี 
จะเป็นทหารท่ีดี มีลักษณะเป็นผูน้ าและมีความกล้าหาญสามารถน าก าลังเข้าต่อสู้กับศตัรูได ้ 
ซ่ึงโรงเรียนทหารราบไดก่้อตั้งเป็นเวลากว่า 114 ปี จากการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม
เศรษฐกิจ วฒันธรรม ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีี  การทหารราบ เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ ของทหารราบเพื่อด าเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
วฒันธรรมองค์กรทหารและฝึก ศึกษาก าลงัพลของเหล่าทหารราบให้มีความรอบรู้
ทันสมัย และ มี ขี ดคว ามส าม า รถป ฏิบัติ ก า ร ใ นสงคร ามแล ะ มิ ใ ช่ส งคร า ม  
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการฝึก/ศึกษาร่วมดา้นความมัน่คง ของ ASEAN ตามกรอบ
นโยบายของกองทพับก” (ฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารราบ, 2559) 

จากวิสัยทศัน์ดังกล่าวโรงเรียนทหารราบ จึงได้มีการจัดการเรียนการสอน 
มุ่งพฒันา นกัเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ทั้งดา้นวิชาการ ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสังคม คุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความแข็งแรง
สมบรูณ์ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจเพื่อใหน้กัเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ ท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนทหารราบเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถในทางวิชาการ และการทหาร ตลอดจน  
มีสุขภาพพลานามยัท่ีแขง็แรงสมบรูณ์ดว้ย ทั้งน้ีเพราะในการปฏิบติัหนา้ท่ีของทหาร นอกจากตอ้ง
มีคุณวุฒิแขนงต่างๆตามภารกิจอนัเป็นหนา้ท่ีของตนแลว้ ยงัตอ้งมีสมรรถภาพทางดา้น
ร่างกายและจิตใจสูง มีความแขง็แรง ทรหด อดทน พร้อมจะเผชิญกบัสถานการณ์อนัเป็น



 
 

ภยัต่อประเทศชาติทุกโอกาส จึงไดมี้การจดัการเรียนการสอนให ้นกัเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ 
ไดรั้บการฝึกฝนสมรรถภาพทางกาย เพื่อรักษาชีวิตของตนให้รอดพน้จากอนัตราย เม่ืออยู่ใน
สถานการณ์รบจริง ในการปฏิบติัการรบ ทหารทุกคนจะตอ้งเดินเป็นระยะทางไกลๆ  
มีการวิ่ง คืบคลาน ห้อยโหน ปีนป่าย ไต่เขา และจะตอ้งใชค้วามคล่องแคล่วว่องไว  
ในการหลบหลีก เม่ือเกิดการปะทะกบัศตัรู นอกจากนั้น ทหารยงัตอ้งต่อสู้กบัธรรมชาติ
นานปัการ เช่น อาการหนาว แดดจดั แมลงกดัต่อย และเช้ือโรคต่าง ๆ  ผูท่ี้มีสมรรถภาพทางกาย
ท่ีดีท่ีสุดเท่านั้น จึงจะสามารถ ทนต่อสภาพความยากล าบากไดน้าน สามารถเอาชนะศตัรู
ได ้ และผูท่ี้มีความสามารถทางกายดี แมว้่าจะไดรั้บการบาดเจ็บตอ้งเขา้รับการรักษา  
ก็จะกลบัคืนสู่สภาพปกติไดเ้ร็ว เป็นผลดีกบัตนเองและส่วนรวมดว้ย 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่า การท่ีจะทราบถึงระดบัของสมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายสิบ 
เหล่าราบแต่ละคนได้นั้น การทดสอบสมรรถภาพทางกายนับเป็นวิธีการอนัส าคัญ 
ของทหารโดยทัว่ไป ท่ีจะท าใหท้ราบระดบัมาตรฐานแห่งสมรรถภาพทางกายของทหาร
แต่ละคนว่า เหมาะสมท่ีจะไดรั้บภารกิจท่ีหนัก เบา เพียงใด หากไดรั้บการทดสอบโดย
สม ่าเสมอ หรืออยา่งนอ้ย 2-3 คร้ังแลว้ จะท าให้นกัเรียนนายสิบเหล่าราบแต่ละคนเอาใจ
ใส่ต่อพลานามยัของตนเอง หมัน่ฝึกซ้อม ออกก าลังกาย เพื่อให้ตนเองมีสมรรถภาพ 
ทางกายท่ีสูงข้ึน มิฉะนั้นแล้วทางราชการอาจจะถือว่าเป็นผูห้ย่อนสมรรถภาพ ซ่ึง
ยงัผลใหต้อ้งไดรั้บการฝึกหนกัยิง่ข้ึน 

