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บทคดัย่อภาษาไทย  
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ผู้วิจยั ศภุณฐั นาคเอี่ยม 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. วชัรี ฤทธิวชัร์  

  
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบตวัแปรทางคิเน

มาติกส์ ได้แก่ มมุของข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก และความสงูของจุดศนูย์ถ่วงของร่างกายที่มีผลตอ่ความเร็วรอบ

ขาในการป่ันจกัรยานประเภทถนนของกลุม่นกักีฬาสมคัรเลน่และมืออาชีพ กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้คือ

นกักีฬาจกัรยานประเภทถนนสมคัรเลน่ 15 คนและมืออาชีพ 15 คน วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมวิเคราะห์การ

เคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ทัง้หมด 6 ตวั ความเร็วกล้องในการจบัภาพ 480 เฮิร์ต เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนท่ีความสงู

ของจุดศนูย์ถ่วงของร่างกาย จากนัน้น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า

ต ่าสดุ  และค่าสงูสดุ ของตวัแปรทางคิเนมาติกส์ได้แก่ มมุข้อสะโพกข้อเขา่ ข้อเท้าและการเคลื่อนท่ีของความสงู

ของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย  และท าการเปรียบเทียบตวัแปรทางคิเนมาติกส์ระหวา่งกลุม่สมคัรเลน่และมืออาชีพ

ต่อความเร็วรอบขา โดยใช้สถิติ Pair t-test ก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจยัพบว่าค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย  ในแต่ละช่วงรอบขาที่ เปลี่ยนแปลงไป 

70,80,90,100,110 ตามล าดบั เมื่อพิจารณาถึงผลการเปรียบเทียบกลุม่นกัป่ันจกัรยานทัง้ 2 กลุม่ พบว่ามีความ

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในทกุช่วงรอบขาที่ท าการทดสอบ และในสว่นของคา่เฉลีย่สว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐานของมุมข้อสะโพก  มุมข้อเข่า  และมุมข้อเท้าในแต่ละช่วงรอบขาที่ เปลี่ยนแปลงไป 

70,80,90,100,110 ตามล าดบั เมื่อพิจารณาถึงผลการเปรียบเทียบกลุ่มนกัป่ันจักรยานทัง้  2 กลุ่ม พบว่าไม่มี

ความแตกตา่งกนั 

 
ค าส าคญั : คิเนมาติกส์/จดุศนูย์ถว่งของร่างกาย/นกัป่ันจกัรยาน 
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This study used an experimental research model. The objective of this study is to 

compare the Kinematic variables, including the angle of the ankle, knee, hip and the center of gravity 

of the body, which affected leg speed in road cycling among amateur and professional athletes. The 

sample used in this research inclucled fifteen amateur road bike athletes and fifteen professionals. The 

data was analyzed with a 3D motion analysis program to analyze the motion of the center of gravity 

(CG). The data were analyzed using mean,standard deviation,the minimum and maximum value of 

Kinetic variables,including hip joint,ankle and center of gravity (CG) which compares the Kinetic 

parameters between amateur and professional groups on leg speed using a pair of a 

t-test with a statistical significance level of 0.05. The results showed that it was found that there was a 

significant difference at the level of .05 in all aspects, around the center of gravity of the body in each 

period at 70,80,90,100and110 respectively. In addition, the mean and standard deviation of the angle 

of the hip, angle, knee and ankle angle in each period at 70,80,90,100and110 respectively. In terms 

of the comparison of both groups found that there were no differences between them. 

 
Keyword : Kinematic/center of gravity/Cyclists 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

กีฬาจกัรยานมีประวตัิท่ีท าช่ือเสียงให้กับประเทศมายาวนานและได้รับความนิยมอย่าง
มากในปัจจุบนัทัง้ในประเทศและนานาชาติ เป็นกีฬาท่ีมีการจดัการแข่งขนัท่ีมีความหลากหลาย
ทางประเภทการแข่งขนัและความหลากหลายทางสนามในการใช้แข่งขนัท่ีแบ่งตามภูมิภาค เช่น 
ทางเรียบ ในตวัเมือง ทางชนบท และภูเขา เป็นต้น ท าให้เกิดกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว
และการจดักิจกรรมตา่งๆท่ีเพิ่มการหมนุเวียนนกัท่องเท่ียวและเกิดการลงทนุธุรกิจภายในประเทศ 
ซึ่งในประเทศไทยมีสถานท่ีไว้รองรับส าหรับนักป่ันจักรยานทัง้มือใหม่และมืออาชีพเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและมีความปลอดภัยในการป่ันจกัรยานมากขึน้ส าหรับผู้ ท่ีสนใจในการป่ันจกัรยาน
เพ่ือสุขภาพ (วฒันวงศ์ รัตนวรา, 2017) หรือฝึกซ้อมเพ่ือการแข่งขนัท่ีสามารถพฒันาไปในระดบั
แข่งขนัได้ เช่น สนามป่ันจกัรยานเจริญสขุมงคลจิต ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อีกทัง้ยงัเป็นกีฬาท่ีถกู
บรรจใุนการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกและมีการแข่งขนัในระดบัโลกอีกหลายรายการ (ปรกฎ ศศปิระภา 
& พะยอม วงศ์สารศรี, 2012) 

ในการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทถนน (Road Cycling) เป็นการแข่งขันท่ีใด้คะแนน
จากการเก็บเวลารวมทัง้แบบทีมหรือแบบบคุคลเพ่ือให้ได้เวลารวมท่ีดีท่ีสดุ มีระยะทางการแขง่ขนัท่ี
ยาวและต่อเน่ือง จึงเป็นกีฬาท่ีต้องใช้การวางแผน เทคโนโลยี อุปกรณ์ท่ีใด้รับการพัฒนาต่างๆ
ความอดทนของร่างกาย กล้ามเนือ้ และจิตใจแล้ว (Burke  Edmund R, 1986) การเคล่ือนไหวของ
ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพก็มีความส าคัญและอิทธิพล ทัง้ในกลุ่มของผู้ ออกก าลังกายเพ่ือ
สขุภาพและกลุ่มมืออาชีพในระดบัแข่งขนัอย่างยิ่ง ท่ีจะท าให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอย่างต่อเน่ือง
จนไปถึงอาการบาดเจ็บแบบถาวร หรือในระดบัแข่งขนัท่ีจะท าตามแผนและตามเปา้หมายท่ีวางใว้ 
การคงสภาพร่างกายให้สมบูรณ์เพ่ือเข้าเส้นชัยจากการป่ันท่ีมีความหนักและต่อเน่ือง 3 ถึง 6 
ชั่วโมงในแต่ละการแข่งขันเป็นสิ่งส าคัญ ปัจจุบันวงการจักรยานมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มากมายท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการป่ันสงูสดุโดยยึดหลกัข้อมลูทางวิทยาศาตร์การกีฬาในการ
ค้นคว้า วิจยั เพ่ือพฒันาทัง้การป่ันจกัรยานเพ่ือสุขภาพและการป่ันจกัรยานเพ่ือการแข่งขันแทบ
ทัง้สิน้ มีการพฒันาตวัรถท่ีใช้ในการป่ัน เช่น ตวัถัง ล้อ ชุดขบัเคล่ือน และการพฒันาตวัผู้ ป่ันเอง 
เช่น ชุด หมวก รองเท้า การปรับจกัรยานตามสรีระผู้ ป่ัน (Bike Fitting) เป็นต้น การวิเคราะห์การ
เคล่ือนไหวของร่างกายท่ีมีผลต่อการส่งออกพลังงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป่ันสูงสุด  
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จึงเป็นตวัแปรส าคญัในการน าชีวกลศาสตร์มาพฒันาในกีฬาจกัรยานประเภทถนน ยกตวัอย่าง 
เชน่ การวิเคราะห์ทา่ทาง มมุของข้อตอ่ร่างกาย ความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย (CG) เป็นต้น 

การวิเคราะห์ทา่ทางในการป่ันให้เหมาะสมเป็นสิ่งส าคญัประการหนึง่คือการจดัท่าทางใน
การป่ันเพ่ือลดทอนความเจ็บปวดเม่ือยล้าเพ่ือให้ได้เปรียบคูต่อ่สู้  หรือ การจดัทา่ทางในการป่ันเพ่ือ
ท าเวลาให้ได้ดีและเกิดประสิทธิภาพในการป่ันท่ีสูงสดุและไม่เกิดอาการบาดเจ็บระหว่างป่ันหรือ
อาการบาดเจ็บท่ีตามมาหลงัการป่ัน (Bateman, 2014) จะชว่ยพฒันาทกัษะในการป่ันและการจดั
ต าแหน่งท่าทางในการป่ันจกัรยานให้มีประสิทธิภาพสงูสุด ปัจจบุนัมีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของนกักีฬาทัง้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันช่วยให้ผู้
ฝึกสอนและนักกีฬาทราบถึงตัวแปรท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ Bateman (2014) ท่ีศึกษาชีวกลศาสตร์ในการป่ันจักรยานและการจัดระเบียบ
ทา่ทางเพ่ือให้เพิ่มประสิทธิภาพในการป่ัน โดยศกึษาวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของการป่ันจกัรยานมี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลการท า Bike Fitting (Retül bike-fit system) ต่อประสิทธิภาพใน
การป่ันจกัรยาน ผลการวิจยันีชี้ใ้ห้เห็นว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการป่ันของนกักีฬาป่ัน
จักรยานท่ีผ่านการฝึกซ้อมได้ดีขึน้ และจากการศึกษาท่ีผ่าน Emanuele Umberto and Jachen 
(2012) ศึกษาเก่ียวกับตัวแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์มุมของร่างกายในการป่ันจักรยานโดย
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของความเร็วรอบขาต่อความความอดทนในการป่ันจักรยาน พบว่า 
รอบขาท่ีเหมาะสมมีความสัมพันธ์ต่อการส่งออกพลังงาน งานวิจัยท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของการจัดท่าทางการในการป่ันจักรยาน โดยการน าชีวกลศาสตร์มาวิเคราะห์การ
เคล่ือนไหวเพ่ือท าให้ทราบตวัแปรท่ีส าคญัท่ีจะน าไปพฒันาเทคนิคและเพิ่มศกัยภาพของนักกีฬา 
(Rittiwat, 2003) 

มุมของข้อต่อร่างกายท่ีมีผลในการป่ัน Ericson, Nisell, and Németh (1988) ได้ศึกษา
ในเชิงการวิเคราะห์มมุการเคล่ือนไหวของมมุในการป่ันทัง้ 3 พบว่า ความสงูของอานส่งผลตอ่การ
งอของมุมระยางค์ล่าง และมุมของระยางค์ล่างส่งผลต่ออัตราการถีบและปริมาณความหนัก ท่ี
แตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของ Ettema Gertjan (2009) ท่ีศกึษาการท างานของมมุข้อ
ตอ่ ตอ่แรงเหว่ียง และการใช้แรงอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าการเกิดความเฉ่ือยของข้อตอ่ระยางค์
มีผลต่อแรงเหว่ียง และความแตกต่างของความเร็วเชิงมุมระยางค์ล่างเป็นตวัแปรส าคญัต่อการ
เปล่ียนแปลงความเร็วรอบขา  

ความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย มีความส าคญัในทกุกีฬา เชน่ กีฬากรีฑา นกัวิ่งระยะ
สัน้คือนกัวิ่งท่ีต้องการความเร็ว ดงันัน้การท่ีมีจดุศนูย์ถ่วงต ่าใกล้พืน้เท่าใด ก็ยิ่งท าให้นกักีฬารักษา
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สมดลุของร่างกายได้ง่ายขึน้เท่านัน้ จากการศกึษาท่ีผ่านมาพบว่าอิทธิพลทางชีวกลศาสตร์ในการ
วิ่งคล้ายกบัรูปแบบในการป่ันจกัรยาน ผลงานวิจยัระบวุ่ากลศาสตร์ของผู้ เข้าร่วมการทดลองไม่มี
ความแตกตา่งกนั ดงันัน้รูปแบบในการป่ันจกัรยานและการวิ่งสามารถบง่บอกถึงการเปล่ียนแปลง
ทางชีวกลศาสตร์ (Quigley & Richards, 1996) เช่นเดียวกับในกีฬาจกัรยานประเภทถนน ความ
สูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย CG สามารถบ่งบอกประสิทธิภาพในการป่ันจักรยาน ติดตาม
อาการบาดเจ็บหรือความสบายของผู้ ป่ันบนรถจกัรยาน เช่น การวิเคราะห์ท่าทางการเคล่ือนไหว
ของร่ายกายบนรถจกัรยาน (Bike Fitting) การปรับหลกัอานท่ีสูงหรือต ่าเกินไปท าให้ร่างกายเกิด
ความไมส่มดลุบนรถจกัรยานและสง่ผลให้เกิดความไมส่มดลุของแรงท่ีเกิดบนบนัไดทัง้สองข้าง ท า
ให้ประสิทธิภาพในการป่ันลดลง หรือการเลือกใช้ความหนกัของชุดขบัเคล่ือนให้เหมาะสมกับการ
ส่งออกพลงังาน เช่น รอบขา หรือ แรงท่ีกดบนบนัได เป็นต้น ซึ่งสามารถกล่าวใด้ว่าความสูงของ
จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายท่ีเหมาะสมมีผลต่อการส่งออกพลังงานและประสิทธิภาพในการป่ัน
จกัรยานประเภทถนน  

ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ตวัแปรทางคเินมาติกค์ มมุของ
ร่างกายท่ีมีผลในการป่ันจกัรยานประเภทถนน ได้แก่ มมุสะโพก มมุข้อเข่า และมมุข้อเท้า รวมไป
ถึงศึกษาความสูงของจุดศนูย์ถ่วงของร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไปต่อความเร็วรอบขาท่ีแตกต่างกนั
และเปรียบเทียบผลท่ีได้ระหว่างนกัป่ันจกัรยานสมคัรเล่นและมืออาชีพ เพ่ือน าผลท่ีได้ไปปรับปรุง
แก้ไขและพฒันาทกัษะในการป่ันจกัรยานประเภทถนน ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
จุดมุ่งหมายในการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาตวัแปรทางคิเนมาติกส์ได้แก่ มมุของข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก และความสงู
จดุศนูย์ถ่วงของร่างกายในการป่ันจกัรยานประเภทถนน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบ มุมของข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก และความสูงจุดศูนย์ถ่วงของ
ร่างกายระหวา่งนกัป่ันจกัรยานสมคัรเลน่และมืออาชีพในรอบขาท่ีก าหนด  
 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงความส าคญัในการการศึกษาตวัแปรทางคิเนมาติกส์ได้แก่ มุมของข้อ
เท้า ข้อเขา่ ข้อสะโพก และความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการในการ
ป่ันจกัรยานประเภทถนน 
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2. เพ่ือศกึษาผลของการเปรียบเทียบเปรียบเทียบ มมุของข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก และ
ความสงูจดุศนูย์ถ่วงของร่างกายระหวา่งนกัป่ันจกัรยานสมคัรเลน่และมืออาชีพ  

3. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการวางแผนการฝึกซ้อม ทัง้ในระดบัสมัครเล่นและมืออาชีพ 
และผู้ ท่ีสนใจในกีฬาจกัรยานประเภทถนนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
นกักีฬาจกัรยานประเภทถนนท่ีผ่านการท า Bike Fitting จาก บริษัท โปรไบค์ จ ากัด 

จ านวน 50 คน 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

นกักีฬาจกัรยานประเภทถนนสมคัรเล่น 15 คนและมืออาชีพ 15 คนรวมจ านวน 30 
คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และมีประสบการณ์ในการป่ัน
จกัรยานประเภทถนนอย่างน้อย 1 ปี ไม่มีอาการบาดเจ็บท่ีไม่สามารถป่ันจกัรยานเพ่ือทดสอบได้ 
และผู้ทดสอบรับทราบข้อมลูและลงช่ือยินยอมเข้าร่วมงานวิจยั 

ตวัแปรท่ีศกึษา 
ตวัแปรต้น 

ความเร็วรอบขา 
ตวัแปรตาม 

 1. ความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย 
 2. มมุของข้อเท้า ข้อเขา่ ข้อสะโพก 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
1. กลุ่มตวัอย่างเป็นนักกีฬาป่ันจักรยานสมคัรเล่นและมืออาชีพมีประสบการณ์ใน

การป่ันจกัรยานประเภทถนนอยา่งน้อย 1 ปี ท าการป่ันจกัรยานจ าลองสถานการณ์จริงและป่ันแบบ
อยูก่บัท่ี (Ergometer Cycling) โดยใช้จกัรยานของกลุม่ตวัอย่าง และมีจกัรยานประเภทถนนท่ีผ่าน
การ Fiting 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. จักรยานถนน (Road bike) คือจักรยานประเภทเสือหมอบ  ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้

ความเร็วได้สงูมีน า้หนกัเบาและรูปทรงมีลกัษณะลูล่ม 
2. ความเร็วรอบขา (Cadence Speed) คือความเร็วของการควงเท้าป่ันลกูบนัไดในเวลา 

1 นาที ว่าภายใน 1 นาทีเราจะป่ันได้ก่ีรอบ โดยใช้ตวัวดัความเร็วรอบขาของการป่ัน (Cadence 
Sensor) และมีหนว่ยเป็น จ านวนรอบตอ่นาที  

3. จดุศนูย์ถ่วง คือ จดุศนูย์กลางของร่างกายท่ีได้จากการการวิเคราะห์แบบ 3 มิต ิ
4. ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย คือ การเปล่ียนแปลงของจุดศูนย์กลางของ

