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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
บทนา
ภูมิหลัง
กีฬาจักรยานมีประวัติที่ทาชื่อเสียงให้ กับประเทศมายาวนานและได้ รับความนิยมอย่าง
มากในปั จจุบนั ทังในประเทศและนานาชาติ
้
เป็ นกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันที่มีความหลากหลาย
ทางประเภทการแข่งขันและความหลากหลายทางสนามในการใช้ แข่งขันที่แบ่งตามภูมิภาค เช่น
ทางเรี ยบ ในตัวเมือง ทางชนบท และภูเขา เป็ นต้ น ทาให้ เกิด กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มการท่องเที่ยว
และการจัดกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มการหมุนเวียนนักท่องเที่ยวและเกิดการลงทุนธุรกิจภายในประเทศ
ซึ่งในประเทศไทยมีสถานที่ไว้ รองรับสาหรับนักปั่ นจักรยานทัง้ มือใหม่และมืออาชีพ เพื่ออานวย
ความสะดวกและมีความปลอดภัยในการปั่ นจักรยานมากขึ ้นสาหรับผู้ที่สนใจในการปั่ นจักรยาน
เพื่อสุขภาพ (วัฒนวงศ์ รัตนวรา, 2017) หรื อฝึ กซ้ อมเพื่อการแข่งขันที่ สามารถพัฒนาไปในระดับ
แข่งขันได้ เช่น สนามปั่ นจักรยานเจริ ญสุขมงคลจิต ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อีกทังยั
้ งเป็ นกีฬาที่ถกู
บรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กและมีการแข่งขันในระดับโลกอีกหลายรายการ (ปรกฎ ศศิประภา
& พะยอม วงศ์สารศรี , 2012)
ในการแข่งขันกี ฬาจักรยานประเภทถนน (Road Cycling) เป็ นการแข่งขัน ที่ ใด้ คะแนน
จากการเก็บเวลารวมทังแบบที
้
มหรื อแบบบุคคลเพื่อให้ ได้ เวลารวมที่ดีที่สดุ มีระยะทางการแข่งขันที่
ยาวและต่อเนื่อง จึงเป็ นกี ฬาที่ ต้องใช้ การวางแผน เทคโนโลยี อุปกรณ์ ที่ใด้ รับการพัฒนาต่างๆ
ความอดทนของร่างกาย กล้ ามเนื ้อ และจิตใจแล้ ว (Burke Edmund R, 1986) การเคลื่อนไหวของ
ร่ างกายอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพก็ มี ความส าคัญและอิทธิ พ ล ทัง้ ในกลุ่ม ของผู้ออกกาลัง กายเพื่ อ
สุขภาพและกลุ่มมืออาชีพในระดับแข่งขันอย่างยิ่ง ที่จะทาให้ ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง
จนไปถึงอาการบาดเจ็บแบบถาวร หรื อในระดับแข่งขันที่จะทาตามแผนและตามเป้าหมายที่วางใว้
การคงสภาพร่ างกายให้ ส มบูรณ์ เพื่ อเข้ าเส้ นชัยจากการปั่ นที่ มีความหนักและต่อเนื่ อง 3 ถึง 6
ชั่ว โมงในแต่ล ะการแข่ง ขัน เป็ น สิ่ ง ส าคัญ ปั จ จุบัน วงการจัก รยานมี เ ทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม
มากมายที่ทาให้ เกิดประสิทธิภาพในการปั่ นสูงสุดโดยยึดหลักข้ อมูลทางวิทยาศาตร์ การกีฬาในการ
ค้ นคว้ า วิจยั เพื่อพัฒนาทังการปั
้
่ นจักรยานเพื่อสุขภาพและการปั่ นจักรยานเพื่อการแข่งขันแทบ
ทังสิ
้ ้น มีการพัฒนาตัวรถที่ใช้ ในการปั่ น เช่น ตัวถัง ล้ อ ชุดขับเคลื่อน และการพัฒนาตัวผู้ปั่นเอง
เช่น ชุด หมวก รองเท้ า การปรับจักรยานตามสรี ระผู้ปั่น (Bike Fitting) เป็ นต้ น การวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวของร่ างกายที่มี ผลต่อการส่ง ออกพลังงานเพื่ อให้ เกิ ดประสิทธิ ภ าพในการปั่ น สูง สุด
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จึงเป็ นตัวแปรสาคัญในการนาชีวกลศาสตร์ มาพัฒนาในกีฬาจักรยานประเภทถนน ยกตัวอย่าง
เช่น การวิเคราะห์ทา่ ทาง มุมของข้ อต่อร่างกาย ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย (CG) เป็ นต้ น
การวิเคราะห์ทา่ ทางในการปั่นให้ เหมาะสมเป็ นสิ่งสาคัญประการหนึง่ คือการจัดท่าทางใน
การปั่นเพื่อลดทอนความเจ็บปวดเมื่อยล้ าเพื่อให้ ได้ เปรี ยบคูต่ อ่ สู้ หรื อ การจัดท่าทางในการปั่ นเพื่อ
ทาเวลาให้ ได้ ดีและเกิดประสิทธิภาพในการปั่ นที่สูงสุดและไม่เกิด อาการบาดเจ็บระหว่างปั่ นหรื อ
อาการบาดเจ็บที่ตามมาหลังการปั่ น (Bateman, 2014) จะช่วยพัฒนาทักษะในการปั่ นและการจัด
ตาแหน่งท่าทางในการปั่ นจักรยานให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ปั จจุบนั มีการใช้ วิทยาศาสตร์ การกีฬา
และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกีฬาทังในการฝึ
้
กซ้ อมและแข่งขันช่วยให้ ผ้ ู
ฝึ ก สอนและนัก กี ฬ าทราบถึ ง ตัว แปรที่ ส าคัญ ที่ ส่ ง ผลต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ การ
ศึกษาวิจัยของ Bateman (2014) ที่ ศึกษาชี วกลศาสตร์ ในการปั่ นจักรยานและการจัดระเบียบ
ท่าทางเพื่อให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการปั่น โดยศึกษาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของการปั่ นจักรยานมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลการทา Bike Fitting (Retül bike-fit system) ต่อประสิทธิภาพใน
การปั่ นจักรยาน ผลการวิจยั นี ้ชี ้ให้ เห็นว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการปั่ นของนักกีฬาปั่ น
จักรยานที่ผ่านการฝึ กซ้ อมได้ ดีขึน้ และจากการศึกษาที่ผ่าน Emanuele Umberto and Jachen
(2012) ศึก ษาเกี่ ย วกับ ตัว แปรที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ มุม ของร่ า งกายในการปั่ น จัก รยานโดย
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ ของความเร็ วรอบขาต่อความความอดทนในการปั่ นจักรยาน พบว่า
รอบขาที่ เ หมาะสมมี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ การส่ง ออกพลัง งาน งานวิ จัย ที่ ผ่า นมาแสดงให้ เ ห็นถึง
ความสาคัญของการจัดท่าทางการในการปั่ นจักรยาน โดยการนาชีวกลศาสตร์ มาวิเ คราะห์การ
เคลื่อนไหวเพื่อทาให้ ทราบตัวแปรที่สาคัญที่จะนาไปพัฒนาเทคนิคและเพิ่มศักยภาพของนักกีฬา
(Rittiwat, 2003)
มุมของข้ อต่อร่ างกายที่มีผลในการปั่ น Ericson, Nisell, and Németh (1988) ได้ ศึกษา
ในเชิงการวิเคราะห์มมุ การเคลื่อนไหวของมุมในการปั่ นทัง้ 3 พบว่า ความสูงของอานส่งผลต่อการ
งอของมุมระยางค์ล่าง และมุมของระยางค์ล่างส่งผลต่ออัตราการถี บและปริ มาณความหนัก ที่
แตกต่างกัน และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Ettema Gertjan (2009) ที่ศกึ ษาการทางานของมุมข้ อ
ต่อ ต่อแรงเหวี่ยง และการใช้ แรงอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าการเกิดความเฉื่อยของข้ อต่อระยางค์
มีผลต่อแรงเหวี่ยง และความแตกต่างของความเร็ วเชิงมุมระยางค์ล่างเป็ นตัวแปรสาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วรอบขา
ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย มีความสาคัญในทุกกีฬา เช่น กีฬากรี ฑา นักวิ่งระยะ
สันคื
้ อนักวิ่งที่ต้องการความเร็ ว ดังนันการที
้
่มีจดุ ศูนย์ถ่วงต่าใกล้ พื ้นเท่าใด ก็ยิ่งทาให้ นกั กีฬารักษา
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สมดุลของร่างกายได้ ง่ายขึ ้นเท่านัน้ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอิทธิพลทางชีวกลศาสตร์ ในการ
วิ่งคล้ ายกับรู ปแบบในการปั่ นจักรยาน ผลงานวิจยั ระบุว่ากลศาสตร์ ของผู้เข้ าร่ วมการทดลองไม่ มี
ความแตกต่างกัน ดังนันรู
้ ปแบบในการปั่ นจักรยานและการวิ่งสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวกลศาสตร์ (Quigley & Richards, 1996) เช่นเดียวกับในกีฬาจักรยานประเภทถนน ความ
สูง ของจุดศูนย์ ถ่วงของร่ างกาย CG สามารถบ่ง บอกประสิทธิ ภาพในการปั่ นจักรยาน ติดตาม
อาการบาดเจ็บหรื อความสบายของผู้ปั่นบนรถจักรยาน เช่น การวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหว
ของร่ ายกายบนรถจักรยาน (Bike Fitting) การปรับหลักอานที่สูงหรื อต่าเกินไปทาให้ ร่างกายเกิด
ความไม่สมดุลบนรถจักรยานและส่งผลให้ เกิดความไม่สมดุลของแรงที่เกิดบนบันไดทังสองข้
้
าง ทา
ให้ ประสิทธิภาพในการปั่ นลดลง หรื อการเลือกใช้ ความหนักของชุดขับเคลื่อนให้ เหมาะสมกับการ
ส่งออกพลังงาน เช่น รอบขา หรื อ แรงที่กดบนบันได เป็ นต้ น ซึ่งสามารถกล่าวใด้ ว่าความสูงของ
จุดศูนย์ ถ่วงของร่ างกายที่ เ หมาะสมมี ผ ลต่อ การส่ง ออกพลัง งานและประสิ ทธิ ภ าพในการปั่ น
จักรยานประเภทถนน
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ ตวั แปรทางคิเนมาติกค์ มุมของ
ร่างกายที่มีผลในการปั่ นจักรยานประเภทถนน ได้ แก่ มุมสะโพก มุมข้ อเข่า และมุมข้ อเท้ า รวมไป
ถึงศึกษาความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปต่อความเร็ วรอบขาที่แตกต่างกัน
และเปรี ยบเทียบผลที่ได้ ระหว่างนักปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ เพื่อนาผลที่ได้ ไปปรับปรุ ง
แก้ ไขและพัฒนาทักษะในการปั่นจักรยานประเภทถนน ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จุดมุ่งหมายในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาตัวแปรทางคิเนมาติกส์ได้ แก่ มุมของข้ อเท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพก และความสูง
จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายในการปั่นจักรยานประเภทถนน
2. เพื่ อเปรี ยบเที ย บ มุม ของข้ อเท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพก และความสูง จุด ศูนย์ ถ่ ว งของ
ร่างกายระหว่างนักปั่นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพในรอบขาที่กาหนด
ความสาคัญของการวิจัย
1. ทาให้ ทราบถึงความสาคัญในการการศึกษาตัวแปรทางคิเนมาติกส์ ได้ แก่ มุมของข้ อ
เท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพก และความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการในการ
ปั่นจักรยานประเภทถนน
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2. เพื่อศึกษาผลของการเปรี ยบเทียบเปรี ยบเทียบ มุมของข้ อเท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพก และ
ความสูงจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายระหว่างนักปั่นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ
3. เพื่อให้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการฝึ กซ้ อม ทัง้ ในระดับสมัครเล่นและมืออาชีพ
และผู้ที่สนใจในกีฬาจักรยานประเภทถนนเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
นักกีฬาจักรยานประเภทถนนที่ผ่านการทา Bike Fitting จาก บริ ษัท โปรไบค์ จากัด
จานวน 50 คน
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
นักกีฬาจักรยานประเภทถนนสมัครเล่น 15 คนและมืออาชีพ 15 คนรวมจานวน 30
คน ซึ่งได้ มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และมีประสบการณ์ในการปั่น
จักรยานประเภทถนนอย่างน้ อย 1 ปี ไม่มีอาการบาดเจ็บที่ไม่สามารถปั่ นจักรยานเพื่อทดสอบได้
และผู้ทดสอบรับทราบข้ อมูลและลงชื่อยินยอมเข้ าร่วมงานวิจยั
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรต้ น
ความเร็วรอบขา
ตัวแปรตาม
1. ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย
2. มุมของข้ อเท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพก
ข้ อตกลงเบื ้องต้ น
1. กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักกี ฬาปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพมีประสบการณ์ใน
การปั่นจักรยานประเภทถนนอย่างน้ อย 1 ปี ทาการปั่นจักรยานจาลองสถานการณ์จริงและปั่ นแบบ
อยูก่ บั ที่ (Ergometer Cycling) โดยใช้ จกั รยานของกลุม่ ตัวอย่าง และมีจกั รยานประเภทถนนที่ผ่าน
การ Fiting
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. จักรยานถนน (Road bike) คือจักรยานประเภทเสื อหมอบ ถูกออกแบบมาเพื่ อใช้
ความเร็วได้ สงู มีน ้าหนักเบาและรูปทรงมีลกั ษณะลูล่ ม
2. ความเร็วรอบขา (Cadence Speed) คือความเร็ วของการควงเท้ าปั่ นลูกบันไดในเวลา
1 นาที ว่าภายใน 1 นาทีเราจะปั่ นได้ กี่รอบ โดยใช้ ตวั วัดความเร็ วรอบขาของการปั่ น (Cadence
Sensor) และมีหน่วยเป็ น จานวนรอบต่อนาที
3. จุดศูนย์ถ่วง คือ จุดศูนย์กลางของร่างกายที่ได้ จากการการวิเคราะห์แบบ 3 มิติ
4. ความสูง ของจุดศูนย์ ถ่วงของร่ างกาย คือ การเปลี่ ยนแปลงของจุดศูนย์ กลางของ
ร่างกายในขณะปั่นจักรยานในแนวดิง่ มีหน่วยเป็ นมิลลิเมตร
5. มือสมัครเล่น คือ นักปั่ นจักรยานที่มีประสบการณ์ ในการปั่ นจักรยานประเภทถนน
อย่างน้ อย 1 ปี และมีจกั รยานที่ผา่ นการ Fiting
6. มืออาชีพ คือ นักปั่ นจักรยานที่มีประสบการณ์ในการปั่ นจักรยานประเภทถนนอย่าง
น้ อย 1 ปี และผ่านการแข่งขันในระดับประเทศหรื อระดับนานาชาติ อย่างน้ อย 1 รายการ และมี
จักรยานที่ผา่ นการ Fiting
7. Fiting คือ การปรับขนาดจักรยานตามสรี ระผู้ปั่น อย่างละเอียด
8. ประสิทธิภาพในการปั่ น คือ การรักษาระดับพลังงานและควงรอบขาได้ สม่าเสมอรวม
การเกิดแรงที่มีประสิทธิภาพบนบันได และไม่เกิดอาการบาดเจ็บหลังการปั่น
สมมุตฐิ านในการวิจัย
มุม ของข้ อเท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพก และความสูง ของจุดศูนย์ ถ่วงของร่ างกาย ระหว่าง
นักกีฬาสมัครเล่นและนักกีฬามืออาชีพ มีความแตกต่างกันในความเร็วรอบขาที่กาหนด