โรงเรียนทหารราบไดอ้อกระเบียบให้นักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบท าการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตลอดหลักสูตร(กศ.ยศ.ทบ. ท่ี กห 0461.1/823 ลง 18 
เม.ย.48) โดยใชแ้บบทดสอบสมรรถภาพทางกายของโรงเรียนทหารราบ(ระเบียบ รร .ร.
ศร .ว่าด้วยการท าสอบเข้า รับการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่ โจม พ .ศ .2544) 
ประกอบดว้ยทดสอบ 4 รายการ คือ ดึงขอ้ 9 คร้ัง ดนัพื้น 2 นาที 32 คร้ัง ลุกนัง่ 2 นาที 50 
คร้ัง และวิ่ง 2 ไมล์ ไม่เกิน 18 นาที ในปัจจุบนัก็ยงัใชใ้นเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของโรงเรียนทหารราบ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าแบบทดสอบดังกล่าว น ามาใช้กับ
นกัเรียนนายสิบเหล่าราบเป็นเวลานานพอสมควร จึงควรจะปรับปรุงให้เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 



 
 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะสร้างเกณฑ์แบบทดสอบสมรรถภาพทาง
กายท่ีครอบคลุมองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายส าหรับนักเรียนนายสิบ  
เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ให้มีความเหมาะสมกบันกัเรียนสิบ เหล่าทหารราบ 
โรงเรียนทหารราบ และสร้างเกณฑ์ปกติส าหรับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ส าหรับ
นกัเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ เพื่อใชใ้นการประเมินระดบัสมรรถภาพ
ทางกายส าหรับนกัเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติ (norms) สมรรถภาพทางกายส าหรับนักเรียนนายสิบ  
เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ 

 
วธีิการด าเนินการ 

 
ผูว้ิจยัด าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี จากต ารา วารสาร เอกสาร และรายงาน 

การวิจยั เก่ียวกบัสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
2. สังเคราะห์ความรู้ท่ีไดจ้ากองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย  และ 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเกณฑ์ปกติของ 
นกัเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ  ซ่ึงประกอบดว้ย 4 รายการ คือ  
ดึงขอ้ ลุก-นัง่ชนัข่า 2 นาที ดนัพื้น 2 นาที และวิ่ง 2 ไมล ์

 
สรุปผลการวจิยั 

 
การหาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับนกัเรียนนายสิบ 

เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ โดยใชโ้คง้ปกติ(normal curve)และใชเ้วลาก าหนด
ปรากฏผลดงัน้ี 



 
 

1. แบบทดสอบรายการดึงขอ้ มีเกณฑป์กติ ดงัน้ี 
17   คร้ังข้ึนไป  ระดบัดีมาก 
13-16   คร้ัง  ระดบัดี 
5-12  คร้ัง  ระดบัปานกลาง 
1-4  คร้ัง  ระดบัค่อนขา้งต ่า 
ต ่ากว่า 0  คร้ัง  ระดบัต ่า 

2. แบบทดสอบรายการลุก-นัง่ชนัเข่า 2 นาที มีเกณฑป์กติ ดงัน้ี 
85   คร้ังข้ึนไป ระดบัดีมาก 
73-84   คร้ัง  ระดบัดี 
49-72  คร้ัง  ระดบัปานกลาง 
37-48   คร้ัง  ระดบัค่อนขา้งต ่า 
ต ่ากว่า 36  คร้ัง   ระดบัต ่า 