ร่างกายในขณะป่ันจกัรยานในแนวดิง่ มีหนว่ยเป็นมิลลิเมตร 
5. มือสมัครเล่น คือ นักป่ันจักรยานท่ีมีประสบการณ์ในการป่ันจักรยานประเภทถนน

อยา่งน้อย 1 ปี และมีจกัรยานท่ีผา่นการ Fiting 
6. มืออาชีพ คือ นกัป่ันจกัรยานท่ีมีประสบการณ์ในการป่ันจกัรยานประเภทถนนอย่าง

น้อย 1 ปี และผ่านการแข่งขนัในระดบัประเทศหรือระดบันานาชาติ อย่างน้อย 1 รายการ และมี
จกัรยานท่ีผา่นการ Fiting 

7. Fiting คือ การปรับขนาดจกัรยานตามสรีระผู้ ป่ัน อยา่งละเอียด  
8. ประสิทธิภาพในการป่ัน คือ การรักษาระดบัพลงังานและควงรอบขาได้สม ่าเสมอรวม

การเกิดแรงท่ีมีประสิทธิภาพบนบนัได และไมเ่กิดอาการบาดเจ็บหลงัการป่ัน 
 

สมมุตฐิานในการวิจัย 
มุมของข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก และความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ระหว่าง

นกักีฬาสมคัรเลน่และนกักีฬามืออาชีพ มีความแตกตา่งกนัในความเร็วรอบขาท่ีก าหนด 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
2. กีฬาจกัรยาน 
3. ชีวกลศาสตร์กบักีฬาจกัรยานและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ชีวกลศาสตร์การกีฬา 

ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) มีท่ีมาจากค า 2 ค า คือ ไบโอ (Bio) ซึ่งมาจาก ไบโอโลจี ้
(Biology) ท่ีหมายถึง เร่ืองท่ีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต กับ มิแค็นนิค (Mechanics) หมายถึง การศึกษา
เก่ียวกบัแรงท่ีกระท าให้วตัถเุกิดการเคล่ือนท่ีและเกิดสมดลุ เป็นการศกึษาเก่ียวกับโครงสร้างและ
หน้าท่ีของระบบของชีวภาพของวิธีการท างานของระบบกลไกของร่างกาย โดยเป็นการศึกษา
โครงสร้างและการท างานของพืชตลอดจนสตัว์รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวเน่ืองกับชีวกลศาสตร์ 
(Hatze, 1994) ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายถึงชีวกลศาสตร์ท่ีน ามาประยกุต์ใช้กบัการกีฬาจากการศกึษา
ท่ีผ่านมา กล่าวไว้ว่าเป็นการศกึษาถึงผลของแรงท่ีกระท ากบัร่างกายของมนษุย์และสตัว์ในขณะท่ี
มีการเคล่ือนไหว (Payton & Burden, 2017) การศกึษาถึงแรงท่ีกระท าต่อโครงสร้างสิ่งมีชีวิตและ
ผลท่ีเกิดขึน้ของแรงขณะท่ีเคล่ือนไหวและขณะพกั และ Peter,M.Mcginnis.(2005) ให้ความหมาย
ชีวกลศาสตร์การกีฬาไว้วา่ เป็นการศกึษาชีวกลศาสตร์ของร่างกายในการออกก าลงักายและด้านชี
วกลศาสตร์ในการกีฬาท่ีเก่ียวข้องกับการออกก าลงักายและกีฬาเป็นการศึกษาเก่ียวกับแรงและ
ผลกระทบอ่ืนๆของร่างกายเน่ืองจากการออกก าลังกายและการกีฬา การศึกษาชีวกลศาสตร์
ภายในประเทศ กล่าวว่าชีวกลศาสตร์การกีฬาเป็นการศึกษาระบบการท างานของร่างกายท่ี
เก่ียวข้องของกระดกู เอ็น ข้อตอ่ และ ชีวกลศาสตร์การกีฬาเป็นการน าวิชาทางกลศาสตร์ด้านตา่งๆ
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการฝึกกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา การพฒันาวัสดุอุปกรณ์
ทางการกีฬา เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนัต่อไป (ปรกฎ ศศิประภา & พะยอม วงศ์สารศรี, 
2012) 
 
 



  8 

พืน้ฐานทางกลศาสตร์ 
1. พืน้ฐานสภาวะทางกลศาสตร์ของวตัถตุา่ง แบง่เป็น 2 สภาวะ คือ 

1.1 สภาวะนิ่ง (Static) เป็นการศึกษาเก่ียวกับขณะท่ีวัตถุอยู่นิ่ง หมายถึง 
การศึกษา แรงท่ีกระท าต่อร่างกายส่วนต่างๆหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ท่ีท าให้เกิดภาวะสมดุล 
(Stability) การทรงตวัทา่ตา่งๆของนกักีฬายิมนาสตกิ ในสภาวะนี ้กล้ามเนือ้จะเกร็งตวัทกุสว่น 

1.2 การเคล่ือนท่ี (Dynamic) เป็นการศกึษาเก่ียวกบัขณะท่ีวตัถเุคล่ือนท่ี แบง่เป็น 
2 แบบ  

1.2.1 คเินตคิส์ (Kinetics) เป็นการศกึษาเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของวตัถหุรือ
ของร่างกาย โดยค านึงถึงแรงท่ีมาท าให้เกิดการเคล่ือนไหว อาจจะเป็นแรงภายในกล้ามเนือ้หรือ
แรงภายนอกร่างกายได้ เช่น ในการศึกษาคิเนติกส์ของการเดินจะศึกษาถึงแรงดึงของกล้ามเนือ้ 
แรงดึงดูดของโลกและแรงตอบโต้ ซึ่งแรงเหล่านีจ้ะท าให้เกิดการเดินไปข้างหน้า เป็นการศึกษา
เก่ียวกบัแรงท่ีเป็นปริมาณทางฟิสิกส์ท่ีท าให้วตัถหุรือร่างกายมีความเร็ว โดยหนว่ยของแรง คือ “นิว
ตนั” องค์ประกอบของแรงประกอบด้วย (Hirunrat  Sirirat & Pawadon, 2013) 

 1.2.1.1 จดุท่ีแรงกระท า (the point of application) 
 1.2.1.2 ทิศทางของแรงซึง่รวมถึงเส้นทางการเดนิของแรงและความรู้สึกท่ี

แรงมากระท า (the direction includes line of application and sense) 
 1.2.1.3 ขนาดของแรง (the magnitude) 

1.2.2 คิเนเมติกส์ (Kinematics) เป็นการศึกษาเก่ียวกับขณะท่ีวตัถุเคล่ือนท่ี 
มี ระยะทาง ความเร็ว อตัราเร่ง ความเฉ่ือย เป็นต้น เข้ามาเก่ียวข้องกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุหรือ
ร่างกายท่ีเคล่ือนท่ีไปได้ไกลเพียงใด และลกัษณะใด รวมทัง้รูปแบบในการเคล่ือนไหว ศริิรัตน์ หิรัญ
รัตน์(2551) จ าแนกรูปแบบทางการเคล่ือนไหวทางการกีฬาได้ดงันี ้

1.2.2.1 การเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรง (Translation Motion) การเคล่ือนท่ีเป็น
แนวเส้นตรงเกิดขึน้เม่ือวตัถุหรือร่างกายเคล่ือนท่ีโดยทุกส่วนของวตัถุหรือร่างกายเดินทางไปเป็น
ระยะท่ีเทา่กนั และเป็นเส้นทางเดียวกนั โดยมีระยะเวลาเทา่กนั  

 1.2.2.2 การเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นตรง (Rectilinear Translation) เป็นการ
เคล่ือนท่ีเหมือนการเคล่ือนท่ีเส้นตรง แตก่ารเคล่ือนท่ีนีจ้ะไม่เปล่ียนทิศทางในการเคล่ือนท่ีและไม่
เปล่ียนจดุในการเคล่ือนท่ีแตก่ารเคล่ือนท่ีเป็นในทิศทางเดียวกนั  
 

 



  9 

1.2.2.3  คเินเมตคิส์ในแนวเส้นตรง (Linear Kinematics) การเคล่ือนไหว
จากจดุหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึ่งเป็นเส้นตรง มีการหาในเร่ืองระยะทางและระยะขจดั (Distance and 
Displacement) ความยาวของการเคล่ือนท่ีและความยาวของเส้นท่ีเช่ือมระหว่างจุดนัน้ เร่ือง
ความเร็วและอัตราเร็ว (Speed and Velocity) ความเร็วในการเคล่ือนท่ีจากต าแหน่งหนึ่งไปอีก
ต าแหนง่หนึง่  

 
สตูรการค านวณความเร็ว ดงันี ้                    = 

 

 

 

สตูรการค านวณความเร็ว ดงันี ้                     = 
 

เม่ือ 

  V คือ อตัราเร็วเฉล่ีย 

   คือ ระยะกระจดั 

   คือ (tf – ti) เวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

ความเร่ง (Acceleration) คือ ทิศทางและขนาด โดยมีการเคล่ือนท่ีโดยข ากดั
วา่อตัราท่ีความเร็วเปล่ียนแปลงในระยะหนึง่ 

 
 สตูรค านวณ ดงันี ้   = 

 

 เม่ือ 

  a    คือ ความเร่งเฉล่ีย 

   คือ (Vf – Vi) อตัราเร็วเฉล่ียท่ีเปล่ียนแปลงไป 

   คือ (tf – ti) เวลาท่ีเปล่ียนแปลง 

 

ʎ S

= 
 

t 

d 

t V 

Vf- Vi 

t a 

d 

∆t 

∆V 

∆t 
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 1.2.2.4 การเคล่ือนท่ีในแนวเส้นโค้ง (Curvilinear Translation) เป็นการ
เคล่ือนท่ีในแนวเส้นโค้งจากจดุหนึง่ไปจดุหนึ่งไม่เปล่ียนจดุการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนท่ีเป็นระยะทาง
แต่แต่ต่างจากการเคล่ือนท่ีเส้นตรงแบบทั่วไปคือ จะเป็นแนวเส้นโค้งไปยังอีกจุดหนึ่ง หลักการ
หลายประการท่ีใช้ในการอธิบายการเคล่ือนท่ีแนวตรงนัน้จะใกล้เคียงกบัหลกัการการเคล่ือนท่ีแนว
โค้ง โดยมีการค านวณหาระยะทางและระยะขจัดเชิงมุม (Angular Distance and Angular 
Displacement) เม่ือวัตถุเคล่ือนไหวในแนวโค้งจากต าแหน่งหนึ่งไปอีกต าแหน่งหนึ่งเกิ ดการ
เปล่ียนแปลงต าแหน่ง ระยะทางเชิงมุม (Angular Distance) ซึ่งจะเท่ากับมุมต าแหน่งแรกและ
ต าแหนง่สดุท้าย ขนาดของระยะขจดัเชิงมมุ (Angular Displacement) ท่ีวตัถเุคล่ือนไปในแนวโค้ง 
จะเท่ากับมุมท่ีเล็กกว่า 2 มุมจากท่ีวดัในต าแหน่งแรก และต าแหน่งสุดท้ายของการเคล่ือนท่ี  ใน
เร่ืองของความเร็วเชิงมุม (Angular Speed) และ อตัราเร็วเชิงมุม (Angular Velocity) (Hirunrat  
Sirirat & Pawadon, 2013) 

 
สตูรการค านวณหาความเร็วเชิงมมุ  

                    =  

   

 เม่ือ 

  ω  คือ ความเร็วเชิงมมุเฉล่ีย 

   คือ (θf – θi) ระยะทางเชิงมมุ 

   คือ (tf – ti) เวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

สตูรการค านวณหาความเร็วเชิงมมุ  =    ∆θ 

 

เม่ือ 

 ω คือ อตัราเร็วเชิงมมุ 

  คือ (θf – θi) ระยะกระจดัเชิงมมุ 

  คือ (tf – ti) เวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป  

 

ω   

  

∆θ 

∆t 

∆θ 

∆t 

 

∆θ 

∆t 

ω 
∆t 
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ในเร่ืองของอัตราเร่งเชิงมุม (Angular Acceleration) คือ อัตราท่ีอัตราเร็ว
เชิงมมุเปล่ียนแปลงในระยะเวลาหนึง่  
 สตูรค านวณหาความเร่งเชิงมมุ ดงันี ้

                    =  

 เม่ือ 

   คือ ความเร่งเชิงมมุเฉล่ีย 

   คือ (ωf - ωi) อตัราเร็วเชิงมมุ  

   คือ (tf – ti) เวลาท่ีเปล่ียนแปลงไป 

  

1.2.2.5 การเคล่ือนท่ีแบบหมนุ (Angular Motion) การเคล่ือนท่ีแบบหมนุ
เป็นการเคล่ือนท่ีโดยการหมุน เม่ือไหร่ท่ีจุดหนึ่งของร่างกายเคล่ือนท่ีเป็นวงกลมแต่จะมียึดท่ี
แกนกลางเป็นจดุศนูย์กลาง จะตัง้ฉากกบัระนาบของร่างกาย  

1.2.2.6 การเคล่ือนท่ีแบบผสมผสาน (General Motion) การผสมผสาน
การทเคล่ือนท่ีแบบหมนุของระยางค์ส่วนปลายสามารถท าให้เกิดการเคล่ือนท่ีเป็นแนวเส้นตรงได้ 
เป็นการเคล่ือนท่ีไปพร้อมกนัของร่างกาย   

2. การเคล่ือนไหวตามหลกัการเคล่ือนท่ี 
2.1 วตัถตุก กฎของวตัถตุกท่ีมีอิทธิพลตอ่กิจกรรมกีฬา ระยะทางของการกระโดด

ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองวตัถตุก 
2.2 ทิศทางของการเคล่ือนท่ี ในทางกีฬานัน้มีบทบาทส าคัญมากในการ

เคล่ือนไหวสว่นตา่งๆของร่างกายรวมเพ่ือท ากิจกรรมกีฬาให้ดีท่ีสดุและประหยดัพลงังาน 
2.3 พลงั (Force) คือ แรงท่ีวตัถุหนึ่งออกไปกระท าต่ออีกวัตถุหนึ่ง พลงักับการ

เคล่ือนท่ีสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด การจะใช้พลงัให้ได้ประโยชน์ตามหลกักลศาสตร์จะต้องค านึงถึง
อิทธิพลตอ่ไปนี ้

2.3.1 ทิศทางของพลงั 
2.3.2 จดุท่ีใช้พลงัท่ีมีอยู ่(Point of application of the available force) 
2.3.3 การใช้พลงังานท่ีใช้ให้ถกูจงัหวะ 
2.3.4 เวลาของการใช้พลงังาน 

α  

∆ω 

∆t 

α 

∆ω 

∆t 
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2.3.5 อ านาจหรืออิทธิพลท่ีจะให้ผลของพลงังานท่ีใช้ไป (Hirunrat  Sirirat & 
Pawadon, 2013; Rittiwat, 2003) 

การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ 
การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 

1. ขัน้สงัเกตด้วยตาเปลา่ (Non-Cinematographic Analysis) เป็นการมองด้วย 
ตาเปล่า และเปรียบเทียบการเคล่ือนไหวเพ่ือสงัเกตท่าทางว่าถูกหรือไม่ และถกูต้องอย่างไร และ
อะไรนา่จะเป็นสาเหตขุองความไมส่มบรูณ์ของการเคล่ือนไหวของทกัษะนัน้ๆ 

2. ขัน้ใช้อปุกรณ์ (Basic Cinematographic Analysis) ขัน้นีจ้ะมีการใช้อปุกรณ์ 
อยา่งง่ายเชน่ กลอ่งถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหว เพ่ือน ารูปภาพนัน้มาวิเคราะห์อยา่งง่าย 
เน่ืองจากบางครัง้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ เราต้องดูอีกครัง้เพ่ือความแน่ใจ หรือสามารถให้ผู้ อ่ืน
บนัทกึภาพเพ่ือน ามาศกึษาภายหลงั 

3. ขัน้ใช้อปุกรณ์ขัน้สงู (Intermediate Cinematographic Analysis) อปุกรณ์ท่ี 
ใช้อย่างน้อย จะต้องเป็นอปุกรณ์ท่ีบนัทึกภาพเคล่ือนไหวได้ มีความเร็วในการจบัภาพได้มาก หรือ
ท่ีเรียกว่า High Speed  VDO สามารถจับภาพได้เร็วและแม่นย า น าภาพท่ีได้มาวิเคราะห์การ
เคล่ือนไหว ทัง้ความเร็ว มมุการเคล่ือนไหว เป็นต้น 

 4. ขัน้วิจยั(Biomechanics Research) ใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ เชน่  
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองวิเคราะห์การเคล่ือนไหว ในขัน้นีจ้ะต้องอาศยัความรู้ ความช านาญการเป็น
พิเศษ ส่วนมากจะอยู่ในห้องทดลองชีวกลศาสตร์โดยเฉพาะ อาจน าขัน้ท่ี 2 และ 3 มาวิเคราะห์ใน
ขัน้นีไ้ด้ (Hirunrat  Sirirat & Pawadon, 2013; Rittiwat, 2003) 

ประโยชน์ของการศึกษาทางชีวกลศาสตร์การกีฬา  
1. การพฒันาสมรรถภาพ 

1.1 การพัฒนาเทคนิค เป็นการศึกษาเพ่ือน าความรู้ทางชีวกลศาสตร์ไปแก้ไข
ทักษะการเคล่ือนท่ีของนักกีฬา และการค้นพบเทคนิคใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าในการท า
ทกัษะนัน้ๆ 