6
กรอบแนวคิดในงานวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
2. กีฬาจักรยาน
3. ชีวกลศาสตร์ กบั กีฬาจักรยานและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ชีวกลศาสตร์ การกีฬา
ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) มีที่มาจากคา 2 คา คือ ไบโอ (Bio) ซึ่งมาจาก ไบโอโลจี ้
(Biology) ที่หมายถึง เรื่ องที่เกี่ ยวกับสิ่งมีชีวิต กับ มิแค็นนิค (Mechanics) หมายถึง การศึกษา
เกี่ยวกับแรงที่กระทาให้ วตั ถุเกิดการเคลื่อนที่และเกิดสมดุล เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้ างและ
หน้ าที่ของระบบของชีวภาพของวิธี การทางานของระบบกลไกของร่ างกาย โดยเป็ นการศึก ษา
โครงสร้ างและการทางานของพืชตลอดจนสัตว์รวมถึงสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวเนื่องกับชีวกลศาสตร์
(Hatze, 1994) ซึ่งมีผ้ ใู ห้ ความหมายถึงชีวกลศาสตร์ ที่นามาประยุกต์ใช้ กบั การกีฬาจากการศึกษา
ที่ผ่านมา กล่าวไว้ ว่าเป็ นการศึกษาถึงผลของแรงที่กระทากับร่างกายของมนุษย์และสัตว์ในขณะที่
มีการเคลื่อนไหว (Payton & Burden, 2017) การศึกษาถึงแรงที่กระทาต่อโครงสร้ างสิ่งมีชีวิตและ
ผลที่เกิดขึ ้นของแรงขณะที่เคลื่อนไหวและขณะพัก และ Peter,M.Mcginnis.(2005) ให้ ความหมาย
ชีวกลศาสตร์ การกีฬาไว้ วา่ เป็ นการศึกษาชีวกลศาสตร์ ของร่างกายในการออกกาลังกายและด้ านชี
วกลศาสตร์ ในการกีฬาที่เกี่ยวข้ องกับการออกกาลังกายและกีฬาเป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับแรงและ
ผลกระทบอื่ นๆของร่ างกายเนื่ อ งจากการออกกาลัง กายและการกี ฬ า การศึกษาชี วกลศาสตร์
ภายในประเทศ กล่าวว่า ชี วกลศาสตร์ การกี ฬ าเป็ นการศึก ษาระบบการทางานของร่ างกายที่
เกี่ยวข้ องของกระดูก เอ็น ข้ อต่อ และ ชีวกลศาสตร์ การกีฬาเป็ นการนาวิชาทางกลศาสตร์ ด้านต่างๆ
เข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการฝึ กกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์
ทางการกีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันต่อไป (ปรกฎ ศศิประภา & พะยอม วงศ์สารศรี ,
2012)
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พืน้ ฐานทางกลศาสตร์
1. พื ้นฐานสภาวะทางกลศาสตร์ ของวัตถุตา่ ง แบ่งเป็ น 2 สภาวะ คือ
1.1 สภาวะนิ่ ง (Static) เป็ น การศึก ษาเกี่ ย วกับ ขณะที่ วัต ถุ อ ยู่นิ่ ง หมายถึ ง
การศึก ษา แรงที่ ก ระท าต่อ ร่ า งกายส่ ว นต่า งๆหรื อ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท าให้ เ กิ ด ภาวะสมดุล
(Stability) การทรงตัวท่าต่างๆของนักกีฬายิมนาสติก ในสภาวะนี ้ กล้ ามเนื ้อจะเกร็งตัวทุกส่วน
1.2 การเคลื่อนที่ (Dynamic) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับขณะที่วตั ถุเคลื่อนที่ แบ่งเป็ น
2 แบบ
1.2.1 คิเนติคส์ (Kinetics) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของวัตถุหรื อ
ของร่ างกาย โดยคานึงถึงแรงที่มาทาให้ เกิดการเคลื่อนไหว อาจจะเป็ นแรงภายในกล้ ามเนื ้อหรื อ
แรงภายนอกร่ างกายได้ เช่น ในการศึกษาคิเนติกส์ของการเดินจะศึกษาถึงแรงดึงของกล้ ามเนือ้
แรงดึงดูดของโลกและแรงตอบโต้ ซึ่งแรงเหล่า นีจ้ ะทาให้ เกิดการเดินไปข้ างหน้ า เป็ นการศึกษา
เกี่ยวกับแรงที่เป็ นปริมาณทางฟิ สิกส์ที่ทาให้ วตั ถุหรื อร่างกายมีความเร็ว โดยหน่วยของแรง คือ “นิว
ตัน” องค์ประกอบของแรงประกอบด้ วย (Hirunrat Sirirat & Pawadon, 2013)
1.2.1.1 จุดที่แรงกระทา (the point of application)
1.2.1.2 ทิศทางของแรงซึง่ รวมถึงเส้ นทางการเดินของแรงและความรู้สึกที่
แรงมากระทา (the direction includes line of application and sense)
1.2.1.3 ขนาดของแรง (the magnitude)
1.2.2 คิเนเมติกส์ (Kinematics) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับขณะที่วตั ถุเคลื่อนที่
มี ระยะทาง ความเร็ ว อัตราเร่ง ความเฉื่อย เป็ นต้ น เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนที่ ของวัตถุหรื อ
ร่างกายที่เคลื่อนที่ไปได้ ไกลเพียงใด และลักษณะใด รวมทังรู้ ปแบบในการเคลื่อนไหว ศิริรัตน์ หิรัญ
รัตน์(2551) จาแนกรูปแบบทางการเคลื่อนไหวทางการกีฬาได้ ดงั นี ้
1.2.2.1 การเคลื่อนที่เป็ นเส้ นตรง (Translation Motion) การเคลื่อนที่เป็ น
แนวเส้ นตรงเกิดขึ ้นเมื่อวัตถุหรื อร่ างกายเคลื่อนที่โดยทุกส่วนของวัตถุหรื อร่างกายเดินทางไปเป็ น
ระยะที่เท่ากัน และเป็ นเส้ นทางเดียวกัน โดยมีระยะเวลาเท่ากัน
1.2.2.2 การเคลื่อนที่เป็ นแนวเส้ นตรง (Rectilinear Translation) เป็ นการ
เคลื่อนที่เหมือนการเคลื่อนที่เส้ นตรง แต่การเคลื่อนที่นี ้จะไม่เปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่และไม่
เปลี่ยนจุดในการเคลื่อนที่แต่การเคลื่อนที่เป็ นในทิศทางเดียวกัน
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1.2.2.3 คิเนเมติคส์ในแนวเส้ นตรง (Linear Kinematics) การเคลื่อนไหว
จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเป็ นเส้ นตรง มีการหาในเรื่ องระยะทางและระยะขจัด (Distance and
Displacement) ความยาวของการเคลื่ อนที่ และความยาวของเส้ นที่ เชื่ อมระหว่างจุดนัน้ เรื่ อง
ความเร็ วและอัตราเร็ ว (Speed and Velocity) ความเร็ วในการเคลื่อนที่จากตาแหน่งหนึ่งไปอีก
ตาแหน่งหนึง่
สูตรการคานวณความเร็ว ดังนี ้