3. แบบทดสอบรายการดนัพื้น 2 นาที มีเกณฑป์กติ ดงัน้ี 
81   คร้ังข้ึนไป  ระดบัดีมาก 
69-80   คร้ัง  ระดบัดี 
46-68   คร้ัง  ระดบัปานกลาง 
35-45   คร้ัง  ระดบัค่อนขา้งต ่า 
ต ่ากว่า 34  คร้ัง  ระดบัต ่า 

5. แบบทดสอบรายการวิ่ง 2 ไมล ์มีเกณฑป์กติ ดงัน้ี 
ต ่ากว่า 11.88  นาที  ระดบัดีมาก 
11.89-13.46  นาที  ระดบัดี 
13.47-16.60  นาที  ระดบัปานกลาง 
16.61-18.18  นาที  ระดบัค่อนขา้งต ่า 
18.19   นาทีข้ึนไป  ระดบัต ่า 
 
 
 



 
 

อภปิรายผล 
 

จากผลการศึกษา เกณฑป์กติสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ 
โรงเรียนทหารราบ สมรรถภาพทางกายของนกัเรียนนายสิบเหล่าราบ เม่ือเปรียบเทียบ
กบัเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัสร้างข้ึนสามารถอภิปราบผลไดด้งัน้ี 
 1. ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบทดสอบดึงขอ้ของนักเรียนนายสิบ  
เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉล่ีย (x̄ ) มีค่า 8.32 (เกณฑ ์
ปานกลาง 8 คร้ัง) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับ สุจิน ปานทอง (2544) เกณฑ์ปกติ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เกณฑ์ปานกลาง 8 คร้ัง  
ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวมีค่าท่ีใกลเ้คียงและมีความสอดคลอ้ง เน่ืองจากผลการวิจยัของ 
สุจิน ปานทอง ผูรั้บการทดสอบเป็นนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีท่ี 3 ซ่ึงมีอายุระหว่าง  
21-23 ปี ส่วนอายผุูรั้บการทดสอบของผูว้ิจยัมีอายุระหว่าง 21-24 ปี ซ่ึงอายุของผูรั้บการ
ทดสอบมีอายุใกล้เคียงกันและมีการฝึกแบบทหารท่ีใกล้เคียงกันท าให้สมรรถภาพ
ร่างกายไม่แตกต่างกนัผลการวิจยัจึงมีความสอดคลอ้งกนั 
 2. ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบทดสอบลุก-นั่งชันเข่า 2 นาทีของ 
นักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ  ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉล่ีย ( x̄ )  
มีค่า 60.86 (เกณฑ์ปานกลาง 61 คร้ัง) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับ สุจิน ปานทอง (2544) 
เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  เกณฑ์ปานกลาง  
55-64 คร้ัง ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวมีค่าท่ีใกล้เคียงและมีความสอดคล้อง เน่ืองจาก
ผลการวิจยัของ สุจิน ปานทอง ผูรั้บการทดสอบเป็นนักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีท่ี 3  
ซ่ึงมีอายรุะหว่าง 21-23 ปี ส่วนอายผุูรั้บการทดสอบของผูว้ิจยัมีอายุระหว่าง 21-24 ปี ซ่ึง
อายุของผูรั้บการทดสอบมีอายุใกลเ้คียงกนัและมีการฝึกแบบทหารท่ีใกลเ้คียงกนัท าให้
สมรรถภาพร่างกายไม่แตกต่างกนัผลการวิจยัจึงมีความสอดคลอ้งกนั 
 3. ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบทดสอบดันพื้น  2  นาทีของ 
นักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉล่ีย ( x̄ )  
มีค่า 57.10 (เกณฑป์านกลาง 57 คร้ัง) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัไพศาล สุขเกษม  (2536) 
สมรรถภาพทางกายของนักเ รียนนายเรืออากาศ  เกณฑ์ปานกลาง 55.94 ค ร้ัง  



 
 

ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวมีค่าท่ีใกลเ้คียงและมีความสอดคลอ้ง เน่ืองจากผลการวิจยัของ 
ไพศาล สุขเกษมผูรั้บการทดสอบเป็นนกัเรียนนายเรืออากาศชั้นปีท่ี 1-5 ซ่ึงมีอายุระหว่าง 
21-25 ปีส่วนอายุผูรั้บการทดสอบของผูว้ิจยัมีอายุระหว่าง 21-24 ปี ซ่ึงอายุของผูรั้บการ
ทดสอบมีอายุใกล้เคียงกันและมีการฝึกแบบทหารท่ีใกล้เคียงกันท าให้สมรรถภาพ
ร่างกายไม่แตกต่างกนัผลการวิจยัจึงมีความสอดคลอ้งกนั 
 4. ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายวิ่ ง  2  ไมล์  ของนัก เ รียนนายสิบ  
เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉล่ีย ( x̄ ) มีค่า15.03 (เกณฑ ์
ปานกลาง 15 นาที)  เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ของโรงเรียนทหารราบ ( 2544) เกณฑ์ผ่าน 18 นาที ซ่ึงผลวิจยัดงักล่าวไม่สอดคลอ้ง 
เน่ืองจากแบบทดสอบดงักล่าวมีการวิจยัเม่ือปี 2544 ซ่ึงผลทดสอบของผูว้ิจยัเก็บขอ้มูล 
ปี 2559 จะเห็นไดร้ะยะเวลาห่างกนั 15 ปีซ่ึงในปัจจุบนัมีการน าเอาวิทยาศาสตร์การกีฬา
มาปรับใช้ในการออกแบบฝึกท่ีช่วยให้ผูรั้บการทดสอบมีสมรรถภาพร่างกายท่ีดีข้ึน   
ท าใหผู้รั้บการทดสอบในปัจจุบนัมีสมรรถภาพร่างกายท่ีแขง็แรงกว่าในอดีต 
 5. ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ  
ปีการศึกษา 2559  เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
โรงเรียนทหารราบ ( 2544) ประกอบดว้ยรายการดึงขอ้  ค่าเฉล่ีย ( x̄ )  มีค่า 8.32 (8 คร้ัง) 
จ านวนคร้ังลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของโรงเรียนทหารราบ 2544  
(9 คร้ัง) รายการ ลุก-นั่งชนัเข่า 2 นาที ค่าเฉล่ีย  ( x̄ )  มีค่า 60.86 (61 คร้ัง) จ  านวนคร้ังเพิ่มข้ึน 
เม่ือเปรียบเทียบกับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของโรงเรียนทหารราบ 2544  
(50 คร้ัง) รายการ ดนัพื้น 2 นาที  ค่าเฉล่ีย ( x̄ )  มีค่า 57.10 (57 คร้ัง)จ  านวนคร้ังเพิ่มข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของโรงเรียนทหารราบ 2544  
(32 คร้ัง) และรายการวิ่ง 2 ไมล์ ค่าเฉล่ีย ( x̄ ) มีค่า15.03 (15 นาที) เวลาลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของโรงเรียนทหารราบ 2544 (18 นาที )  

 
   
  



 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
การสร้างเกณฑ์ปกติ (norms) ของแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับ

นกัเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ โรงเรียนทหารราบ ผูว้ิจยัขอเสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
1.ควรพฒันาและเสริมสร้างในดา้นความแข็งแรงของกลา้มเน้ือแขน ไหล่ และ

หลงัซ่ึงจะช่วยใหไ้ดจ้  านวนคร้ังท่ีเพิ่มข้ึนในท่าดึงขอ้ (ค่าเฉล่ีย 8 คร้ัง นอ้ยกว่าค่าเฉล่ียเดิม 9 คร้ัง) 
2.ครูผูส้อนควรให้ความรู้และท าความเขา้ใจในเร่ืองของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

แก่นกัเรียนเพื่อให้เห็นประโยชน์และความส าคญัของสมรรถภาพทางกายตลอดจนการ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

3.ก่อนท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกคร้ังอยา่งนอ้ย 1 วนั ควรให้นกัเรียน
งดกิจกรรมทางกายทุกชนิดเพื่อใหพ้ร้อมในการทดสอบสมรรถภาพทางกายในวนัถดัไป 
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