1.2 การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ท าการพัฒนาอุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
นกักีฬามากท่ีสดุ เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแขง่ขนัของนกักีฬา  

1.3 การพัฒนาการฝึก การประยุกต์ชีวกลศาสตร์เพ่ือพัฒนาการฝึกสามารถ
เกิดขึน้ได้หลายทาง เช่น การวิเคราะห์เทคนิคท่ีบกพร่องของนกักีฬาสามารถช่วยให้ผู้ ฝึกสอนใน
การปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกบันกักีฬาได้  
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2. การป้องกันการบาดเจ็บและการฟื้นฟู ความปลอดภัยในการเคล่ือนไหว การ
ป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีน าชีวกลศาสตร์มาประยุกต์ใช้โดยการให้
ข้อมูลด้านคุณสมบัติของเนือ้เย่ือ แรงท่ีกระท าระหว่างการเคล่ือนไหว ไปจนถึงการรักษาเพ่ือ
ปอ้งกนัหรือฟืน้ฟ ู

3. เทคนิคเพ่ือป้องกันและฟืน้ฟูจากการบาดเจ็บ เป็นการใช้ชีวกลศาสตร์มาท าการ
ฟืน้ฟูจากการอาการบาดเจ็บต่างๆ ให้มีความพฒันาและลดการเกิดการบาดเจ็บซ า้ของนักกีฬา 
เชน่ ชว่ยในการออกแบบกายอปุกรณ์ท่ีท าให้ผู้ ป่วยสามารถเคล่ือนไหวได้มากขึน้ 

4. การออกแบบอุปกรณ์เพ่ือลดการบาดเจ็บ เป็นการพฒันาอปุกรณ์ท่ีใช้ในการออก
ก าลังกายเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บของนักกีฬาและผู้ ท่ีออกก าลังกาย เช่น 
รองเท้าท่ีท าให้ลดอาการบาดเจ็บจากการกีฬามากขึน้ (Payton & Burden, 2017) 
 
กีฬาจักรยาน 

ประวัตกีิฬาจักรยาน 
จักรยานคันแรกได้สร้างขึ น้ในปี พ.ศ. 2377 โดย Kirkpatrick Mcmillan แห่ง

สกอตแลนด์ ได้ดดัแปลงแบบมาจาก JeenTheson หลกัฐานนีไ้ด้พบในอียิปต์และในปอมเปวี ซึ่ง
ได้เขียนภาพไว้บนผนงัปนูจกัรยานได้วิวฒันาการมาตามล าดบั จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2408 Pierre 
Michaux และ Pierre Lallement ได้ประดิษฐ์จกัรยานขึน้ใหม่ โดยมีบนัไดถีบเหมือนจักรยานใน
ปัจจุบนั และมีสายโซ่โยงไปยงัเพลาล้อหลงั แต่อย่างไรก็ตามจักรยานในสมัยก่อนยงัไม่มีล้อกัน
สะเทือน ท าให้เวลาเคล่ือนท่ีจะสะเทือนมากจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2422-2428 ได้มีการดดัแปลงให้มี
ความปลอดภยัมากขึน้ ได้ถกูออกแบบใหม่และปรับปรุงให้ดีขึน้โดย J.K. Starley มีการอดัลมเข้า
ไปในยางรถเพ่ือกันสะเทือน ในปี พ.ศ. 2436 ประดิษฐ์เบรกให้รถหยุดได้ตามต้องการในปี พ.ศ. 
2441 มีผู้ออกแบบให้รถมีล้อหน้าและล้อหลงั จนในท่ีสดุจกัรยานก็มีสภาพเหมือนในปัจจุบนั การ
แข่งขนัจกัรยานครัง้แรกเป็นการแข่งขนัจากนครปารีสไปเมืองรูออง ประเทศผร่ังเศส เม่ือปี พ.ศ. 
2412 โดยมีนกัจกัรยาน ช่ือ James Moore ชาวองักฤษเป็นผู้ชนะเลิศ สหพนัธ์จกัรยานนานาชาติ 
(International Cycling Union หรือ Union Cycling International, U.C.I) ได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 14 
เมษายน พ.ศ. 2443 ณ นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส องค์การแห่งแรกท่ีได้จัดตั ง้ขึน้โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือวางโครงสร้างการก้าวหน้าของกีฬาจักรยานคือ  International Cyclist 
Association (I.C.A.) เม่ือ พ.ศ.2435 (ค.ศ.1892) ในกรุงลอนดอน โดยมี  Frans Netcher แห่ง
ประเทศฮอลแลนด์และตามด้วย Mr.Henry Sturmey แห่งสหราชอาณาจักร ได้จัดการแข่งขัน
จกัรยานชิงแชมป์โลกขึน้เป็นครัง้แรก ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา เม่ือ พ.ศ.2436 และครัง้ท่ี 2  
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ณ เมืองแอนท์เวิป ประเทศเบลเย่ียม ในปี พ.ศ.2437 เน่ืองด้วยการด าเนินงานของ I.C.A. ไมเ่ป็นท่ี
พอใจของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง บรรดาผู้แทน 6 สมาคม และ 5 ประเทศรวมตวักนั ณ กรุงปารีสได้แก่ 
Mr.Emile de Beukelaerc แห่งLiqueVelocipedique Beige ชาวฝร่ังเศสช่ือ Victor Breyer แห่ง 
National Cycling Association แห่งสหรัฐอเมริกา Alfred Riguelle แห่ง Union Velocipedique 
de France จากฝ ร่ั ง เ ศ ส  Count Villers แห่ ง  Union des SocietesFrancaises de Sports 
Athletiques Mario Bruzzone ผู้ แทน Union VelocipedisticaItaliana และ Paul Roussean แห่ง 
Union Cycliste Suisse ได้ร่วมประชุมกัน ณ กรุงปารีส ในวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ.2443 (ค.ศ. 
1900) ก่อตัง้สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (Union CyclisteInternationale, U.C.I.) ขึน้ โดยให้ 
Mr.Emile De Beukelaer ด ารงต าแหน่งประธานสหพนัธ์ ฯ คนแรก ตัง้แต ่พ.ศ.2443 จนถึงปี พ.ศ.
2465 ส าหรับผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งประธานสหพันธ์ฯ คนปัจจุบนัคือ มร.แพท แมคเควท ชนิดกีฬา
จักรยานท่ีอยู่ในความดูแลของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ มีจ านวน 7 ชนิดรวมไปถึงจักรยาน
ประเภทถนน (Lloyd-Jones & Lewis, 2017; Norcliffe, 2016) 

กีฬาจักรยานถนน  
จักรยานถนน (Road cycling) เป็นกีฬาจักรยานชนิดท่ีต้องใช้ความกล้าและ

พละก าลังอย่างสุดก าลังของมนุษย์ (courage,heoism and going beyond one’s limitations) 
เป็นชนิดกีฬาท่ีเป็นประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของโลกชนิดหนึ่ง มีการแข่งขันครัง้แรก“Paris- 
Rouen”จัดขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2412 การแข่งขันมีสองประเภทคือ ไทม์ไทรอัล (time-trials) ไลน์เรส 
(line races) การแข่งขนัจกัรยานท่ีใช้จกัรยานประเภทเสือหมอบ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท การ
แข่งขันจักรยาน คือ ประเภทถนน และ การแข่งขันจักรยานประเภทลู่  (Lloyd-Jones & Lewis, 
2017; Norcliffe, 2016) 

การแข่งขันจักรยานประเภทถนน  
สามารถแยกออกได้อีก 3 ประเภทยอ่ย ตามล าดบัได้แก่  

1. การแขง่ขนัแบบวนัเดียวจบ (Single Day Race) จะเป็นการจดัการแขง่ขนัโดย
จบการแขง่ขนัภายในวนัเดียว แบง่ออกเป็น 4 ประเภท 

1.1 ไครทีเรียม (Criterium) จะเป็นการแข่งขนัโดยใช้ระยะทางสัน้ๆ โดยปกติ
จะใช้ระยะทางไมเ่กิน 5 กิโลเมตร มกัจะแขง่ขนัโดยใช้สนามท่ีเป็นหวัเมืองหลกั โดนท าการแข่งโดย
ข่ีไปรอบๆตวัเมืองนัน้ โดนจะปลอ่ยนกัแขง่จากจดุเร่ิมต้นแบบกลุม่ หรือ Mass Start 

1.2 ประเภทเซอกิจ (Circuit Race) จะเป็นการแข่งขันจักรยานโดยใช้
ระยะทางปานกลาง ประมาณ 5 ถึง 10 กิโลเมตร ตอ่ รอบ โดยใช้การปลอ่ยแบบเดียวหรือแบบกลุ่ม 
หรือ Mass Start 
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1.3 ประเภทถนน (Road Race) เป็นการแข่งขนัท่ีใช้ระยะทางค่อนข้างยาว 
และใช้การวางแผนและความอดทนสงู โดยทัว่ไปแล้วการแข่งขนัจกัรยานประเภทนีจ้ะมีระยะการ
แขง่ทางการแขง่ขนัมากกวา่ 60 ถึง 200 กิโลเมตร ขึน้ไปรูปแบบการแขง่ขนันัน้สามารถแบง่เป็นการ
เก็บคะแนนยอ่ยตอ่สภาพภมูิประเทศนัน้ เชน่ คะแนนในทางเขา หรือ ทางเรียบ เป็นต้น การแขง่ขนั
ประเภทถนนใช้การปลอ่ยแบบเดียวหรือแบบกลุม่ หรือ Mass Start 

1.4 ประเภททางเรียบจับเวลา (Time Tria) จะเป็นการแข่งขันโดยใช้
ระยะเวลาปานกลาง ระยะทางประมาณ 20 ถึง 50 กิโลเมตร โดยใช้ทางเรียบตลอดการแข่งขัน 
ประเภททางเรียบจับเวลาใช้การปล่อยแบบเดียวหรือ Solo Start และแบบเป็นทีม (Team Time 
Tria) 

2. การแขง่ขนัแบบสเตจ (Stage races) ตวัอยา่งเชน่ ทวัร์ ออฟ ไทยแลนด์ (Tour 
of Thailand) ทัวร์ เดอร์ ฟลองค์ (Tour De France) การแข่งขันแบ่งออกเป็นหลายช่วง รวม
ระยะเวลา ประมาณ 1 เดือนตอ่การแขง่ขนัเพ่ือหาทีมท่ีท าเวลารวมดีท่ีสดุ 

3. การแข่งขันแบบอัลตร้ามาราธอน (Ultra Marathon) เป็นการแข่งแบบช่วง
เดียว ท่ีใช้ระยะเวลาในการแข่งขนัยาวท่ีสดุ โดยระยะทาง ประมาณ 1000 ถึง 3000 กิโลเมตร ตอ่ 
1 การแขง่ขนั (Rodríguez-Gutiérrez & Fernández-Blanco, 2017) 

 
ชีวกลศาตร์กับกีฬาจักรยานและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

กีฬาจกัรยานถนน (Road cycling) เป็นกีฬาท่ีต้องใช้ทกัษะในการป่ันซ า้ๆเป็นเวลาหลาย
ชัว่โมง รวมถึงการเคล่ือนไหวของกล้ามเนือ้และการท างานของข้อตอ่ตา่งๆของร่างกายจ านวนพนั
ถึงหม่ืนรอบต่อการแข่งขนัเพ่ือการเคล่ือนท่ีไปยงัเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแข่งขนั
จักรยานประเภทถนนต้องใช้ความอดทนของร่างกาย กล้ามเนือ้ และจิตใจ เพ่ือท่ีจะป่ันได้ตาม
เปา้หมายและแผนท่ีวางไว้ โดยประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบ ท่ีส าคญัประการหนึง่คือการจดั
ท่าทางในการป่ันเพ่ือลดทอนความเจ็บปวดเม่ือยล้าเพ่ือให้ใด้เปรียบคู่ต่อสู้  หรือ การจดัท่าทางใน
การป่ันเพ่ือท าเวลาให้ได้ดีและเกิดประสิทธิภาพในการท่ีสูงสุด ด้านชีวกลศาสตร์จึงเป็นอีก
ปัจจยันงึ ท่ีจะชว่ยและพฒันาทกัษะในการป่ันและการจดัต าแหนง่ทา่ทางในการป่ันจกัรยานเพ่ือให้
มีประสิทธิภาพสงูสดุ (ปรกฎ ศศปิระภา & พะยอม วงศ์สารศรี, 2012) สอดคล้องกบังานศกึษาของ 
Costes, Turpin, Villeger, Moretto, and Watier (2016) กล่าวว่าการศกึษาอิทธิพลของท่าทางใน
การป่ันจกัรยานต่อการส่งออกของพลงังาน เก็บข้อมลูจาก ผู้ เข้าร่วม 17 คน ด าเนินการสุ่ม 6 คน 
จากการนัง่หรือยืนป่ัน โดยดคูา่แรงเหว่ียงท่ีมีพลงัตัง้แต ่20% (112±19W) ถึง 120% (675±113W) 
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ของการเปล่ียนแปลงในท่านัง่ไปท่ายืนยืนโดยธรรมชาติ โดยใช้โปรแกรม 3D เพ่ือดพูลงัและการ
ท างานท่ีข้อมือข้อศอกและข้อต่อไหล่ จากการศกึษา 29 พารามิเตอร์ ผลการศกึษาพบว่า ท่าทาง
ในการป่ันและต าแหน่งในการป่ันมีผลตอ่การส่งออกพลงังานทัง้ในรูปแบบรอบขาและพลงัในการ
กดลกูบนัได 

หลักส าคัญท่ีมีผลต่อทักษะกีฬาจักรยานประเภทถนน 
1. ระบบท่ีจ าเป็นตอ่ร่างกาย 

1.1 ความอดทนของร่างกายสามารถแบง่ได้ 3 ระบบหลกัๆ  
1.1.1 ระบบ Aerobic ระบบท่ีจ าเป็นต่อการป่ันจักรยานประเภทถนนท่ีมี

ลกัษณะการป่ันเป็นเวลานานและต้องใช้พลงังานหลกัจากออกซิเจน 
1.1.2 ระบบ Anaerobic ระบบท่ีจ าเป็นต่อการป่ันจักรยานประเภทถนนท่ีมี

ลกัษณะการป่ันในขณะท าความเร็วสงู (Sprint) โดยการดงึพลงังานหลกัจากแหล่งอ่ืนแทนการเผา
ผลาญจากออกซิเจน (Bateman, 2014) 

1.1.3 ปริมาณการใช้ออกซิเจน (VO2,VO2max) คือค่าท่ีสามารถบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพท่ีร่างกายน าออกซิเจนมาใช้ สอดคล้องกับการศึกษาของ (Welbergen & Clijsen, 
1990) ท าการศึกษาต าแหน่งของร่างกายท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการป่ันจักรยาน ด าเนินการ
ทดสอบโดยอาสาสมคัรผู้ชาย 6 คน ท าการป่ันเป็นเวลา 3 นาที ในท่าการป่ัน 4 ท่า เพ่ือดคูวาม
แตกต่างของมุมของร่างกายและความแตกต่างของหลกัอาน และท าการวดัการส่งออกพลงังาน
โดยวดัการใช้ออกซิเจนสงูสดุ ผลการศกึษาพบว่าการสง่ออกพลงังานสงูสดุมีนยัส าคญัทางสถิติตอ่
การนัง่ป่ันแบบพืน้ฐานและพบความแตกตา่งต่างของการส่งออกพลงังานในท่าทางท่ีแตกต่างกัน 
(Javaloyes Torres, Sarabia, Lamberts, & Moya-Ramon, 2018) 

2. ประสิทธิภาพของการสง่ออกพลงังาน 

2.1 อัตราการเต้นของหัวใจ (HR) การควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมในการป่ันหรือให้สอดคล้องกบัการสง่ออกพลงังาน เช่น รอบขา (CD) 
(Javaloyes Torres et al., 2018) 

2.2 การก าหนดรอบขา (CD) คือการวดัการสง่ออกพลงังานในการป่ันจกัรยานทกุ
ครัง้ท่ีลูกบันใดผ่านตัววัดรอบและมีหน่วยเป็น รอบต่อนาที (RPM) จากการศึกษาท่ีผ่านมา
Emanuele Umberto and Jachen (2012) ท าการศกึษาการความสมัพนัธ์ของความเร็วรอบขาตอ่
ความความอดทนในการป่ันจกัรยาน กบันกัป่ันจกัรยานมืออาชีพทัง้หมด 8 คน โดยท าการทดสอบ
ความเร็วรอบขา 70, 80, 90, 100, และ 110 รอบต่อนาที ตามล าดับ โดยหาความสัมพันธ์กับ
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ปริมาณกรดแลคติคในเลือดตามล าดบั โดยให้ผลออกมาว่ารอบขาท่ีเหมาะสมมีความสมัพนัธ์ต่อ
การสง่ออกพลงังาน 