=

t

S

ʎ

=

สูตรการคานวณความเร็ว ดังนี ้

=

d

V

t

เมื่อ
V

คือ

อัตราเร็วเฉลี่ย

d

คือ

ระยะกระจัด

∆t

คือ

(tf – ti) เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเร่ง (Acceleration) คือ ทิศทางและขนาด โดยมีการเคลื่อนที่โดยขากัด
ว่าอัตราที่ความเร็วเปลี่ยนแปลงในระยะหนึง่
สูตรคานวณ ดังนี ้

=
a

Vf- Vi
t

เมื่อ
a

คือ

ความเร่งเฉลี่ย

∆V

คือ

(Vf – Vi) อัตราเร็วเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงไป

∆t

คือ

(tf – ti) เวลาที่เปลี่ยนแปลง
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1.2.2.4 การเคลื่อนที่ในแนวเส้ นโค้ ง (Curvilinear Translation) เป็ นการ
เคลื่อนที่ในแนวเส้ นโค้ งจากจุดหนึง่ ไปจุดหนึ่งไม่เปลี่ยนจุดการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่เป็ นระยะทาง
แต่แต่ต่างจากการเคลื่อนที่เส้ นตรงแบบทั่วไปคือ จะเป็ นแนวเส้ นโค้ งไปยังอีกจุ ดหนึ่ง หลักการ
หลายประการที่ใช้ ในการอธิบายการเคลื่อนที่แนวตรงนันจะใกล้
้
เคียงกับหลักการการเคลื่อนที่แนว
โค้ ง โดยมี ก ารค านวณหาระยะทางและระยะขจัด เชิ ง มุม ( Angular Distance and Angular
Displacement) เมื่ อ วัต ถุเ คลื่ อ นไหวในแนวโค้ ง จากต าแหน่ง หนึ่ง ไปอี ก ต าแหน่ง หนึ่ง เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่ง ระยะทางเชิงมุม (Angular Distance) ซึ่งจะเท่ากับมุมตาแหน่งแรกและ
ตาแหน่งสุดท้ าย ขนาดของระยะขจัดเชิงมุม (Angular Displacement) ที่วตั ถุเคลื่อนไปในแนวโค้ ง
จะเท่ากับมุมที่เล็กกว่า 2 มุมจากที่วดั ในตาแหน่งแรก และตาแหน่งสุดท้ ายของการเคลื่อนที่ ใน
เรื่ องของความเร็ วเชิงมุม (Angular Speed) และ อัตราเร็ วเชิงมุม (Angular Velocity) (Hirunrat
Sirirat & Pawadon, 2013)
สูตรการคานวณหาความเร็ วเชิงมุม

∆θ
ω =

∆t

เมื่อ
ω

คือ

ความเร็วเชิงมุมเฉลี่ย

∆θ

คือ

(θf – θi) ระยะทางเชิงมุม

∆t

คือ

(tf – ti) เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

สูตรการคานวณหาความเร็ วเชิงมุม

ω

= ∆θ

เมื่อ
ω

คือ

อัตราเร็วเชิงมุม

∆θ

คือ

(θf – θi) ระยะกระจัดเชิงมุม

∆t

คือ

(tf – ti) เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

∆t
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ในเรื่ องของอัตราเร่ ง เชิ ง มุม (Angular Acceleration) คือ อัตราที่ อัตราเร็ ว
เชิงมุมเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาหนึง่
∆ω
สูตรคานวณหาความเร่งเชิงมุม ดังนี ้
α =