2.3 การก าหนดแรงท่ีเกิดบนลกูบนัไดโดยใช้เคร่ืองมือ ท่ีเรียกว่า Power Meter มี
หน่วยเป็น วตัต์ (Watt) สอดคล้องกับการศึกษาของ Ettema Gertjan (2009) กล่าวว่าการศึกษา
การท างานของมุมข้อต่อ ต่อแรงเหว่ียง และการใช้แรงอย่างมีประสิทธิภาพ วตัถุประสงค์เพ่ือหา
อิทธิพลความสมัพนัธ์เชิงปริมาณท่ีมีต่อรอบขาและเทคนิคในการป่ันจักรยาน ตวัแปรส าคัญคือ 
การเหว่ียงและข้อตอ่ของขา และเปรียบเทียบความแตกตา่งของแรงรอบขา ท าการเก็บข้อบนัทึกคิ
เนติกส์ในจักรยาน จากกลุ่มตัวอย่าง นักป่ันจักรยาน ผู้ ชาย 10 คน ป่ันท่ีรอบขาแตกต่างกัน 
 5 รอบ (60-100 rpm) ป่ันความหนกัท่ีแรงคงท่ี 260 วตัต์ (w) ผลการศกึษาบง่ชีถ้ึง การเกิดความ
เฉ่ือยของข้อตอ่ระยางค์มีผลตอ่แรงเหว่ียง และความแตกตา่งของความเร็วมมุระยางค์ล่างเป็นตวั
แปรตอ่การเปล่ียนแปลงความเร็วรอบขา 

3. การปรับมมุต าแหนง่ของร่างกายและรถจกัรยาน (Bike Fitting)  
ท าให้มุมการเคล่ือนไหวของกล้ามเนือ้ การเคล่ือนไหวของข้อต่อต่างๆ มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการป่ันจักรยาน จากการศึกษา ท่ีผ่านมา Bateman (2014) ศึกษาอิทธิพล 
วิเคราะห์การเคล่ือนไหวของการป่ันจกัรยานอย่างมีประสิทธิภาพ วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาอิทธิพล
การท า Bike Fitting ต่อประสิทธิภาพในการป่ันจกัรยานโดยมีตวัแปรท่ีบ่งบอกประสิทธิภาพการ
ท างาน คือ gross efficiency (GE) และ ระบบในการท า bike-fit ช่ือว่า Retül bike-fit system  
โดยมีอาสาสมคัรเป็นนกัป่ันจกัรยาน ท่ีผา่นการฝึกซ้อม 6 คน ท าการทดสอบ VO2max และบนัทึก
การเคล่ือนไหวของร่างกายบนเคร่ืองย่ีห้อ Retül bike fit ผลการวิจัยนีชี้ใ้ห้เห็นว่า % gross 
efficiency (GE) ท่ีสงูกวา่การศกึษาก่อนหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงของ gross efficiency 
(GE) จึงชีใ้ห้เห็นว่าในการเปล่ียนแปลงทางชีวกลศาสตร์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการป่ัน
ของนกักีฬาป่ันจกัรยานท่ีผ่านการฝึกซ้อมและเพ่ือเพิ่มประสิทธิการวิเคราะห์ในอนาคต แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ท่ีขึน้อยู่กับประสบการณ์การข่ีจักรยานท่ีมีต่อการปรับปรุง gross 
efficiency (GE) ภายในกลุ่มผู้ เข้าร่วมท่ีจะได้รับประโยชน์จากการวิจยัเพิ่มเติมและเกิดการความ
สบายและมีความสมดลุมากท่ีสุดในการป่ันจกัรยานรวมไปถึงการป้องกนัการเกิดอาการบาดเจ็บ
ในขณะป่ันหรือหลงัจากการป่ันจกัรยาน 
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ภาพประกอบ 2 ต าแหนง่ของร่างกายในการป่ันจกัรยานประเภทถนน 

 

4. ความอดทนของจิตใจ ต่อความหนักและระยะเวลาในการป่ันรวมไปถึงสภาพ
สิ่งแวดล้อมในแตล่ะท่ี เชน่ ภเูขา ลม และสภาพของถนน 

ทักษะกีฬาจักรยานประเภทถนน 
1. ทกัษะในการป่ันประเภทถนน (Pedaling Skill) (Ettema Gertjan, 2009) 

 1.1 จงัหวะการกดลง (Downstroke) คือควบคมุกล้ามเนือ้ในการกดลกูบนัไดลง 
ตัง้แต ่0-6 นาฬิกา ตามภาพประกอบท่ี 2  

 1.2 จงัหวะดงึขึน้ (Upstroke) คือควบคมุกล้ามเนือ้ในการดงึลูกบนัไดขึน้ ตัง้แต่ 
6-12 นาฬิกาตามภาพประกอบท่ี 2 
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ภาพประกอบ 3 การควบคมุกล้ามเนือ้และการใช้ทกัษะในการป่ันจกัรยานประเภทถนน 

 
1.3 ควงรอบขาในการป่ันให้ตอ่เน่ือง คือน าทกัษะจงัหวะการกดลง (Downstroke) 

จังหวะดึงขึน้ (Upstroke) ทัง้ 2 จังหวะมารวมกันและสามารถควบคุมทักษะได้ตลอดการป่ัน 
(Ansley & Cangley, 2009) สอดคล้องกับการศึกษาของ Dorel Sylvain et al. (2009) กล่าวว่า
การศกึษาความสมัพนัธ์ของ แรงและความเร็ว ในการป่ันจกัรยาน ประโยชน์ของการวิเคราะห์แรง
ในการเหยียบทัง้ 2 มิติ เพ่ืออธิบายความแตกต่างระหว่างการใช้พลงั จากการหาค่าทัง้ 2 มิติ คือ 
แรงเหยียบ และ แรงของข้อเหว่ียง และท าการวดั แรง และ ความเร็ว ในระหวา่งการทดสอบการป่ัน
จกัรยาน โดยมีผู้ เข้าร่วมเป็น นกัป่ันจกัยาน ผู้ชาย 14 คน โดยหาคา่เฉล่ียของแรง การส่งออกของ
พลังงาน และประสิทธิภาพเชิงกล โดยประเมิณ จากการท างานของมุมทัง้ 4 มุม top (บันได
ต าแหนง่บนสดุ) = 330-30 องศา,downstroke (จงัหวะการดงึลง) = 30-150 องศา,bottom (บนัได
อยู่ต าแหน่งล่างสุด) = 150-210 องศา และ upstroke (จังหวะการดึงขึน้) = 210-330 องศา ผล
ของการศึกษาพบว่าการหาแรงเชิงเส้น ความเร็วก าลงัสอง และ ความสมัพนัธ์ระหว่างพลังและ
ความเร็วต่ออัตราการ downstroke (จงัหวะการดึงลง) และ upstroke (จงัหวะการดึงขึน้) มีการ
ส่งออกพลังงานสูงสุด (Pmax) การประเมิณในช่วงการป่ันทัง้หมด ในกลุ่มทัง้หมดการส่งออก
พลงังานสงูสดุ (Pmax) ในช่วงการป่ันท่ีสมบรูณ์ มีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญั ตอ่ การส่งออก
พลงังานสงูสดุ (Pmax) ระหวา่ง downstroke (จงัหวะการดงึลง) และ upstroke (จงัหวะการดงึขึน้) 
และ คา่ประสิทธิภาพเชิงกล (IE) ลดลงอย่างมีนยัส าคญัตอ่อตัราการเหยียบลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ในช่วงการเคล่ือนไหว downstroke (จังหวะการดึงลง) และ  upstroke (จังหวะการดึงขึน้) มี
ความสมัพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัระหว่างการส่งออกพลงัและค่าประสิทธิภาพเชิงกล ( IE) ส าหรับ
ในชว่งการเคล่ือนไหว Top (บนัไดต าแหนง่บนสดุ) และ upstroke (จงัหวะการดงึขึน้) เม่ืออตัราการ
เหยียบต ่ากวา่หรือใกล้เคียงผลคือไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ(Leirdal & Ettema, 2011) 

2. ทักษะในการควบคุมความสัมพันธ์ (Toll, 2017) จากต าแหน่งของร่างกาย 
ต าแหน่งรถจักรยาน และจากการฝึกฝนการควบคุมกล้ามเนือ้และความอดทนของร่างกายท่ี
ถูกต้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพของการส่งออกพลังงาน (Effective Force Ratio) คือ
การท าให้เกิดความสมดุลในการเกิดแรงและมีทิศทางของแรงตามภาพประกอบท่ี 3 ท่ีมี
ประสิทธิภาพบนลูกบนัได้และมีความต่อเน่ืองเปนเวลาหลายชัว่โมง จึงสอดคล้องกับสิ่งท่ีผู้ วิจัย
สนใจศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบั ความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย แวดวงกีฬามุง่สู่อจัฉริยะ,(2537) 
กล่าวไว้ว่าจุดศนูย์ถ่วงของร่างกาย มีความส าคญักับนกักีฬาแต่ละชนิด กีฬาแต่ละชนิดต้องการ
นกักีฬาท่ีมีรูปร่างแตกตา่งกนั จดุศนูย์ถ่วงจึงมีความส าคญั เช่น กรีฑา จกัรยาน นกัวิ่งระยะสัน้คือ
นกัวิ่งท่ีต้องการความเร็ว ดงันัน้การท่ียิ่งมีจุดศูนย์ถ่วงต ่าใกล้พืน้เท่าใด ก็ยิ่งท าให้นักกีฬารักษา
สมดลุของร่างกายได้ง่ายขึน้เท่านัน้ สอดคล้องกบั Quigley and Richards (1996) กล่าวว่า การท่ี
จดุศนูย์ถ่วงของร่างกายมีการเปล่ียนแปลงระดบัความสงูต ่าในขณะวิ่ง ย่อมมีผลกระทบตอ่ความ
สมดลุและความมัน่คงในการทรงตวัตลอดจนถึงความเร็วในการวิ่ง การช่วยปรับระดบัจดุศนูย์ถ่วง
ของร่างกายให้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมและช่วยควบคุมจุดศูนย์ถ่วงให้อยู่ในแนวหรือระดบัท่ี
ต้องการ จะท าให้โอกาสท่ีจะเสียการทรงตัวขณะเร่งความเร็วในการวิ่งน้อยลงไป ก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์ท่ีมัน่คงและความเร็วในการวิ่งได้ดียิ่งขึน้ จากการศกึษาทีผา่นมาพบว่า อิทธิพลทางชี
วกลศาสตร์ในกีฬาจกัรยานตอ่กีฬาวิ่ง การศกึษาครัง้นีไ้ด้ศกึษาถึงอิทธิพลทางชีวกลศาสตร์รูปแบบ
ในการข่ีจกัรยานตอ่รูปแบบการวิ่ง ซึ่งอาจสามารถอธิบายความไม่สบายท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียน
จากการข่ีจกัรยานไปการวิ่ง ของมมุของข้อตอ่ ความเร็วเชิงมมุ แรงตอบสนอง และการตอบสนอง
ของการเคล่ือนไหวของ สะโพกซ้ายและขวา หวัเข่า ข้อเท้า รวมทัง้ท่าทางในการ flight time การ
ก้าวและการเคล่ือนท่ีสูงสุดในแนวตัง้ของ center of gravity วัดโดยใช้วิดีโอความเร็วสูง และใช้
ข้อมูล ground reaction force เก็บข้อมูลจากนักกีฬา biathletes และ triathletes 11 คน โดยมี
เง่ือนไขภายใต้การทดลอง 3 เง่ือนไข ในขณะยงัไม่เหน่ือย หลงัจากวิ่ง 30 นาที และ หลงัจากป่ัน
จักรยาน 30 นาที ผลงานวิจัยระบุว่ากลศาสตร์ของผู้ เข้าร่วมการทดลองในแต่ละบุคคลตามท่ี
อธิบายโดยตวัแปรข้างต้นจะไมเ่ปล่ียนแปลงระหว่างสามเง่ือนไข ดงันัน้ รูปแบบในการป่ันจกัรยาน
กบัการวิ่งไมส่ง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงทางชีวกลศาสตร์ (Quigley & Richards, 1996) 
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ภาพประกอบ 4 ทิศทางของแรงท่ีเกิดบนลกูบนัได  
 

งานวิจัยที่ ระบุประสิทธิภาพในการป่ันจักรยานและความส าคัญของมุมของ
ร่างกายในการป่ันจักรยาน 

Leirdal and Ettema (2011) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง รอบขา การกดบนัได และ 
เทคนิคในการป่ันจกัรยาน เทคนิคและการลดการใช้พลงังาน เป็นตวัแปรท่ีส าคญัตอ่ประสิทธิภาพ
ในการป่ันจกัรยานจดุประสงค์ของการศกึษานี ้เพ่ือ ดคูวามสมัพนัธ์ เทคนิคการกดบนัไดและ และ 
ประสิทธิภาพการป่ัน (GE) นกัป่ันจกัรยาน 10 คน ท าการวดัเพ่ือดปูระสิทธิภาพการป่ัน โดยท าการ
วัด แรงท่ีมีผลต่อการป่ัน (effectiveness (FE)) และ การวางแนวร่างกาย (dead centre size 
(DC)) ท่ีการท างานท่ี 75 % ของ VO2max ระหว่างการปั่น ผลการทดลองพบว่าไม่มีความ
แตกตา่ง ระหว่างระดบัความเอียงของรถท่ีแตกต่างกัน ต าแหน่งอาน ไม่มีผลตอ่ คา่ FE, DC and 
GE หรือด้านอื่น การใช้พลงังานควรควบคูก่บัรอบขา แตเ่ทคนิคการกดบนัไดควรควบคูก่บัการ
ออกแรง FE, DC และ GE จะไม่ได้รับผลกระทบจากการวางแนวร่างกายหรือการปรับเปล่ียนท่ีนัง่
จะเห็นวา่พารามิเตอร์ทัง้หมดจะมีความสมัพนัธ์เพ่ือพฒันารอบขา และฝึกการวางแนวร่างกายและ
ต าแหนง่ท่ีนัง่ท่ีใช้ในการข่ีจกัรยานอยา่งสม ่าเสมอ 

Ericson et al. (1988) ศกึษาการท างานของกล้ามเนือ้รยางค์ล่างในการทดสอบการ
ป่ันจกัรยาน วตัถปุระสงค์คือการศกึษาช่วงของการเคล่ือนไหว ท่ีสะโพกหวัเข่าและข้อเท้า ระหว่าง
การออกก าลงักายโดยจกัรยาน ใช้อาสาสมคัร 6 คน มีความแตกต่างท่ี ความหนกั อตัราแรงถีบ 
ความสงูของอาน และต าแหน่งเท้า วิเคราะห์ด้วยภาพถ่าย กล้องวิดีโอ 60 เฟรม/วินาที ผลท่ีได้คือ
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ความสงูของอานส่งผลต่อการงอของมมุระยางค์ล่าง และมมุระยางค์ล่างส่งผลต่ออตัราการถีบท่ี
แตกตา่งกนัและปริมาณความหนกัท่ีแตกตา่งกนั 

Hanaki-Martin (2012) ศึกษามุมของการนั่ง ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการป่ัน
จกัรยาน นกัไตรกีฬาและนกัป่ันจกัรยาน 12 คน ท าการป่ันจ าลองกบั instrumentations ระยะทาง 
20 กม. เพ่ือศึกษาการเคล่ือนไหวแบบ 3D motion, kinetic, and electromyographic  และน า
ข้อมลูท่ีใด้มาวิเคราะห์ 2 ตวัแปรคือ ของมมุในการนัง่ shallow (ROAD) และ steep (TRI). ท าการ
ทดลองทัง้ 2 แบบ แล้วน าผลมาเปรียบเทียบผลการทดลอง ชีใ้ห้เห็นผลทางกลศาตร์ การป่ันทัง้  
2 มุมในการนัง่ มีความคล้ายคลึงกัน แต่การนัง่แบบ steep (TRI) ส่งให้เกิดความล่าช้าของการ
กระตุ้ นกล้ามเนือ้ต่อแรงท่ีเหยียบลงไปท่ีบันได แต่ผลโดยรวมท่ีได้คือไม่มีความแตกต่างต่อ
ประสิทธิภาพการป่ันจกัรยาน เพราะตวันกักีฬามีความสามรถท่ีจะรักษาระดบัความสมัพนัธ์ของ
ร่างกาย 

Fang, Fitzhugh, Crouter, Gardner, and Zhang (2016) ศกึษาผลกระทบของความ
หนกัและรอบขา ตอ่การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของเข่าด้านหน้า ในการป่ันจกัรยาน วตัถปุระสงค์
ของงานวิจัยนีเ้พ่ือศึกษา ผลกระทบ ของ ความต่างของ ปริมาณความหนักและรอบขา ต่อการ
เคล่ือนไหวของหวัเข่า ผู้ เข้าร่วม 8 คน ท าการวิเคราะห์การเคล่ือนไหว kinematics ปัจจยัคือแรง
เหยียบใน 5 ช่วงการป่ัน แบบ สามมิติ  (240 Hz)  และวิ เคราะห์ค่า pedal reaction force  
(PRF, 1200 Hz) ในระหว่างการป่ัน 2 นาทีในแตล่ะ 8 เง่ือนไขการทดสอบคือใช้ความหนกัรอบขา 
0.5,1,1.5,2 และ 2.5 กิโลกรัม ท่ีความเร็วรอบขา 60,70,80 และ 90 รอบตอ่นาที (rpm) ตอ่การเพิ่ม
น า้หนักเพิ่มขึน้ตามล าดับ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ทางสถิติโดย การวัดซ า้แบบสองทาง  
 (P< 0.05) ผลการศึกษาชีใ้ห้เห็นว่าปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองท าให้เข่าเคล่ือนไหวกาง
ออก (abduction) สงูสดุ จากช่วงเวลาออกแรง 5.82 ถึง 14.36 นิวตนัเมตร (Nm) และจดุท่ีหวัเข่า
เหยียดสดุ คือ ช่วงเวลาออกแรง 11.61-37.16 (Nm) การศกึษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า แรง ปริมาณ
ความหนกัและรอบขาท่ีเพิ่มขึน้ สง่ผลอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การเคล่ือนไหวของหวัเข่าขณะท่ีกางและ
เหยียดออก 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
นกักีฬาจกัรยานประเภทถนนสมคัรเล่น 15 คนและมืออาชีพ 15 คน รวมจ านวน 30 

คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และมีประสบการณ์ในการป่ัน
จักรยานประเภทถนนอย่างน้อย 1 ปี และมีจักรยานท่ีผ่านการประเภทถนน Fiting ไม่มีอาการ
บาดเจ็บท่ีไมส่ามารถป่ันจกัรยานเพ่ือทดสอบได้ และผู้ทดสอบรับทราบข้อมลูและลงช่ือยินยอมเข้า
ร่วมงานวิจัย ผู้ เข้าร่วมทุกคนยินยอมในการเข้าร่วมโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษางานวิจัยในมนุษย์หมายเลขรับรอง SWUEC/E-177/2560 มหาวิทยาลัยศรี
ครืนทรวิโรฒ ผู้ เข้าร่วมจะต้องทราบถึงวตัถปุระสงค์ในการศกึษาและรายละเอียดของทกัษะท่ีตัง้ไว้ 
ต้องท าการวดัข้อมลูพืน้ฐานของนกักีฬา เชน่ น า้หนกั สว่นสงู เป็นต้น 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ระบบการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวเป็นระบบสามมิติ โดยการบนัทึกภาพการแสดง

ทกัษะของนกักีฬาในท่าทางการป่ันจกัรยานเสมือนจริง โดยใช้กล้องอินฟราเรดความเร็วสงู ย่ีห้อ 
Qualisys จ านวนการวิเคราะห์ทัง้หมด 6 ตวั ใช้ความเร็วในการจบัภาพ 480 เฮิร์ต (ภาพตอ่วินาที)  
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ภาพประกอบ 5 กล้องวิเคราะห์การเคล่ือนไหว 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 การตัง้กล้องในพืน้ท่ีในการวิเคราะห์ 
 

2. การคาริเบชัน่ (Calibration) อปุกรณ์การวิเคราะห์และพืน้ท่ีใช้วิเคราะห์ ระบบใน
การวิเคราะห์โดยใช้อุปกรณ์ในการตัง้ค่าความมาตรฐานหรือคาริเบชัน่ในการก าหนดพืน้ท่ีในการ
วิเคราะห์ อปุกรณ์และแผ่นวดัแรง เป็นการก าหนดให้กล้องทัง้ 6 ตวันัน้ได้รับรู้จดุบอกต าแหน่งบน
ร่างกายของนกักีฬาในการเก็บตวัอยา่งการทดสอบทัง้ 37 จดุ 

3. จุดบอกต าแหน่ง (Marker) ตามข้อต่อของร่างกายอ้างอิงหลักสรีรวิทยาและ
รายละเอียดของโปรแกรมการวิเคราะห์บนร่างกายนักกีฬาจ านวน 37 ต าแหน่ง บริเวณท่ีติดจุด
บอกต าแหนง่ตามตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 จดุบอกต าแหนง่ทัง้หมด 37 จดุ 
 

จุดบอกต าแหน่ง 

(Marker) 

บริเวณต าแหน่งบนร่างกาย 

CFB Center of Frontal Bone 

RTPB, LTPB Right And Left Parietal Bone 

RTAB, LTAB Right And Left Acoromion Bone 

STB Sternum Bone 

RTICB, LTICB Right And Left Iliac Crest Bone 

RTPB, LTPB Right And Left Public Bone 

RTLCL, LTLCL Right And Left Lateral Cartilage Ligament 

RTCPB, LTCPB Right And Left Center of Patella Bone 

RTHTB, LTHTB Right And Left Head Tibia Bone 

RTMTB, LTMTB Right And Left Metatarsal Bone 

C2 Cervical 2 

T12 Thoracic 12 

RTCF, LTCF (Elbow) Right And Left Coronoid Fossa 

RTLE, LTLE Right And Left Lateral Epicondyle 

RTME, LTME Right And Left Medial Epicondyle 

RTLB, LTLB (Wrist) Right And Left Lunate Bone 

RTUB, LTUB (Insertion) Right And Left Ulna Bone 

RTRB, LTRB (Insertion) Right And Left Radial Bone 

CSB Center of Sacrum Bone 

RTCCB, LTCCB Right And Left of Calcaneus Bone 

RTTB, LTTB Right And Left of Talus Bone 
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ภาพประกอบ 7 การติดจดุบอกต าแหนง่บนร่างกาย 
 

4. ชดุรัดกล้ามเนือ้สีด า 
5. ไมล์วดัรอบขา 
6. เคร่ืองตัง้จกัรยาน Ergometer Cycling 
7. จกัรยาน 
8. ใบบนัทกึข้อมลูพืน้ฐานนกักีฬา 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษารายละเอียดของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สถานท่ี การบนัทึกข้อมูล การเตรียมการ

ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ 
2. ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ให้นกักีฬาทราบและให้นกักีฬาท าการอบอุน่ร่างกาย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู  

3.1 จดัเตรียมสถานท่ีและอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
3.2 ตัง้กล้องเพ่ือบนัทกึภาพ 
3.3 ตดิ Marker ตาม Protocol ของโปรแกรม 
3.4 บนัทกึภาพ Calibration frame บริเวณท่ีใช้ในการเก็บตวัอยา่ง 
3.5 บนัทึกภาพการป่ันแบบเสมือนจริง โดยก าหนดความเร็วรอบขาในการป่ันและ

เวลา ดงันี ้
3.5.1 ความเร็วรอบขา 70 รอบตอ่นาที 5 นาที 
3.5.2 ความเร็วรอบขา 80 รอบตอ่นาที 5 นาที 
3.5.3 ความเร็วรอบขา 90 รอบตอ่นาที 5 นาที 
3.5.4 ความเร็วรอบขา 100 รอบตอ่นาที 5 นาที 
3.5.5 ความเร็วรอบขา 110 รอบตอ่นาที 5 นาที ตามล าดบั 

4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์การเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติเพ่ือวิเคราะห์การ
เคล่ือนท่ีความสงูของจดุศนูย์ถ่วงร่างกาย CG  

สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ตามล าดบัขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. หาค่าเฉล่ีย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของ
ร่างกาย  

2. เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกายตอ่ความเร็วรอบขา
รอบขาท่ีก าหนดโดยใช้สถิต ิIndependent t-test 

3. ก าหนดคา่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
n แทนจ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

x̅ แทนคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D. แทนคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทนคา่สถิตทิดสอบคา่ความมีนยัส าคญั 
F แทนคา่สถิตทิดสอบความแตกตา่งจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดวดัซ า้ 
dfแทน ระดบัความอิสระ 
SS แทนผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง 
MS แทนคา่เฉล่ียของผลบวกคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง 
p แทนคา่ความนา่จะเป็น 

การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางคิเนมาติกส์ของนักป่ันจักรยาน
สมคัรเลน่และมืออาชีพ และเพ่ือเปรียบเทียบความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย ความเร็วรอบขา 
มุมของข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก ระหว่างนกัป่ันจกัรยานสมคัรเล่นและมืออาชีพ โดยแบ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมลู และการแปลความหมายการวิเคราะห์ข้อมลู ออกเป็น 3 ตอน
ดงันี ้

1. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ
ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ เข้าร่วมวิจยั 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ
ข้อมลูทางคเินมาตกิส์ของนกัป่ันจกัรยานสมคัรเลน่และมืออาชีพ 

3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียข้อมูลทางคิเนมาติกส์ด้วยค่าที ( Independent t-test) 
เพ่ือทดสอบความแตกต่างของความสูงของจุดศนูย์ถ่วงของร่างกาย ความเร็วรอบขา มุมของข้อ
เท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก ระหว่างนกัป่ันจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ ด้วยนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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ตาราง 2 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูทัว่ไปของผู้ เข้าร่วมวิจยั  
 

 
จากตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียอายุของผู้ เข้าร่วมวิจยักลุ่มมือสมัครเล่น เท่ากับ 26.94 ปี ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 ปี คา่เฉล่ียน า้หนกัของผู้ เข้าร่วมวิจยั เท่ากบั 70.22 กิโลกรัม ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.65 กิโลกรัม ค่าเฉล่ียส่วนสูงของผู้ เข้าร่วมวิจัย เท่ากับ 170.89
เซนติเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.22 เซนติเมตร คา่เฉล่ียประสบการณ์การแข่งขนัของ
ผู้ เข้าร่วมวิจยัเทา่กบั 5.02 ปี สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.32 ปี และคา่เฉล่ียอายขุองผู้ เข้าร่วม
วิจยักลุ่มมืออาชีพ เท่ากับ 24.43 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ปี ค่าเฉล่ียน า้หนกัของ
ผู้ เข้าร่วมวิจัย เท่ากับ 68.21 กิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.67 กิโลกรัม ค่าเฉล่ีย
ส่วนสูงของผู้ เข้าร่วมวิจัย เท่ากับ 171.89 เซนติเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.32 
เซนติเมตร ค่าเฉล่ียประสบการณ์การแข่งขันของผู้ เข้าร่วมวิจัยเท่ากับ 10.12 ปี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.65 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมลูทัว่ไป 

มือสมคัรเลน่ มืออาชีพ 

x̅ SD x̅ SD 

อาย ุ(ปี) 26.94 0.68 24.43 0.34 

น า้หนกั (กิโลกรัม) 70.22 15.65 68.21 14.67 

สว่นสงู (เซนตเิมตร) 170.89 6.22 171.89 7.32 

ประสบการณ์การแขง่ขนั (ปี) 5.02 0.32 10.12 0.65 
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ตาราง 3 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูทางคเินมาติกส์ ด้านความสงูของ
จดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย CG ของนกัป่ันจกัรยานสมคัรเล่นและมืออาชีพ  
 

 

จากตารางท่ี 3 แสดงคา่เฉล่ียความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย CG (มิลเมตร) ของนกั
ป่ันจกัรยานสมคัรเล่นและมืออาชีพ ในรอบขา 70 รอบต่อนาที เท่ากับ 11 และ 13 มิลเมตร ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 และ 4 มิลเมตร ในรอบขา 80 รอบต่อนาที เท่ากับ 12 และ 10 มิล
เมตร สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 10 และ 2 มิลเมตร ในรอบขา 90 รอบตอ่นาที เทา่กบั 13 และ 
12 มิลเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.51 และ 6 มิลเมตร ในรอบขา 100 รอบต่อนาที 
เท่ากับ 9 และ 13 มิลเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3 และ 5 มิลเมตรและในรอบขา 110 
รอบตอ่นาที เทา่กบั 6 และ 3 มิลเมตร สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 14 และ 4 มิลเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

  จดุศนูย์ถ่วงของร่างกายของ (มิลลิเมตร) 

ความเร็วรอบขา 

(รอบตอ่นาที) 

มือสมคัรเลน่ มืออาชีพ 

x̅ SD x̅ SD 

รอบขา 70 รอบ 11 8 13 4 

รอบขา 80 รอบ 12 1 10 2 

รอบขา 90 รอบ 13 4.51 12 6 

รอบขา 100 รอบ 9 3 13 5 

รอบขา 110 รอบ 6 3 14 4 
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ตาราง 4 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูทางคเินมาติกส์ ด้านมมุข้อสะโพก ของนกั
ป่ันจกัรยานสมคัรเลน่และมืออาชีพ  
 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงคา่เฉล่ียมมุข้อสะโพกของนกัป่ันจกัรยานสมคัรเลน่และมืออาชีพ ใน

รอบขา 70 รอบตอ่นาที เทา่กบั 57.81 และ 63.35 องศา สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.79 และ 
6.89 องศา ในรอบขา 80 รอบต่อนาที เท่ากับ 58.09 และ 63.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.70 และ 6.60 องศา ในรอบขา 90 รอบต่อนาที เท่ากับ 57.83 และ 63.49 องศา ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.99 และ 7.12 องศา ในรอบขา 100 รอบต่อนาที เท่ากับ 57.80 และ 63.24 
องศา สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 4.09และ 6.51 องศา และในรอบขา 110 รอบตอ่นาที เทา่กบั 
57.71 และ 63.25 องศา สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 4.01 และ 6.69 องศา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  มมุข้อสะโพก (องศา) 

ความเร็วรอบขา 

(รอบตอ่นาที) 

มือสมคัรเลน่ มืออาชีพ 

x̅ SD x̅ SD 

รอบขา 70 รอบ 57.81 3.79 63.35 6.89 

รอบขา 80 รอบ 58.09 3.70 63.27 6.60 

รอบขา 90 รอบ 57.83 3.99 63.49 7.12 

รอบขา 100 รอบ 57.80 4.09 63.24 6.51 

รอบขา 110 รอบ 57.71 4.01 63.25 6.69 
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ตาราง 5 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูทางคเินมาติกส์ ด้านมมุข้อเขา่ ของนกัป่ัน
จกัรยานสมคัรเลน่และมืออาชีพ  
 

 
จากตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ียมุมข้อเข่าของนักป่ันจกัรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ ใน

รอบขา 70 รอบต่อนาที เท่ากับ 140.63 และ 141.59 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.14 
และ 3.39 องศา ในรอบขา 80 รอบต่อนาที เท่ากับ 138.71 และ 141.93องศา ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5.85 4.06 องศา ในรอบขา 90 รอบต่อนาที เท่ากับ 138.54 และ 142.74 องศา 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.58 และ 3.63 องศา ในรอบขา 100 รอบตอ่นาที เท่ากบั 139.28 
และ 141.66 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.11 และ 3.85 องศา และในรอบขา 110 รอบ
ตอ่นาที เทา่กบั 140.02 และ 142.41 องศา สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 6.10 และ 3.84 องศา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 มมุข้อเขา่ (องศา)  

ความเร็วรอบขา 

(รอบตอ่นาที) 

มือสมคัรเลน่ มืออาชีพ 

x̅ SD x̅ SD 

รอบขา 70 รอบ 140.63 4.14 141.59 3.39 

รอบขา 80 รอบ 138.71 5.85 141.93 4.06 

รอบขา 90 รอบ 138.54 5.58 142.74 3.63 

รอบขา 100 รอบ 139.28 7.11 141.66 3.85 

รอบขา 110 รอบ 140.02 6.10 142.41 3.84 
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ตาราง 6 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมลูทางคเินมาติกส์ ด้านมมุข้อเท้า ของนกัป่ัน
จกัรยานสมคัรเลน่และมืออาชีพ  
 

 
จากตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ียมุมข้อเท้าของนักป่ันจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ ใน

รอบขา 70 รอบต่อนาที เท่ากับ 102.43 และ 104.35 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.77 
และ 4.43 องศา ในรอบขา 80 รอบต่อนาที เท่ากับ 101.94 และ 103.11 องศา ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.79 และ 6.01 องศา ในรอบขา 90 รอบต่อนาที เท่ากับ 102.08 และ 103.45 
องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.60 และ 6.02 องศา ในรอบขา 100 รอบต่อนาที เท่ากับ 
100.99 และ 104.24 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.97 และ 5.91 องศา และในรอบขา 
110 รอบต่อนาที เท่ากับ 101.76 และ 104.50 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.48 และ 
7.86 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มมุข้อเท้า (องศา)  

ความเร็วรอบขา 

(รอบตอ่นาที) 

มือสมคัรเลน่ มืออาชีพ 

x̅ SD x̅ SD 

รอบขา 70 รอบ 102.43 2.77 104.35 4.43 

รอบขา 80 รอบ 101.94 4.79 103.11 6.01 

รอบขา 90 รอบ 102.08 5.60 103.45 6.02 

รอบขา 100 รอบ 100.99 4.97 104.24 5.91 

รอบขา 110 รอบ 101.76 4.48 104.50 7.86 
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ตาราง 7 เปรียบเทียบการทดสอบความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกายของนกัป่ันจกัรยาน
สมคัรเลน่และมืออาชีพ 
 

ความสงูจดุศนูย์ถ่วงของร่างกายของ (มิลลิเมตร) 

 
*p < .05 

จากตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของจุดศนูย์ถ่วง
ของร่างกาย ในแตล่ะชว่งรอบขาท่ีเปล่ียนแปลงไป 70,80,90,100,110 รอบตอ่นาทีตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาถึงผลการเปรียบเทียบกลุ่มนักป่ันจกัรยานทัง้ 2 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในทกุชว่งรอบขาท่ีท าการทดสอบ 
 

 

 

 

 

ความเร็วรอบขาตอ่นาที กลุม่ตวัอยา่ง x̅ SD t p 
รอบขา 70 มือสมคัรเลน่ 11 8 3.12* 0.36 

 มืออาชีพ 13 4   

รอบขา 80 มือสมคัรเลน่ 12 10 2.82* 0.48 

 มืออาชีพ 10 2   

รอบขา 90 มือสมคัรเลน่ 13 4.5 4.98* 0.08 

 มืออาชีพ 12 6   

รอบขา 100 มือสมคัรเลน่ 9 3 4.76* 0.09 

 มืออาชีพ 13 5   

รอบขา 110 มือสมคัรเลน่ 6 3 2.99* 0.40 

 มืออาชีพ 14 4   
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ตาราง 8 เปรียบเทียบการทดสอบมมุข้อสะโพกของนกัป่ันจกัรยานสมคัรเลน่และมืออาชีพ 
 

 
p > .05 

จากตารางท่ี 8 แสดงคา่เฉล่ีย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของมมุข้อสะโพก
ในแตล่ะช่วงรอบขาท่ีเปล่ียนแปลงไป 70,80,90,100,110 รอบตอ่นาทีตามล าดบั เม่ือพิจารณาถึง
ผลการเปรียบเทียบกลุม่นกัป่ันจกัรยานทัง้ 2 กลุม่ พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 มมุข้อสะโพก (องศา)     
ความเร็วรอบขาตอ่นาที กลุม่ตวัอยา่ง x̅ SD t P 
รอบขา 70 มือสมคัรเลน่ 57.81 3.79 1.186 0.301 

 มืออาชีพ 63.35 6.89   

รอบขา 80 มือสมคัรเลน่ 58.09 3.70 1.263 0.275 

 มืออาชีพ 63.27 6.60   

รอบขา 90 มือสมคัรเลน่ 57.83 3.99 1.297 0.264 

 มืออาชีพ 63.49 7.12   

รอบขา 100 มือสมคัรเลน่ 57.80 4.09 1.235 0.284 

 มืออาชีพ 63.24 6.51   

รอบขา 110 มือสมคัรเลน่ 57.71 4.01 1.290 0.267 

 มืออาชีพ 63.25 6.69   
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ตาราง 9 เปรียบเทียบการทดสอบมมุข้อเขา่ ของนกัป่ันจกัรยานสมคัรเลน่และมืออาชีพ 
 

 มมุข้อเขา่ (องศา)     
ความเร็วรอบขาตอ่นาที กลุม่ตวัอยา่ง x̅ SD t p 
รอบขา 70 มือสมคัรเลน่ 140.63 4.14 0.669 0.540 

 มืออาชีพ 141.59 3.39   

รอบขา 80 มือสมคัรเลน่ 138.71 5.85 1.450 0.221 

 มืออาชีพ 141.93 4.06   

รอบขา 90 มือสมคัรเลน่ 138.54 5.58 2.142 0.099 

 มืออาชีพ 142.74 3.63   

รอบขา 100 มือสมคัรเลน่ 139.28 7.11 1.565 0.193 

 มืออาชีพ 141.66 3.85   

รอบขา 110 มือสมคัรเลน่ 140.02 6.10 1.284 0.268 

 มืออาชีพ 142.41 3.84   

p > .05 

จากตารางท่ี 9 แสดงคา่เฉล่ีย (x̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของมมุข้อเขา่ในแต่
ละช่วงรอบขาท่ีเปล่ียนแปลงไป 70,80,90,100,110 รอบนาทีตามล าดบั เม่ือพิจารณาถึงผลการ
เปรียบเทียบกลุม่นกัป่ันจกัรยานทัง้ 2 กลุม่ พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนั 
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ตาราง 10 เปรียบเทียบการทดสอบมมุข้อเท้า ของนกัป่ันจกัรยานสมคัรเลน่และมืออาชีพ 
 

 มมุข้อเท้า (องศา)     
ความเร็วรอบขาตอ่นาที กลุม่ตวัอยา่ง x̅ SD t p 
รอบขา 70 มือสมคัรเลน่ 102.43 2.77 0.967 0.388 

 มืออาชีพ 104.35 4.43   

รอบขา 80 มือสมคัรเลน่ 101.94 4.79 0.373 0.728 

 มืออาชีพ 103.11 6.01   

รอบขา 90 มือสมคัรเลน่ 102.08 5.60 0.776 0.481 

 มืออาชีพ 103.45 6.02   

รอบขา 100 มือสมคัรเลน่ 100.99 4.97 1.136 0.319 

 มืออาชีพ 104.24 5.91   

รอบขา 110 มือสมคัรเลน่ 101.76 4.48 0.959 0.392 

 มืออาชีพ 104.50 7.86   

p > .05 

จากตารางท่ี 10 แสดงคา่เฉล่ีย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของมมุข้อเท้าใน
แตล่ะชว่งรอบขาท่ีเปล่ียนแปลงไป 70,80,90,100,110 รอบตอ่นาที ตามล าดบั เม่ือพิจารณาถึงผล
การเปรียบเทียบกลุม่นกัป่ันจกัรยานทัง้ 2 กลุม่ พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนั 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ศกึษาเปรียบเทียบตวัแปรทางคเินมาติกส์ ได้แก่ มมุของข้อเท้า ข้อเขา่ ข้อสะโพก และความสงูของ
จดุศนูย์ถ่วงของร่างกายท่ีมีผลตอ่ความเร็วรอบขาในการป่ันจกัรยานประเภทถนนของกลุ่มนกักีฬา
สมัครเล่นและมืออาชีพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือนักกีฬาจักรยานประเภทถนน
สมคัรเล่น 15 คนและมืออาชีพ 15 คนรวมจ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) และมีประสบการณ์ในการป่ันจกัรยานประเภทถนนอย่างน้อย 1 ปี ไม่มี
อาการบาดเจ็บท่ีไม่สามารถป่ันจักรยานเพ่ือทดสอบได้ และผู้ทดสอบรับทราบข้อมูลและลงช่ือ
ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย  ผู้ วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดลองโดยการป่ันจักรยานจ าลอง
สถานการณ์จริงป่ันแบบอยู่กับท่ี (Ergometer cycling) โดยใช้จกัรยานของกลุ่มตวัอย่าง ก าหนด
ความแตกตา่งในการป่ันท่ีจ านวนความเร็วรอบขา 5 ชว่งดงันี ้70,80,90,100 และ 110 รอบตอ่นาที 
ตามล าดบัและท าการป่ันช่วงละ 5 นาที โดยวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมวิเคราะห์การเคล่ือนไหว
แบบ 3 มิติเพ่ือวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกายจากนัน้น าข้อมลูท่ีได้มา
วิเคราะห์ด้วยระบบการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวเป็นระบบสามมิติ โดยการบนัทึกภาพการแสดง
ทกัษะของนกักีฬาในทา่ทางการป่ันจกัรยานเสมือนจริง จ านวนกล้องท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทัง้หมด 6 
ตวั ความเร็วกล้องในการจบัภาพ 480 เฮิร์ต ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู

โดยการหาค่าเฉล่ีย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าต ่าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด
(Maximum) ของตัวแปรทางคิเนมาติกส์ได้แก่ มุมข้อสะโพกข้อเข่า ข้อเท้าและความสูงของ
จดุศนูย์ถ่วงของร่างกายและท าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสมคัรเล่นและมืออาชีพเปรียบเทียบ
ความสมัพนัธ์ ตอ่ความเร็วรอบขา โดยใช้สถิติ Independen t-test ก าหนดคา่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 
0.05  

ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ค่าเฉล่ียอายุของผู้ เข้าร่วมวิจยักลุ่มมือสมคัรเล่น เท่ากับ 26.94 ปี ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.68 ปี คา่เฉล่ียน า้หนกัของผู้ เข้าร่วมวิจยั เท่ากบั 70.22 กิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 15.65 กิโลกรัม คา่เฉล่ียสว่นสงูของผู้ เข้าร่วมวิจยั เทา่กบั 170.89เซนตเิมตร สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.22 เซนติเมตร ค่าเฉล่ียประสบการณ์การแข่งขนัของผู้ เข้าร่วมวิจัย
เท่ากับ 5.02 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 ปี และค่าเฉล่ียอายุของผู้ เข้าร่วมวิจัยกลุ่ม 
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มืออาชีพ เท่ากับ 24.43 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ปี ค่าเฉล่ียน า้หนกัของผู้ เข้าร่วม
วิจยั เท่ากับ 68.21 กิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.67 กิโลกรัม ค่าเฉล่ียส่วนสูงของ
ผู้ เข้าร่วมวิจยั เทา่กบั 171.89 เซนตเิมตร สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.32 เซนตเิมตร คา่เฉล่ีย
ประสบการณ์การแขง่ขนัของผู้ เข้าร่วมวิจยัเทา่กบั 10.12 ปี สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.65 ปี 

2. ค่าเฉล่ียความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย(มิลเมตร) ของนักป่ันจักรยาน
สมัครเล่นและมืออาชีพ ในรอบขา 70 รอบต่อนาทีเท่ากับ 11 และ 13 มิลเมตร ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8 และ 4 มิลเมตร ในรอบขา 80 รอบต่อนาที เท่ากับ 12 และ 10 มิลเมตร ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 และ 2 มิลเมตร ในรอบขา 90 รอบตอ่นาที เท่ากบั 13 และ 12 มิล
เมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.51 และ 6 มิลเมตร ในรอบขา 100 รอบตอ่นาที เท่ากบั 9 
และ 13 มิลเมตร สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 3 และ 5 มิลเมตรและในรอบขา 110 รอบตอ่นาที 
เทา่กบั 6 และ 3 มิลเมตร สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 14 และ 4 มิลเมตร 

3. ค่าเฉล่ียมุมข้อสะโพกของนักป่ันจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ  ในรอบขา 70 
รอบตอ่นาที เทา่กบั 57.81 และ 63.35 องศา สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.79 และ 6.89 องศา 
ในรอบขา 80 รอบต่อนาที เท่ากับ 58.09 และ 63.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.70 และ 
6.60 องศา ในรอบขา 90 รอบต่อนาที เท่ากับ 57.83 และ 63.49 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.99 และ 7.12 องศา ในรอบขา 100 รอบต่อนาที เท่ากับ 57.80 และ 63.24 องศา ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.09และ 6.51 องศา และในรอบขา 110 รอบต่อนาที เท่ากับ 57.71 
และ 63.25 องศา สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 4.01 และ 6.69 องศา 

4. ค่าเฉล่ียมุมข้อเข่าของนกัป่ันจกัรยานสมคัรเล่นและมืออาชีพ ในรอบขา 70 รอบ
ตอ่นาที เท่ากบั 140.63 และ 141.59 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.14 และ 3.39 องศา 
ในรอบขา 80 รอบตอ่นาที เท่ากบั 138.71 และ 141.93องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.85 
4.06 องศา ในรอบขา 90 รอบตอ่นาที เท่ากบั 138.54 และ 142.74 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 5.58 และ 3.63 องศา ในรอบขา 100 รอบตอ่นาที เทา่กบั 139.28 และ 141.66 องศา สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.11 และ 3.85 องศา และในรอบขา 110 รอบตอ่นาที เท่ากบั 140.02 
และ 142.41 องศา สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 6.10 และ 3.84 องศา 

5. ค่าเฉล่ียมุมข้อเท้าของนกัป่ันจกัรยานสมคัรเล่นและมืออาชีพ ในรอบขา 70 รอบ
ตอ่นาที เท่ากบั 102.43 และ 104.35 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.77 และ 4.43 องศา 
ในรอบขา 80 รอบตอ่นาที เทา่กบั 101.94 และ 103.11 องศา สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.79 
และ 6.01 องศา ในรอบขา 90 รอบต่อนาที เท่ากับ 102.08 และ 103.45 องศา ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากบั 5.60 และ 6.02 องศา ในรอบขา 100 รอบตอ่นาที เท่ากบั 100.99 และ 104.24 
องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.97 และ 5.91 องศา และในรอบขา 110 รอบต่อนาที 
เทา่กบั 101.76 และ 104.50 องศา สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 4.48 และ 7.86 องศา 

6. คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกายในแตล่ะ
ช่วงรอบขาท่ีเปล่ียนแปลงไป 70,80,90,100 และ 110 รอบตอ่นาที ตามล าดบัเม่ือพิจารณาถึงผล
การเปรียบเทียบกลุม่นกัป่ันจกัรยานทัง้ 2 กลุม่  พบวา่มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 ในทกุชว่งรอบขาท่ีท าการทดสอบ 

7. คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมมุข้อสะโพกในแตล่ะชว่งรอบขาท่ี 
เปล่ียนแปลงไป 70,80,90,100 และ 110 รอบตอ่นาที ตามล าดบัเม่ือพิจารณาถึงผล

การเปรียบเทียบกลุม่นกัป่ันจกัรยานทัง้ 2 กลุม่  พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนั 
8. ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมุมข้อเข่ าในแต่ละช่วงรอบขาท่ี

เปล่ียนแปลงไป 70,80,90,100 และ 110 รอบต่อนาที  ตามล าดับเม่ือพิจารณาถึงผลการ
เปรียบเทียบกลุม่นกัป่ันจกัรยานทัง้ 2 กลุม่  พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนั 

9. ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของมุมข้อเท้าในแต่ละช่วงรอบขาท่ี
เปล่ียนแปลงไป 70,80,90,100 และ 110 รอบต่อนาที  ตามล าดับเม่ือพิจารณาถึงผลการ
เปรียบเทียบกลุม่นกัป่ันจกัรยานทัง้ 2 กลุม่  พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนั 
 

อภปิรายผล 
การวิจยัครัง้นีว้ิเคราะห์ตวัแปรทางคิเนเมติกส์ในกีฬาป่ันจกัรยานประเภทถนน โดยการ

จ าลองการป่ัน เสมือนจริง ซึ่งท าการทดสอบโดยเก็บข้อมลูด้วยการวิเคราะห์แบบ 3D เปรียบเทียบ 
มุมของข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก และจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย โดยก าหนดความเร็วรอบขาท่ี
แตกตา่งกนั 70,80,90,100 และ 110 รอบตอ่นาทีตามล าดบั ระหวา่งนกัป่ันจกัรยานสมคัรเล่นและ
มืออาชีพ ผลการวิจยัพบวา่ 

1. การเปรียบเทียบตวัแปรทางคิเนเมติกส์ มมุข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า ของกลุม่
มือสมคัรเล่นและมืออาชีพท่ีมีความเร็วรอบขาท่ีแตกตา่งกนั 70,80,90,100 และ 110 รอบตอ่นาที 
ตามล าดับ ในการป่ันจักรยานประเภทถนนผลของการเปรียบเทียบพบว่าไม่มีความแตกต่าง 
ชีใ้ห้เห็นว่าตวัแปรการเปล่ียนแปลงทางชีวกลศาสตร์มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพในการป่ันจกัรยาน
ของนกัป่ันท่ีผ่านการฝึกซ้อมหรือวิเคราะห์ร่างกายมาแล้ว หรือมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ว่าขึน้อยู่กับ
ประสบการณ์การข่ีจกัรยานของนกัป่ันซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Bateman (2014) ท่ีศึกษา
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อิทธิพลของการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของการป่ันจักรยาน (Bike Fitting) โดยท าการทดสอบ 
Retül bike fit ผลการศึกษาพบว่ามุมการเคล่ือนไหวตวัแปรทางคิเนเมติกส์ มุมข้อสะโพก ข้อเข่า 
และ ข้อเ ท้า  ระหว่างทั ง้  2  กลุ่ม ไม่ มีความแตกต่างต่อความเ ร็ ว รอบขา ท่ีก าหนดใ ห้ 
Ericson et al. (1988) ท่ีศกึษาการท างานของกล้ามเนือ้ลา่งในการป่ันจกัรยาน ผลการศกึษาพบว่า
ตวัแปรทางคเินเมตกิส์ มมุข้อสะโพก มีการเปล่ียนแปลงไปในกลุม่นกัป่ันสมคัรเลน่ จากการก าหนด
ความเร็วรอบขาท่ีมากขึน้ท่ีรอบขา 100 และ110 รอบต่อนาที ตามล าดบัเหตผุลอาจเน่ืองจากว่า
รอบขาท่ีก าหนดเพิ่มขึน้  ส่งผลต่อตัวแปรทางคิเนเมติกส์ มุมข้อสะโพก ท าให้มุมสะโพก
เปล่ียนแปลงไป เม่ือใช้รอบขาท่ีสงูขึน้ เชน่เดียวกบังานวิจยัของ Emanuele Umberto and Jachen 
(2012) ท าการศึกษาการความสัมพันธ์ของความเร็วรอบขาต่อความความอดทนในการป่ัน
จกัรยาน กบันกัป่ันจกัรยานมืออาชีพทัง้หมด 8 คน โดยท าการทดสอบรอบขา 70,80,90,100 และ 
110 รอบต่อนาที ตามล าดบั โดยหาความสมัพนัธ์กับปริมาณกรดแลคติคในเลือด ผลการศึกษา
พบว่ารอบขาท่ีเหมาะสมมีความสมัพนัธ์ต่อการส่งออกพลงังานและปริมาณกรดแลคติคในเลือด 
เป็นไปได้ว่ากลุ่มนกัป่ันสมคัรเล่นมีการฝึกฝนทกัษะในการป่ัน การควบคมุการกดและดงึลกูบนัได 
รวมไปถึงการควบคมุมดักล้ามเนือ้ท่ีใช้ในการป่ันจกัรยานได้ไม่ตรงจุดหรือไม่มากพอ เกิดการกด
ลกูบนัไดท่ีมากจนเกินไปท าให้ล าตวัและมุมข้อสะโพกมีการเปล่ียนแปลงไปจากการใช้รอบขาท่ีสงู 
และงานวิจยัของ Costes et al. (2016) ศกึษาอิทธิพลของท่าทางในการป่ันจกัรยานตอ่การส่งออก
ของพลังงานโดยดูค่าแรงเหว่ียงท่ีมีพลังตัง้แต่ 20% (112±19W) ถึง 120% (675±113W) ผล
การศกึษาพบว่า ตวัแปรมมุสะโพกสง่ผลตอ่การป่ันจกัรยานประเภทถนนอย่างเช่น การควงรอบขา 
การกดลกูบนัได ซึง่เป็นปัจจยัหลกัท่ีจะท าให้การป่ันอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัการศกึษาท่ี
ผ่านมา Leirdal and Ettema (2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รอบขา การกดบันได และ 
เทคนิคในการป่ันจกัรยาน ผลการศึกษาพบว่าการวางแนวร่างกายหรือการปรับเปล่ียนท่ีนัง่จะมี
ความสมัพนัธ์เพ่ือพฒันารอบขาและการวางแนวร่างกายและต าแหน่งท่ีนัง่ท่ีใช้ในการข่ีจกัรยาน  
และสอดคล้องกับงานวิจยั Casas, Dalazen, and Balbinot (2016) ศึกษาอิทธิพลของท่าทางใน
การป่ันจกัรยานต่อการส่งออกของพลงังาน จากการนัง่หรือยืนป่ัน ผลการศกึษาพบว่า ท่าทางใน
การป่ันและต าแหน่งในการป่ันมีผลต่อการส่งออกพลงังานทัง้ในรูปแบบรอบขาและพลงัในการกด
ลกูบนัได 