∆t

เมื่อ
α

คือ

ความเร่งเชิงมุมเฉลี่ย

∆ω

คือ

(ωf - ωi) อัตราเร็ วเชิงมุม

∆t

คือ

(tf – ti) เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

1.2.2.5 การเคลื่อนที่แบบหมุน (Angular Motion) การเคลื่อนที่แบบหมุน
เป็ นการเคลื่ อนที่ โดยการหมุน เมื่ อไหร่ ที่จุดหนึ่ง ของร่ างกายเคลื่ อนที่ เป็ นวงกลมแต่จ ะมี ยึด ที่
แกนกลางเป็ นจุดศูนย์กลาง จะตังฉากกั
้
บระนาบของร่างกาย
1.2.2.6 การเคลื่อนที่แบบผสมผสาน (General Motion) การผสมผสาน
การทเคลื่อนที่แบบหมุนของระยางค์ส่ วนปลายสามารถทาให้ เกิดการเคลื่อนที่เป็ นแนวเส้ นตรงได้
เป็ นการเคลื่อนที่ไปพร้ อมกันของร่างกาย
2. การเคลื่อนไหวตามหลักการเคลื่อนที่
2.1 วัตถุตก กฎของวัตถุตกที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมกีฬา ระยะทางของการกระโดด
ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเรื่ องวัตถุตก
2.2 ทิ ศ ทางของการเคลื่ อ นที่ ในทางกี ฬ านั น้ มี บ ทบาทส าคัญ มากในการ
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายรวมเพื่อทากิจกรรมกีฬาให้ ดีที่สดุ และประหยัดพลังงาน
2.3 พลัง (Force) คือ แรงที่วตั ถุหนึ่งออกไปกระทาต่ออีกวัตถุหนึ่ง พลังกับการ
เคลื่อนที่สมั พันธ์กนั อย่างใกล้ ชิด การจะใช้ พลังให้ ได้ ประโยชน์ตามหลักกลศาสตร์ จะต้ องคานึงถึง
อิทธิพลต่อไปนี ้
2.3.1 ทิศทางของพลัง
2.3.2 จุดที่ใช้ พลังที่มีอยู่ (Point of application of the available force)
2.3.3 การใช้ พลังงานที่ใช้ ให้ ถกู จังหวะ
2.3.4 เวลาของการใช้ พลังงาน
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2.3.5 อานาจหรื ออิทธิพลที่จะให้ ผลของพลังงานที่ใช้ ไป (Hirunrat Sirirat &
Pawadon, 2013; Rittiwat, 2003)
การวิเคราะห์ ทางชีวกลศาสตร์
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ
1. ขันสั
้ งเกตด้ วยตาเปล่า (Non-Cinematographic Analysis) เป็ นการมองด้ วย
ตาเปล่า และเปรี ยบเทียบการเคลื่อนไหวเพื่อสังเกตท่าทางว่าถูกหรื อไม่ และถูกต้ องอย่างไร และ
อะไรน่าจะเป็ นสาเหตุของความไม่สมบูรณ์ของการเคลื่อนไหวของทักษะนันๆ
้
2. ขันใช้
้ อปุ กรณ์ (Basic Cinematographic Analysis) ขันนี
้ ้จะมีการใช้ อปุ กรณ์
อย่างง่ายเช่น กล่องถ่ายภาพนิ่ง กล้ องถ่ายภาพเคลื่อนไหว เพื่อนารูปภาพนันมาวิ
้ เคราะห์อย่างง่าย
เนื่ อ งจากบางครั ง้ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ เราต้ อ งดูอี ก ครั ง้ เพื่ อ ความแน่ใ จ หรื อ สามารถให้ ผ้ ูอื่ น
บันทึกภาพเพื่อนามาศึกษาภายหลัง
3. ขันใช้
้ อปุ กรณ์ขนสู
ั ้ ง (Intermediate Cinematographic Analysis) อุปกรณ์ที่
ใช้ อย่างน้ อย จะต้ องเป็ นอุปกรณ์ที่บนั ทึกภาพเคลื่อนไหวได้ มีความเร็ วในการจับภาพได้ มาก หรื อ
ที่ เ รี ยกว่า High Speed VDO สามารถจับภาพได้ เร็ วและแม่นยา นาภาพที่ ไ ด้ ม าวิเคราะห์ การ
เคลื่อนไหว ทังความเร็
้
ว มุมการเคลื่อนไหว เป็ นต้ น
4. ขันวิ
้ จยั (Biomechanics Research) ใช้ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่ องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ในขันนี
้ ้จะต้ องอาศัยความรู้ ความชานาญการเป็ น
พิเศษ ส่วนมากจะอยู่ในห้ องทดลองชีวกลศาสตร์ โดยเฉพาะ อาจนาขันที
้ ่ 2 และ 3 มาวิเคราะห์ใน
ขันนี
้ ้ได้ (Hirunrat Sirirat & Pawadon, 2013; Rittiwat, 2003)
ประโยชน์ ของการศึกษาทางชีวกลศาสตร์ การกีฬา
1. การพัฒนาสมรรถภาพ
1.1 การพัฒนาเทคนิค เป็ นการศึกษาเพื่อนาความรู้ ทางชีวกลศาสตร์ ไ ปแก้ ไ ข
ทักษะการเคลื่อนที่ของนักกี ฬ า และการค้ นพบเทคนิคใหม่ที่มีประสิทธิ ภาพมากกว่าในการทา
ทักษะนันๆ
้
1.2 การพัฒ นาวัส ดุอุป กรณ์ ท าการพัฒ นาอุป กรณ์ ที่ ท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่อ
นักกีฬามากที่สดุ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของนักกีฬา
1.3 การพัฒ นาการฝึ ก การประยุกต์ชี วกลศาสตร์ เพื่ อพัฒ นาการฝึ กสามารถ
เกิดขึ ้นได้ หลายทาง เช่น การวิเคราะห์เทคนิคที่บกพร่ องของนักกีฬ าสามารถช่วยให้ ผ้ ฝู ึ กสอนใน
การปรับรูปแบบการฝึ กให้ เหมาะสมกับนักกีฬาได้
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2. การป้องกันการบาดเจ็ บและการฟื ้นฟู ความปลอดภัยในการเคลื่ อนไหว การ
ป้องกันและการรักษาการบาดเจ็ บเป็ นอี กส่วนหนึ่งที่นาชี วกลศาสตร์ ม าประยุกต์ใช้ โดยการให้
ข้ อมูล ด้ านคุณ สมบัติของเนื อ้ เยื่ อ แรงที่ กระทาระหว่างการเคลื่ อนไหว ไปจนถึง การรั กษาเพื่อ
ป้องกันหรื อฟื น้ ฟู
3. เทคนิคเพื่อป้องกันและฟื น้ ฟูจากการบาดเจ็บ เป็ นการใช้ ชีวกลศาสตร์ มาทาการ
ฟื น้ ฟูจากการอาการบาดเจ็บต่างๆ ให้ มีความพัฒนาและลดการเกิดการบาดเจ็บซา้ ของนักกี ฬา