2. การเปรียบเทียบตวัแปรทางคิเนเมตกิส์ ความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย กลุม่
มือสมคัรเล่นและมืออาชีพท่ีมีความเร็วรอบขาท่ีแตกต่างกนั 70,80,90,100 และ 110 รอบตอ่นาที 
ตามล าดบั ในการป่ันจักรยานประเภทถนน ผลของการเปรียบเทียบ พบว่ามีความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในทุกช่วงรอบขาท่ีท าการทดสอบซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานในการวิจยั การท่ีความสูงของจุดศนูย์ถ่วงของร่างกายมีการเปล่ียนแปลงในขณะป่ัน 
ย่อมมีผลกระทบต่อความสมดุลและความมั่นคงในการทรงตัวตลอดจนถึงการควบคุม
ประสิทธิภาพในการป่ัน การปรับระดบัหรือควบคุมจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายให้อยู่ในต าแหน่งท่ี
เหมาะสมจะชว่ยควบคมุจดุศนูย์ถ่วงให้อยู่ในแนวหรือระดบัท่ีต้องการ จะท าให้โอกาสท่ีจะเสียการ
ทรงตวัขณะเร่งความเร็วในการป่ันหรือควงรอบขาน้อยลงไป ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีมัน่คงของ
ประสิทธิภาพในการป่ันได้ดียิ่งขึน้ การจดัท่าทางในการป่ันจะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าเวลาให้ได้ดี
และเกิดประสิทธิภาพในการท่ีสูงสุด ด้านชีวกลศาสตร์จึงเป็นอีกปัจจยัหนึ่ง ท่ีจะช่วยและพฒันา
ทกัษะในการป่ันและการจดัต าแหนง่ทา่ทางในการป่ันจกัรยานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ จากผล
การศกึษาท่ีพบมีข้อสงัเกตวา่ตวัแปรทางคเินเมติกส์ จดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย มีการเปล่ียนแปลงไป
ในกลุ่มนกัป่ันสมคัรเล่น ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ารอบขาท่ีก าหนดส่งผลต่อการส่งออกพลงังานท าให้
เกิดอาการเม่ือยล้าจากการใช้รอบขาท่ีสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Emanuele Umberto & 
Jachen, 2012); Ericson et al. (1988) ท าการศึกษาการความสัมพันธ์ของความเร็วรอบขาต่อ
ความความอดทนในการป่ันจกัรยาน โดยให้ผลออกมาวา่รอบขาท่ีเหมาะสมมีความสมัพนัธ์ตอ่การ
ส่งออกพลงังานและปริมาณกรดแลคติคในเลือด เช่นเดียวกับงานวิจยัของ Leirdal and Ettema 
(2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรอบขา การกดบันได และ เทคนิคในการป่ันจักรยาน ผล
การศกึษาพบว่าการวางแนวร่างกายหรือการปรับเปล่ียนท่ีนัง่จะมีความส าคญัเพราะท าให้รอบขา
มีการพัฒนา และควรฝึกการวางแนวร่างกายและต าแหน่งท่ีนั่งท่ีใช้ในการข่ีจักรยานอย่าง
สม ่าเสมอ ซึ่งจะน าไปสู่ส่วนส าคญัในการพฒันาหรือออกแบบการฝึกท่ีมีผลต่อการป่ันจักรยาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  

สรุปได้ว่าตวัแปรทางคิเนเมติกส์ มมุข้อสะโพก หากมีการเคล่ือนไหวมากจนท าให้มีการ
เคล่ือนท่ีในแนวดิ่งของจุดศนูย์ถ่วงของร่างกาย ซึ่งจะท าให้ความสูงของจุดศนูย์ถ่วงของร่างกาย
เปล่ียนแปลงไป เม่ือใช้ตวัก าหนดเป็นความเร็วรอบขาท่ีสงูขึน้ การเปล่ียนแปลงความเร็วรอบขาท่ี
สงูขึน้จงึสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงความสงูของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกายซึง่เป็นสว่นส าคญัท่ีมีผลตอ่
ทักษะในการป่ัน การควงรอบขา และเปล่ียนแปลงความเร็วรอบขาตามความเป็นจริง ในกีฬา
จกัรยานประเภทถนนเพ่ือให้เกิดการป่ันเพ่ือให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ  
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ข้อเสนอแนะ 
1. สามารถจ าลองการป่ันเสมือนจริงได้หลายหลายเหตุการณ์ เช่น การป่ันขึน้เขา หรือ 

ป่ันแบบลู ่
2. ควบคมุปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการใช้จกัรยานประเภทถนน เช่น ขนาด

ของเฟือง การใช้เกียร์ เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศึกษา การวิเคราะห์มุมการเคล่ือนไหวของจุดศนูย์ถ่วงของร่างกายในกลุ่ม
นกักีฬามืออาฃีพแบบเฉพาะเจาะจง 

2. ควรมีการศกึษาทางด้านวิเคราะห์มมุการเคล่ือนไหวโดยใช้ตวัแปร คเินตกิส์และคิเนเม
ตกิส์ 

3. สามารถจ าลองการป่ันเสมือนจริงได้หลายหลายเหตุการณ์ เช่น การป่ันขึน้เขา หรือ 
ป่ันแบบลู ่

4. ควรมีการศกึษาการวิเคราะห์มมุการเคล่ือนไหวของจดุศนูย์ถ่วงของร่างกายจากเวลา
ในการป่ันท่ีเสมือนจริงโดยท าการทดลองกลางแจ้ง 

5. ควรมีการศกึษาทางด้านคเินตกิส์ในเร่ืองของแรงท่ีเกิดบนลกูไดในขณะการป่ันควบคู่ 
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บนัทกึข้อความ แจ้งผลผา่นการพิจารณาจริยธรรม
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ใบรับรองโครงการจริยธรรม
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หนงัสือใหค้วามยนิยอมเขา้ร่วมในโครงการวจิยั 

(Informed Consent Form) 
 

วนัท่ี 
……………….….
………… 

 
 ข้าพเจ้า……………………………..….อาย…ุ…….…ปี อยูบ้่านเลขที่………….
ถนน………...................หมูท่ี่………….แขวง/ต าบล………………..….………....เขต/
อ าเภอ…..…………………................จงัหวดั…………....................................โทรศพัท์
............................................. 
ขอท าหนังสอืนีใ้ห้ไว้ต่อหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 
ข้อ 1 . ข้าพเจ้า ได้รับทราบโครงการวจิยัของ...........ศภุณฐั นาคเอี่ยม
............................................................ 
           เร่ือง....การวิเคราะห์คิเนมาตกิส์ของการป่ันจกัรยานประเภทถนน....... 
ข้อ 2.  ข้าพเจ้า ยนิยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี ้ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้มีการบังคับขู่เข็ญ 
 หลอกลวงแต่ประการ   
         ใด และจะให้ความร่วมมือในการวิจัยทุกประการ 

      ข้อ 3.   ข้าพเจ้า ได้รับการอธิบายจากผู้วจิยัเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจัย วิธีการวจิยั ประสทิธิภาพ 
ความปลอดภยั             อาการหรืออนัตรายที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางปอ้งกนั และแก้ไข หากเกิด
อนัตราย คา่ตอบแทนที่จะได้รับ คา่ใช้จา่ยที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อา่นข้อความที่มี
รายละเอียดอยูใ่นเอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมโครงการวจิยัโดยตลอด อกีทัง้ยงัได้รับค าอธิบายและตอบข้อ
สงสยัจากหวัหน้าโครงการวิจยัเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงรับผิดชอบตามค ารับรองในข้อ 5 ทกุ
ประการ  

       ข้อ 4.   ข้าพเจ้า ได้รับการรับรองจากผู้วิจยัวา่จะเก็บข้อมลูสว่นตวัของข้าพเจ้าเป็นความลบั จะเปิดเผยเฉพาะ
ผลสรุปการวิจยั 

                  เทา่นัน้ 
ข้อ 5.   ข้าพเจ้า ได้รับทราบจากผู้วิจยัแล้ววา่ หากมีอนัตรายใด ๆ อันเกดิขึน้จากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้า
จะได้รับการ 
            รักษาพยาบาลจากคณะผู้วิจยั โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่ายและจะได้รับคา่ชดเชยรายได้ที่สญูเสยีไปในระหวา่ง
การ รักษาพยาบาล    
            ดงักลา่ว ตลอดจนมีสทิธ์ิได้รับคา่ทดแทนความพิการท่ีอาจเกิดขึน้จากการวิจยัตามสมควร 
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      ข้อ 6.  ข้าพเจ้า ได้รับทราบแล้ววา่ข้าพเจ้ามีสทิธ์ิจะบอกเลกิการร่วมโครงการวิจยันี ้และการบอกเลกิการร่วม

โครงการวิจยัจะไมม่ ี
                 ผลกระทบตอ่การดแูลรักษาโรคที่ข้าพเจ้าจะพงึได้รับตอ่ไป 
      ข้อ 7.   หากข้าพเจ้ามีข้อข้องใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของการวจิยั หรือหากเกิดผลข้างเคยีงที่ไมพ่งึประสงค์จาก

การวจิยั สามารถ 
                  ติดตอ่กบั.........ศภุณฐั นาคเอี่ยม (เพชร) เบอร์ 080-509-2255  ที่อยู ่29/143 อาคารสยามคอนโด 

ถ.พระราม9 เขต  
    ห้วยขวาง แขวง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

       ข้อ 8.  หากข้าพเจ้า ได้รับการปฏิบตัิไมต่รงตามที่ระบไุว้ในเอกสารชีแ้จงผู้ เข้าร่วมการวิจยั ข้าพเจ้าจะ
สามารถติดตอ่กบัประธาน 

                 คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับการพิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนษุย์หรือผู้แทน ได้ที่สถาบนั
ยทุธศาสตร์ทางปัญญา 

                 และวิจยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  โทรศพัท์ 02-649-5000 ตอ่ 11015-11018 
นาย ศภุณฐั นาคเอี่ยม 
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 ข้าพเจ้าได้อา่นและเข้าใจข้อความตามหนงัสอืนีโ้ดยตลอดแล้ว เห็นว่าถกูต้องตามเจตนา
ของข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัพร้อมกบัหวัหน้าโครงการวจิยัและตอ่หน้าพยาน 
 
 
ลงช่ือ …………………………………...         ลงช่ือ ……………………………………   
     (………………………………….....)              (……………………………….......) 
      ผู้ยินยอม / ผู้แทนโดยชอบธรรม          ผู้ให้ข้อมลูและขอความยินยอม/หวัหน้าโครงการวจิยั 
          
 
 
ลงช่ือ ……………………………………พยาน  ลงช่ือ …………………………………พยาน 
      (…………………………………… )             (…………………………………… ) 
 
 
 
ในกรณีที่ผู้ เข้าร่วมการวิจยั อา่นหนงัสอืไมอ่อก ผู้ที่อา่นข้อความทัง้หมดแทนผู้ เข้าร่วมการวิจยัคือ............. 
........................................................................................................................................................ 
 
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นพยาน     
 
ลงช่ือ …………………………………พยาน 
    (…………………………………….) 
 
หมายเหตุ  
 
1.  ในกรณีผู้ให้ความยินยอมมีอายไุมค่รบ 18  ปีบริบรูณ์ จะต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ให้ความยินยอม
ด้วย หรือ ผู้ ป่วยที่ไมส่ามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเอง จะต้องมีผู้มีอ านาจท าการแทน เป็นผู้ให้ความ
ยินยอม 
2.  กรณีผู้ยินยอมตนให้ท าวิจยั ไมส่ามารถอา่นหนงัสอืได้ ให้ผู้วิจยัอา่นข้อความในหนงัสอืให้ความยินยอมนี ้
ให้แก่ผู้ยินยอมตนให้ท าวิจยัฟังจนเข้าใจแล้ว และให้ผู้ยินยอมตนให้ท าวิจยัลงนาม หรือพิมพ์ลายนิว้หวัแมม่ือ
รับทราบ ในการให้ความยินยอมดงักลา่วด้วย 
 

แบบเอกสารที่  MF 10-2 
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เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวิจัย 
(Participant Information Sheet) 

 
ค ำแนะน ำในกำรจัดเตรียมเอกสำรชี้แจงฯ (กรุณาตดัข้อความส่วนนี้ออกจากเอกสารชี้แจงฯ ฉบบัที่ท่าน
เตรียม)             
     เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในคน กรุณาใช้แบบฟอร์มนีเ้พือ่จดัเตรียมเอกสารชี้แจงฯ  โดยปรับ
ข้อความใหส้อดคลอ้งกบัโครงการวิจยัของท่านดงันี้ 

1. อักษรตัวหนำ เป็นข้อความบงัคบัทีจ่ะตอ้งมีระบใุนเอกสารชี้แจงฯ  
2. อักษรตัวปกติ  อาจตดัออกไดห้ากไม่เกี่ยวข้องกบัโครงการวิจยัของท่าน 
3. อักษรตัวเอน เป็นค าแนะน าในการกรอกข้อมูล ขอใหต้ดัข้อความนัน้ออกเมื่อใส่ข้อมูลของท่านแลว้

ในเอกสารชี้แจงฯ ฉบบัทีท่่านเตรียม 
  

ในเอกสารนีอ้าจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยงัไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้าโครงการวิจัยหรือ
ผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนีก้ลับไปอ่านที่บ้านเพื่อปรึกษา หารือกับ
ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท แพทย์ประจ าตัวของท่าน หรือแพทย์ท่านอื่น เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วม
การวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย การวิเคราะห์คเินมาติกส์ของการป่ันจกัรยานประเภทถนน 
ชื่อหวัหน้าโครงการวิจัย...นาย ศภุณฐั นาคเอี่ยม.. 
สถานที่วิจัย  ห้องชีวกลศาสตร์การกีฬา สถานสขุภาพและกีฬา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี จงัหวดั
นครราชสมีา 
สถานที่ท างานและหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการวจิัยที่ต่อได้ทัง้ในและนอกเวลาราชการ ...
สถานท่ีท างาน บริษัท โปรไบค์ จ ากดั 237/2 ถนน สารสนิ แขวง ลมุพินี เขต ปทมุวนั กรุงเทพ 10330เบอร์โทรศพัท์ 
080-509-2255 
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ไมม่ ี
ระยะเวลาในการวิจัย 1 ปี 
โครงการวิจัยนีท้ าขึน้เพื่อ 
 เพื่อศกึษาตวัแปรทางคเินมาติกส์ได้แก่ มมุของข้อเท้า ข้อเขา่ ข้อสะโพก และจดุศนูย์ถ่วงของร่างกายใน

การป่ันจกัรยานประเภทถนน และเปรียบเทียบ มมุของข้อเท้า ข้อเขา่ ข้อสะโพก และจดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย กบั

ความเร็วรอบขาระหวา่งนกัป่ันจกัรยานสมคัรเลน่และมืออาชีพ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย น าไปชว่ยในการพฒันาเทคนิคในการป่ันจกัรยานประเภทถนน 
ส าหรับผู้ที่สนใจออกก าลงักายในกีฬาจกัรยานประเภทถนน รวมถึงทีมกีฬาและสมาคมจกัรยานแหง่ประเทศไทย
เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพของทกัษะให้มคีวามสมบรูณ์แบบมากที่สดุ 
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนีเ้พราะ ได้รับการคดัเลอืกผา่นเกณฑ์ที่ทางผู้วจิยัได้ท าการก าหนด กลุม่
ตวัอยา่งที่ 1 เป็นนกัป่ันจกัรยานในระดบัทีมชาติ และกลุม่ตวัอย่างที่ 2 เป็นนกัป่ันจกัรยานในระดบัมือสมคัรเลน่ท่ี
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เป็นนิสติวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-25 ปี ท่ีผา่นเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
ต้องผา่นการคดักรองด้านสขุภาพ  
มีผู้เข้าร่วมการวิจัยนีท้ัง้สิน้ 30 คน โดยท าการแบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ที่ 1 นกัป่ันจกัรยานระดบั
ทีมชาติมีจ านวน 15 คน และกลุม่ที่ 2 นกัป่ันจกัรยานระดบัมือสมคัรเลน่ท่ีผา่นเกณฑ์การคดักรอง จ านวน 15 คน 
หากท่านตดัสนิใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จะมีขัน้ตอนการวิจัยดังต่อไปนีค้ือ 

ด าเนินการแบ่งกลุม่การทดลองแบบการสุม่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จดัสถานที่ท า
การอบรมเก่ียวกบัประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึก และนดัวนัเวลาสถานที่ในการเก็บการทดลอง โดยใช้เวลาใน
การเก็บข้อมลูและการท าการทดลองไมเ่กิน 1-2 ชัว่โมง ตอ่ 1 ผู้การทดลอง 

กลุม่ตวัอย่างได้รับทราบรายละเอียดของวิธีปฏิบตัิตวัในการทดสอบและการเก็บข้อมลู และลงนามใน
ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั แบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่  
 นกัป่ันจกัรยานระดบัมืออาชีพในระดบัทีมชาติ จ านวน 15 คน 
 นกัป่ันจกัรยานระดบัในมือสมคัรเลน่ จ านวน 15 คน 
ท าการป่ันจกัรยานอบอุน่ร่างกาย 5-15 นาที และท าการตดิ Marker ตาม Protocol ของโปรแกรม ทัง้หมด 37 จดุ
ทัว่ร่างกาย 
บนัทกึภาพ Calibration frameบริเวณที่ใช้ในการเก็บตวัอยา่ง และบนัทกึภาพโดยให้ผู้ท าการทดลองป่ันแบบ

เสมือนจริง โดยก าหนดความเร็วรอบขาในการป่ันและเวลา ดงันี ้

ความเร็วรอบขา 70 รอบตอ่วินาที(RPM) 5 นาท ี

ความเร็วรอบขา 80 รอบตอ่วินาที(RPM) 5 นาท ี

ความเร็วรอบขา 90 รอบตอ่วินาที(RPM) 5 นาท ี

ความเร็วรอบขา 100 รอบตอ่วินาที(RPM) 5 นาท ี

ความเร็วรอบขา 110 รอบตอ่วินาที(RPM) 5 นาท ี

รวมทัง้หมด 25 นาท ี

และน าข้อมลูที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมวิเคราะห์การเคลือ่นไหวแบบ 3 มิติเพื่อวิเคราะห์การเคลือ่นท่ี

ของจดุศนูย์ถว่ง (CG)  

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อเข้าร่วมการวิจัย อาจเกิดอบุตัเิหตจุากความหนกัในการป่ันจกัรยาน 
หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี ้จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การปฏิบัติงานใดๆ ของท่าน 

หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสติแต่อย่างใด   
หากมข้ีอข้องใจที่จะสอบถามเกี่ยวข้องกบัการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พงึประสงค์

จากการวจิัย ท่านสามารถติดต่อ นาย ศภุณฐั นาคเอี่ยม(เพชร) เบอร์โทรศพัท์ 080-509-2255 
ทา่นจะได้รับการชว่ยเหลอืหรือดแูลรักษาการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยอนัเนื่องมาจากการวจิยัตามมาตรฐาน

ของการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นโดยนกัวิทยาศาสตร์การกีฬา  โดยผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการรักษาคือ ผู้วิจยั  
           ประโยชน์ที่คิดวา่จะได้รับจากการวิจยั  สามารถน าผลไปพฒันาเทคนิคในการป่ันจกัรยานประเภทถนน
ได้ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของเทคนิครวมถงึพฒันาสมรรถภาพทางกายของนกักีฬาได้อีกด้วย 
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คา่ตอบแทนที่ผู้ เข้าร่วมการวิจยัจะได้รับ คา่ตอบแทนคนละ 500 บาท ทางผูวิ้จยัจะจดัรถในการเดินทาง
เก็บตวัอย่างให ้รวมถึงอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 
           ประโยชน์ที่คิดวา่จะได้รับจากการวิจยั สามารถน าผลไปพฒันาเทคนิคของนกักีฬาเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพ
ของทกัษะให้สมบรูณ์แบบมากขึน้ 
 ค่าตอบแทนให้ผู้เข้าท าการทดลอง 500 

ค่าใช้จ่ายที่ ผู้เข้าร่วมการวจัิยจะต้องรับผิดชอบเอง ไม่มี 
 หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทัง้ด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี ้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้ทราบ
โดยรวดเร็วและไม่ปิดบัง 
 ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย จะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นราย 
บุคคล   แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวมโดยไม่สามารถระบุข้อมูลรายบุคคลได้  ข้อมูลของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย สถาบัน 
หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ  รวมถงึคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นต้น 
 ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสทิธ์ิถอนตวัออกจากโครงการวิจัยเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี ้ จะไม่มีผลกระทบต่อการ
บริการและการรักษาที่สมควรจะได้รับตามมาตรฐานแต่ประการใด 
หมายเหต ุส าหรบัโครงการวิจยัทาง non-medical Science ใหใ้ชข้้อความว่า 

ข้าพเจ้ามีสทิธ์ิถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ
การไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจัยนี ้ จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การปฏิบัติงาน
ใดๆ ของท่าน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิต  ท่านมีสทิธ์ิที่
จะไม่เข้าร่วมการวิจัยก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล   
 หากท่านได้รับการปฏิบัติที่ ไม่ตรงตามที่ ได้ระบุไว้ในเอกสารชีแ้จงนี ้ท่านสามารถแจ้งให้
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทราบได้ที่  ส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์      สถาบันยุทธศาสตร์ ตึกศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 20 โทร (02) 649-5000 ต่อ 
11015-11018  โทรสาร: (02) 259-1822  
 
 
 ลงชื่อ................................................... ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย    วันที่
...............................................   
     (......................................................)   
หมำยเหตุ (ลบข้อความสว่นนีอ้อกจากเอกสารชี้แจงฯ ทีท่่านเตรียม เมื่อท่านไดร้บัทราบและปฏิบติัตามแลว้)   

1. หากผูเ้ข้าร่วมวิจยัเป็นผูเ้ยาว์  (อายตุ ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์)  เอกสารชีแ้จงนีท้ าให้ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมเป็นผู้อา่น  โดยเปลีย่นสรรพนาม “ทา่น” เป็น “เดก็ในปกครองของทา่น” ตามต าแหนง่ทีเ่หมาะสม 

2. ท่านสามารถเตรียมเอกสารหมายเลข 3ก และ 3ข แยกจากกนั โดยผูเ้ข้าร่วมการวิจยัลงนามทา้ยหนงัสือทัง้2 
ฉบบั หรือ ท่านอาจเตรียมแบบเอกสารหมายเลข 4 คือมีข้อความรวมกนัทัง้เอกสารชี้แจงผูเ้ข้าร่วมการวิจยัและ
หนงัสือแสดงเจตนายินยอมซ่ึงผูเ้ข้าร่วมการวิจยัลงนามทา้ยหนงัสือทีเ่ดียว 
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ใบบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการทดลอง 

            

ช่ือ – นามสกุล ........................................................................................ ช่ือเล่น
.......................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด ........................................................................................ อายุ ............... ปี 

เป็นนักกีฬาสังกัด/ประสบการณ์ในการป่ันจักรยานประเภทถนน
.............................................................................................................................................. 

น า้หนัก ........................................ กิโลกรัม  ส่วนสูง .........................................เซนตเิมตร 

ประวัตอิาการบาดเจ็บ (ใน 6 เดือนที่ผ่านมา) 

 ไม่มี  มี โปรดระบุ ........................................................................... 

 

ประสบการณ์ในการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในประเทศและต่างประเทศ 

1)…………………………………………………………………………………………………… 

2)…………………………………………………………………………………………………… 

3)…………………………………………………………………………………………………… 

4)…………………………………………………………………………………………………… 

5)…………………………………………………………………………………………………… 
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ใบบันทกึข้อมูลรถจักรยานประเภทถนนผู้เข้ารับการทดลอง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
เก่ียวกับกีฬาจักรยานประเภทถนนและการบันทกึข้อมูลนักกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 
 
กีฬาจักรยาน 

ประวัตกีิฬาจักรยาน 

จกัรยานคนัแรกได้สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2377 โดย Kirkpatrick Mcmillan แหง่สกอตแลนด์ 
ได้ดดัแปลงแบบมาจาก JeenTheson หลกัฐานนีไ้ด้พบในอียิปต์และในปอมเปวี ซึง่ได้เขียนภาพไว้
บนผนงัปนูจกัรยานได้วิวฒันาการมาตามล าดบั จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2408 Pierre Michaux และ 
Pierre Lallementได้ประดษิฐ์จกัรยานขึน้ใหม ่โดยมีบนัไดถีบเหมือนจกัรยานในปัจจบุนั และมีสาย
โซโ่ยงไปยงัเพลาล้อหลงั แตอ่ยา่งไรก็ตามจกัรยานในสมยัก่อนยงัไมมี่ล้อกนัสะเทือน ท าให้เวลา
เคล่ือนท่ีจะสะเทือนมากจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2422-2428 ได้มีการดดัแปลงให้มีความปลอดภยัมาก
ขึน้ ได้ถกูออกแบบใหมแ่ละปรับปรุงให้ดีขึน้โดย J.K. Starley มีการอดัลมเข้าไปในยางรถเพ่ือกนั
สะเทือน ในปี พ.ศ. 2436 ประดษิฐ์เบรกให้รถหยดุได้ตามต้องการในปี พ.ศ. 2441 มีผู้ออกแบบให้
รถมีล้อหน้าและล้อหลงั จนในท่ีสดุจกัรยานก็มีสภาพเหมือนในปัจจบุนั การแขง่ขนัจกัรยานครัง้
แรกเป็นการแขง่ขนัจากนครปารีสไปเมืองรูออง ประเทศผร่ังเศส เม่ือปี พ.ศ. 2412 โดยมีนกั
จกัรยาน ช่ือ James Moore ชาวองักฤษเป็นผู้ชนะเลิศ สหพนัธ์จกัรยานนานาชาต ิ(International 
Cycling Union หรือ Union Cycling International, U.C.I) ได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 
2443 ณ นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส องค์การแหง่แรกท่ีได้จดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือวาง
โครงสร้างการก้าวหน้าของกีฬาจกัรยานคือ International Cyclist Association (I.C.A.) เม่ือ พ.ศ.
2435 (ค.ศ.1892) ในกรุงลอนดอน โดยมี Frans Netcher แหง่ประเทศฮอลแลนด์และตาม
ด้วย Mr.Henry Sturmey แห่งสหราชอาณาจกัร ได้จดัการแขง่ขนัจกัรยานชิงแชมป์โลกขึน้เป็นครัง้
แรก ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา เม่ือ พ.ศ.2436 และครัง้ท่ี 2 ณ เมืองแอนท์เวิป ประเทศเบล
เย่ียม ในปี พ.ศ.2437 เน่ืองด้วยการด าเนินงานของ I.C.A. ไมเ่ป็นท่ีพอใจของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
บรรดาผู้แทน 6 สมาคม และ 5 ประเทศรวมตวักนั ณ กรุงปารีส ได้แก่ Mr.Emile de 
Beukelaer แหง่ LiqueVelocipedique Beige ชาวฝร่ังเศสช่ือ Victor Breyer แหง่ National 
Cycling Association แหง่สหรัฐอเมริกา Alfred Riguelle แหง่ Union Velocipedique de 
France จากฝร่ังเศส Count Villers แหง่ Union des SocietesFrancaises de Sports 
Athletiques Mario Bruzzone ผู้แทน Union VelocipedisticaItaliana และ Paul 
Roussean แหง่ Union Cycliste Suisse ได้ร่วมประชมุกนั ณ  กรุงปารีส ในวนัท่ี 14 เมษายน 
พ.ศ.2443 (ค.ศ. 1900)   ก่อตัง้สหพนัธ์จกัรยานนานาชาต ิ(Union CyclisteInternationale, 
U.C.I.) ขึน้ โดยให้  Mr.Emile De Beukelaer ด ารงต าแหนง่ประธานสหพนัธ์ ฯ คนแรก ตัง้แต ่พ.ศ.
2443 จนถึงปี พ.ศ.2465 ส าหรับผู้ ท่ีด ารงต าแหนง่ประธานสหพนัธ์ ฯ คนปัจจบุนัคือ มร. แพท แมค
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เควท ชนิดกีฬาจกัรยานท่ีอยู่ในความดแูลของสหพนัธ์จกัรยานนานาชาต ิมีจ านวน 7 ชนิดรวมไป
ถึงจกัรยานประเภทถนน (Herlihy, David V.2004. Bicycle:The History) 

กีฬาจกัรยานถนน 

จกัรยานถนน (Road cycling) เป็นกีฬาจกัรยานชนิดท่ีต้องใช้ความกล้า และพละก าลงั
อยา่งสดุก าลงัของมนษุย์ (courage,heoism and going beyond one’s limitations) เป็นชนิด
กีฬาท่ีเป็นประวตัิศาสตร์ทางการกีฬาของโลกชนิดหนึง่ มีการแขง่ขนัครัง้แรก “Paris- Rouen” จดั
ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2412 การแขง่ขนัมีสองประเภทคือ ไทม์ไทรอลั(time-trials) ไลน์เรส (line races) 
การแขง่ขนัจกัรยานท่ีใช้จกัรยานประเภทเสอืหมอบ สามารถแบง่ได้ 2 ประเภท การแขง่ขนัจกัรยาน คือ 
ประเภทถนน และ การแขง่ขนัจกัรยานประเภทลู่ 

การแขง่ขนัจกัรยานประเภทถนน นัน้สามารถแยกออกได้อีก 3 ประเภทยอ่ยๆ 
 1.1 การแข่งแบบวันเดียวจบ (single day race) จะเป็นการจดัการแขง่ขนัโดยจะจบการ
แขง่ขนัภายในวนัเดียว การจดัการแขง่ขนัแบบนีส้ามารถแยกออกได้อีก 4 ประเภทดงันี ้
   1.1.1 ประเภท Criterium จะเป็นการแขง่ขนั โดยใช้ระยะทางสัน้ๆ โดยปกตจิะใช้
ระยะทางไมเ่กิน 5 ก.ม มกัจะแขง่ขนักนัในเมืองโดยการข่ีขนักนัไปรอบๆเมือง การแขง่ประเภทนีจ้ะ
ปลอ่ยนกัแขง่จากจดุเร่ิมต้นแบบเป็นกลุม่หรือท่ีเราเรียกวา่ "mass start" 
    1.1.2 ประเภท Circuit race จะเป็นการแขง่ขนัจกัรยานโดยใช้ระยะทางปานกลาง 
โดยปรกตจิะใช้ระยะทางประมาน 5 - 10 ก.ม การแขง่ประเภทนีจ้ะปลอ่ยนกัแขง่จากจดุเร่ิมต้น
แบบเป็นกลุม่หรือท่ีเราเรียกว่า "mass start" 
   1.1.3 ประเภท Road race จะเป็นการแขง่ขนัโดยใช้ระยะทางคอ่นข้างยาว 
โดยทัว่ไปแล้วการแขง่ขนัจกัรยานประเภทนีจ้ะมีระยะการแขง่ทางการแขง่ขนัมากกวา่ 60 ก.ม ขึน้
ไป รูปแบบการแขง่ขนันัน้สามารถแขง่แบบเป็นรอบๆ หรือจะจดัแบบจดุเร่ิมต้นแล้วไปถึงเส้นชยั
โดยใช้เส้นทางแบบทางไกลก็ได้ การแขง่จกัรยานประเภทนีจ้ะปลอ่ยนกัแขง่จากจดุเร่ิมต้นแบบเป็น
กลุม่หรือท่ีเราเรียกวา่ "mass start" 
    1.1.4 ประเภท Time trial จะเป็นการแขง่ขนัโดยใช้ระยะทางปานกลาง ระยะทาง
ประมาน 20 - 50 ก.ม การแขง่ประเภทนีจ้ะปลอ่ยนกัแขง่จากจดุเร่ิมต้นแบบปล่อยท่ีละ 1 คนหรือท่ี
เรียกวา่แบบ "solo start"  

1.2 การแข่งขันแบบสเตจ (Stage races) ยกตวัอยา่งเชน่ Tour Of Thailand,Tour DeFrance และ 
การแขง่ขนัแบบนี ้จะแบง่การแขง่ขนัออกเป็นหลาย Stages เพ่ือหาผู้ ท่ีท าเวลารวมแล้วน้อยท่ีสดุ 

http://books.google.co.uk/books?id=VDlaT0KxJfAC
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 1.3 การแข่งขันแบบอัลตร้ามาราธอน (Ultra marathon) จะเป็นการแขง่ขนัเพียง Stage 
เดียวระยะทางท่ีใช้แขง่ขนัจกัรยานประเภทนีน้ัน้ประมาน 3,000 ไมล์ หรือ 4,800 ก.ม 
 

 

ภาพประกอบ 8 รถจกัรยานประเภทถนน  
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ภาพประกอบ 9 ทา่ทางในการป่ันจกัรยานประเภทถนนแบบเสมือนจริง  
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อปุกรณ์และการบนัทกึข้อมลู 

 

ภาพประกอบ 10 ตวัอยา่งอปุกรณ์ท่ีใช้การบนัทกึ 
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ภาพประกอบ 11 ตวัอยา่งจกัรยานทีใช้ในการทดลองการป่ันแบบเสมือนจริง 
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ภาพประกอบ 12 กล้องจบัสญัญาณท่ีใช้ในการทดลอง จ านวน 6 ตวั 
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ภาพประกอบ 13 ตวัสง่สญัญาณจากผู้ เข้ารับการทดลองใช้ตดิตามร่างกาย 
 

 

ภาพประกอบ 14 อปุกรณ์วดัความเร็วและความเร็วรอบขา 
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ภาพประกอบ 15 อปุกรณ์แสดงความเร็วและความเร็วรอบขา 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ศภุณฐั นาคเอ่ียม 
วัน เดือน ปี เกิด 8 เมษายน 2535 
สถานที่เกิด 29/291 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย คณะพลศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 52/291 ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000   
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