เช่น ช่วยในการออกแบบกายอุปกรณ์ที่ทาให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถเคลื่อนไหวได้ มากขึ ้น
4. การออกแบบอุปกรณ์เพื่อลดการบาดเจ็บ เป็ นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ ในการออก
กาลัง กายเพื่ อเป็ นการป้องกัน การเกิ ด อาการบาดเจ็ บของนัก กี ฬ าและผู้ที่ อ อกกาลัง กาย เช่น
รองเท้ าที่ทาให้ ลดอาการบาดเจ็บจากการกีฬามากขึ ้น (Payton & Burden, 2017)
กีฬาจักรยาน
ประวัตกิ ีฬาจักรยาน
จั ก รยานคั น แรกได้ สร้ างขึ น้ ในปี พ.ศ. 2377 โดย Kirkpatrick Mcmillan แห่ ง
สกอตแลนด์ ได้ ดดั แปลงแบบมาจาก JeenTheson หลักฐานนี ้ได้ พบในอียิปต์และในปอมเปวี ซึ่ง
ได้ เขียนภาพไว้ บนผนังปูนจักรยานได้ วิวฒ
ั นาการมาตามลาดับ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2408 Pierre
Michaux และ Pierre Lallement ได้ ประดิษฐ์ จกั รยานขึ ้นใหม่ โดยมีบนั ไดถี บเหมือนจักรยานใน
ปั จจุบนั และมีสายโซ่โยงไปยังเพลาล้ อหลัง แต่อย่างไรก็ตามจักรยานในสมัยก่อนยังไม่มี ล้อกัน
สะเทือน ทาให้ เวลาเคลื่อนที่จะสะเทือนมากจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2422-2428 ได้ มีการดัดแปลงให้ มี
ความปลอดภัยมากขึ ้น ได้ ถกู ออกแบบใหม่และปรับปรุงให้ ดีขึ ้นโดย J.K. Starley มีการอัดลมเข้ า
ไปในยางรถเพื่อกันสะเทือน ในปี พ.ศ. 2436 ประดิษฐ์ เบรกให้ รถหยุดได้ ตามต้ องการในปี พ.ศ.
2441 มีผ้ อู อกแบบให้ รถมีล้อหน้ าและล้ อหลัง จนในที่สดุ จักรยานก็มีสภาพเหมือนในปั จจุบนั การ
แข่งขันจักรยานครัง้ แรกเป็ นการแข่งขันจากนครปารี สไปเมืองรู ออง ประเทศผรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.
2412 โดยมีนกั จักรยาน ชื่อ James Moore ชาวอังกฤษเป็ นผู้ชนะเลิศ สหพันธ์จกั รยานนานาชาติ
(International Cycling Union หรื อ Union Cycling International, U.C.I) ได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 14
เมษายน พ.ศ. 2443 ณ นครปารี ส ประเทศฝรั่ ง เศส องค์ ก ารแห่ ง แรกที่ ไ ด้ จัด ตั ง้ ขึ น้ โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วางโครงสร้ างการก้ าวหน้ าของกี ฬ าจั ก รยานคื อ International Cyclist
Association (I.C.A.) เมื่ อ พ.ศ.2435 (ค.ศ.1892) ในกรุ ง ลอนดอน โดยมี Frans Netcher แห่ง
ประเทศฮอลแลนด์และตามด้ วย Mr.Henry Sturmey แห่ง สหราชอาณาจักร ได้ จัดการแข่ง ขัน
จักรยานชิงแชมป์ โลกขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริ กา เมื่อ พ.ศ.2436 และครัง้ ที่ 2
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ณ เมืองแอนท์เวิป ประเทศเบลเยี่ยม ในปี พ.ศ.2437 เนื่องด้ วยการดาเนินงานของ I.C.A. ไม่เป็ นที่
พอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง บรรดาผู้แทน 6 สมาคม และ 5 ประเทศรวมตัวกัน ณ กรุงปารี สได้ แก่
Mr.Emile de Beukelaerc แห่ง LiqueVelocipedique Beige ชาวฝรั่ ง เศสชื่ อ Victor Breyer แห่ง
National Cycling Association แห่ง สหรั ฐ อเมริ ก า Alfred Riguelle แห่ง Union Velocipedique
de France จ า ก ฝ รั่ ง เ ศ ส Count Villers แ ห่ ง Union des SocietesFrancaises de Sports
Athletiques Mario Bruzzone ผู้แทน Union VelocipedisticaItaliana และ Paul Roussean แห่ง
Union Cycliste Suisse ได้ ร่วมประชุม กัน ณ กรุ ง ปารี ส ในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2443 (ค.ศ.
1900) ก่ อ ตัง้ สหพัน ธ์ จัก รยานนานาชาติ (Union CyclisteInternationale, U.C.I.) ขึน้ โดยให้
Mr.Emile De Beukelaer ดารงตาแหน่งประธานสหพันธ์ ฯ คนแรก ตังแต่
้ พ.ศ.2443 จนถึงปี พ.ศ.
2465 สาหรับผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานสหพันธ์ ฯ คนปั จจุบนั คือ มร.แพท แมคเควท ชนิดกี ฬา
จักรยานที่อยู่ในความดูแลของสหพันธ์ จักรยานนานาชาติ มีจานวน 7 ชนิดรวมไปถึงจัก รยาน
ประเภทถนน (Lloyd-Jones & Lewis, 2017; Norcliffe, 2016)
กีฬาจักรยานถนน
จัก รยานถนน (Road cycling) เป็ นกี ฬ าจัก รยานชนิ ด ที่ ต้ องใช้ ความกล้ าและ
พละก าลัง อย่า งสุด ก าลัง ของมนุษ ย์ (courage,heoism and going beyond one’s limitations)
เป็ นชนิดกี ฬ าที่ เ ป็ นประวัติศาสตร์ ทางการกี ฬ าของโลกชนิดหนึ่ง มี การแข่ง ขันครั ง้ แรก“ParisRouen”จัดขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2412 การแข่งขันมีสองประเภทคือ ไทม์ไทรอัล (time-trials) ไลน์เรส
(line races) การแข่งขันจักรยานที่ใช้ จกั รยานประเภทเสือหมอบ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท การ
แข่งขันจักรยาน คือ ประเภทถนน และ การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ (Lloyd-Jones & Lewis,
2017; Norcliffe, 2016)
การแข่ งขันจักรยานประเภทถนน
สามารถแยกออกได้ อีก 3 ประเภทย่อย ตามลาดับได้ แก่
1. การแข่งขันแบบวันเดียวจบ (Single Day Race) จะเป็ นการจัดการแข่งขันโดย
จบการแข่งขันภายในวันเดียว แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
1.1 ไครทีเรี ยม (Criterium) จะเป็ นการแข่งขันโดยใช้ ระยะทางสันๆ
้ โดยปกติ
จะใช้ ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร มักจะแข่งขันโดยใช้ สนามที่เป็ นหัวเมืองหลัก โดนทาการแข่งโดย
ขี่ไปรอบๆตัวเมืองนัน้ โดนจะปล่อยนักแข่งจากจุดเริ่มต้ นแบบกลุม่ หรื อ Mass Start
1.2 ประเภทเซอกิ จ (Circuit Race) จะเป็ นการแข่ ง ขัน จัก รยานโดยใช้
ระยะทางปานกลาง ประมาณ 5 ถึง 10 กิโลเมตร ต่อ รอบ โดยใช้ การปล่อยแบบเดียวหรื อแบบกลุ่ม
หรื อ Mass Start
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1.3 ประเภทถนน (Road Race) เป็ นการแข่งขันที่ใช้ ระยะทางค่อนข้ างยาว
และใช้ การวางแผนและความอดทนสูง โดยทัว่ ไปแล้ วการแข่งขันจักรยานประเภทนี จ้ ะมีระยะการ
แข่งทางการแข่งขันมากกว่า 60 ถึง 200 กิโลเมตร ขึ ้นไปรูปแบบการแข่งขันนันสามารถแบ่
้
งเป็ นการ
เก็บคะแนนย่อยต่อสภาพภูมิประเทศนัน้ เช่น คะแนนในทางเขา หรื อ ทางเรี ยบ เป็ นต้ น การแข่งขัน
ประเภทถนนใช้ การปล่อยแบบเดียวหรื อแบบกลุม่ หรื อ Mass Start
1.4 ประเภททางเรี ย บจั บ เวลา (Time Tria) จะเป็ นการแข่ ง ขั น โดยใช้
ระยะเวลาปานกลาง ระยะทางประมาณ 20 ถึง 50 กิโลเมตร โดยใช้ ทางเรี ยบตลอดการแข่งขัน
ประเภททางเรี ยบจับเวลาใช้ การปล่อยแบบเดียวหรื อ Solo Start และแบบเป็ นทีม (Team Time
Tria)
2. การแข่งขันแบบสเตจ (Stage races) ตัวอย่างเช่น ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ (Tour
of Thailand) ทัว ร์ เดอร์ ฟลองค์ (Tour De France) การแข่ ง ขัน แบ่ง ออกเป็ น หลายช่ ว ง รวม
ระยะเวลา ประมาณ 1 เดือนต่อการแข่งขันเพื่อหาทีมที่ทาเวลารวมดีที่สดุ
3. การแข่ง ขันแบบอัล ตร้ ามาราธอน (Ultra Marathon) เป็ นการแข่ง แบบช่ ว ง
เดียว ที่ใช้ ระยะเวลาในการแข่งขันยาวที่สดุ โดยระยะทาง ประมาณ 1000 ถึง 3000 กิโลเมตร ต่อ
1 การแข่งขัน (Rodríguez-Gutiérrez & Fernández-Blanco, 2017)
ชีวกลศาตร์ กับกีฬาจักรยานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กีฬาจักรยานถนน (Road cycling) เป็ นกีฬาที่ต้องใช้ ทกั ษะในการปั่ นซ ้าๆเป็ นเวลาหลาย
ชัว่ โมง รวมถึงการเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื ้อและการทางานของข้ อต่อต่างๆของร่างกายจานวนพัน
ถึงหมื่นรอบต่อการแข่งขันเพื่อการเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภ าพ ในการแข่งขัน
จักรยานประเภทถนนต้ องใช้ ความอดทนของร่ างกาย กล้ ามเนือ้ และจิตใจ เพื่อที่จะปั่ นได้ ตาม
เป้าหมายและแผนที่วางไว้ โดยประกอบไปด้ วยหลายองค์ประกอบ ที่สาคัญประการหนึง่ คือการจัด
ท่าทางในการปั่ นเพื่อลดทอนความเจ็บปวดเมื่อยล้ าเพื่อให้ ใด้ เปรี ยบคู่ต่อสู้ หรื อ การจัดท่าทางใน
การปั่ น เพื่ อ ท าเวลาให้ ไ ด้ ดี แ ละเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการที่ สูง สุด ด้ า นชี ว กลศาสตร์ จึง เป็ น อี ก
ปัจจัยนึง ที่จะช่วยและพัฒนาทักษะในการปั่นและการจัดตาแหน่งท่าทางในการปั่นจักรยานเพื่อให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด (ปรกฎ ศศิประภา & พะยอม วงศ์สารศรี , 2012) สอดคล้ องกับงานศึกษาของ
Costes, Turpin, Villeger, Moretto, and Watier (2016) กล่าวว่าการศึกษาอิทธิพลของท่าทางใน
การปั่ นจักรยานต่อการส่งออกของพลังงาน เก็บข้ อมูลจาก ผู้เข้ าร่วม 17 คน ดาเนินการสุ่ม 6 คน
จากการนัง่ หรื อยืนปั่ น โดยดูคา่ แรงเหวี่ยงที่มีพลังตังแต่
้ 20% (112±19W) ถึง 120% (675±113W)
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ของการเปลี่ยนแปลงในท่านัง่ ไปท่ายืนยืนโดยธรรมชาติ โดยใช้ โปรแกรม 3D เพื่อดูพลังและการ
ทางานที่ข้อมือข้ อศอกและข้ อต่อไหล่ จากการศึกษา 29 พารามิเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า ท่าทาง
ในการปั่ นและตาแหน่งในการปั่ นมีผลต่อการส่งออกพลังงานทังในรู
้ ปแบบรอบขาและพลัง ในการ
กดลูกบันได
หลักสาคัญที่มีผลต่ อทักษะกีฬาจักรยานประเภทถนน
1. ระบบที่จาเป็ นต่อร่างกาย
1.1 ความอดทนของร่างกายสามารถแบ่งได้ 3 ระบบหลักๆ
1.1.1 ระบบ Aerobic ระบบที่ จ าเป็ น ต่อ การปั่ น จัก รยานประเภทถนนที่ มี
ลักษณะการปั่นเป็ นเวลานานและต้ องใช้ พลังงานหลักจากออกซิเจน
1.1.2 ระบบ Anaerobic ระบบที่จาเป็ นต่อการปั่ นจักรยานประเภทถนนที่มี
ลักษณะการปั่ นในขณะทาความเร็ วสูง (Sprint) โดยการดึงพลังงานหลักจากแหล่งอื่นแทนการเผา
ผลาญจากออกซิเจน (Bateman, 2014)
1.1.3 ปริ มาณการใช้ ออกซิเจน (VO2,VO2max) คือค่าที่สามารถบ่งบอกถึง
ประสิทธิ ภาพที่ร่างกายนาออกซิเจนมาใช้ สอดคล้ องกับการศึกษาของ (Welbergen & Clijsen,
1990) ทาการศึกษาตาแหน่งของร่ างกายที่มีผลต่อประสิทธิ ภาพในการปั่ นจักรยาน ดาเนินการ
ทดสอบโดยอาสาสมัครผู้ชาย 6 คน ทาการปั่ นเป็ นเวลา 3 นาที ในท่าการปั่ น 4 ท่า เพื่อดูความ
แตกต่างของมุมของร่ างกายและความแตกต่างของหลักอาน และทาการวัดการส่งออกพลังงาน
โดยวัดการใช้ ออกซิเจนสูงสุด ผลการศึกษาพบว่าการส่งออกพลังงานสูงสุดมีนยั สาคัญทางสถิติตอ่
การนัง่ ปั่ นแบบพื ้นฐานและพบความแตกต่างต่างของการส่งออกพลังงานในท่าทางที่แตกต่างกัน
(Javaloyes Torres, Sarabia, Lamberts, & Moya-Ramon, 2018)
2. ประสิทธิภาพของการส่งออกพลังงาน
2.1 อัต ราการเต้ น ของหัว ใจ (HR) การควบคุม อัต ราการเต้ น ของหัว ใจให้
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมในการปั่ นหรื อให้ สอดคล้ องกับการส่งออกพลังงาน เช่น รอบขา (CD)
(Javaloyes Torres et al., 2018)
2.2 การกาหนดรอบขา (CD) คือการวัดการส่งออกพลังงานในการปั่ นจักรยานทุก
ครั ง้ ที่ ลูก บัน ใดผ่า นตัว วัด รอบและมี ห น่ ว ยเป็ น รอบต่อ นาที (RPM) จากการศึก ษาที่ ผ่ า นมา
Emanuele Umberto and Jachen (2012) ทาการศึกษาการความสัมพันธ์ของความเร็วรอบขาต่อ
ความความอดทนในการปั่นจักรยาน กับนักปั่นจักรยานมืออาชีพทังหมด
้
8 คน โดยทาการทดสอบ
ความเร็ ว รอบขา 70, 80, 90, 100, และ 110 รอบต่อนาที ตามล าดับ โดยหาความสัม พัน ธ์ กับ
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ปริ มาณกรดแลคติคในเลือดตามลาดับ โดยให้ ผลออกมาว่ารอบขาที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์ ต่อ
การส่งออกพลังงาน
2.3 การกาหนดแรงที่เกิดบนลูกบันไดโดยใช้ เครื่ องมือ ที่เรี ยกว่า Power Meter มี
หน่วยเป็ น วัตต์ (Watt) สอดคล้ องกับการศึกษาของ Ettema Gertjan (2009) กล่าวว่าการศึกษา
การทางานของมุมข้ อต่อ ต่อแรงเหวี่ย ง และการใช้ แรงอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์เพื่อหา
อิทธิพลความสัมพันธ์ เชิงปริ มาณที่มีต่อรอบขาและเทคนิคในการปั่ นจักรยาน ตัวแปรสาคัญคือ
การเหวี่ยงและข้ อต่อของขา และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแรงรอบขา ทาการเก็บข้ อบันทึกคิ
เนติกส์ ในจัก รยาน จากกลุ่ม ตัว อย่าง นักปั่ นจักรยาน ผู้ช าย 10 คน ปั่ นที่ รอบขาแตกต่า งกัน
5 รอบ (60-100 rpm) ปั่ นความหนักที่แรงคงที่ 260 วัตต์ (w) ผลการศึกษาบ่งชี ้ถึง การเกิดความ
เฉื่อยของข้ อต่อระยางค์มีผลต่อแรงเหวี่ยง และความแตกต่างของความเร็ วมุมระยางค์ล่างเป็ นตัว
แปรต่อการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบขา
3. การปรับมุมตาแหน่งของร่างกายและรถจักรยาน (Bike Fitting)
ทาให้ มุมการเคลื่อนไหวของกล้ ามเนือ้ การเคลื่อนไหวของข้ อต่อต่างๆ มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปั่ น จัก รยาน จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา Bateman (2014) ศึก ษาอิ ท ธิ พ ล
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของการปั่ นจักรยานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพล
การทา Bike Fitting ต่อประสิทธิภาพในการปั่ นจักรยานโดยมีตวั แปรที่ บ่งบอกประสิทธิภาพการ
ท างาน คื อ gross efficiency (GE) และ ระบบในการท า bike-fit ชื่ อ ว่า Retül bike-fit system
โดยมีอาสาสมัครเป็ นนักปั่นจักรยาน ที่ผา่ นการฝึ กซ้ อม 6 คน ทาการทดสอบ VO2max และบันทึก
การเคลื่ อ นไหวของร่ า งกายบนเครื่ อ งยี่ ห้ อ Retül bike fit ผลการวิ จัย นี ช้ ี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่ า % gross
efficiency (GE) ที่สงู กว่าการศึกษาก่อนหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงของ gross efficiency
(GE) จึงชี ้ให้ เห็นว่าในการเปลี่ยนแปลงทางชีวกลศาสตร์ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการปั่ น
ของนักกีฬาปั่ นจักรยานที่ผ่านการฝึ กซ้ อมและเพื่อเพิ่มประสิทธิการวิเคราะห์ในอนาคต แสดงให้
เห็ น ถึ ง แนวโน้ ม ที่ เ ป็ น ไปได้ ที่ ขึน้ อยู่กับ ประสบการณ์ ก ารขี่ จัก รยานที่ มี ต่อ การปรั บ ปรุ ง gross
efficiency (GE) ภายในกลุ่มผู้เข้ าร่วมที่จะได้ รับประโยชน์จากการวิจยั เพิ่มเติมและเกิดการความ
สบายและมีความสมดุลมากที่สุดในการปั่ นจักรยานรวมไปถึงการป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บ
ในขณะปั่นหรื อหลังจากการปั่นจักรยาน

18

ภาพประกอบ 2 ตาแหน่งของร่างกายในการปั่นจักรยานประเภทถนน
4. ความอดทนของจิ ตใจ ต่อความหนักและระยะเวลาในการปั่ นรวมไปถึง สภาพ
สิ่งแวดล้ อมในแต่ละที่ เช่น ภูเขา ลม และสภาพของถนน
ทักษะกีฬาจักรยานประเภทถนน
1. ทักษะในการปั่นประเภทถนน (Pedaling Skill) (Ettema Gertjan, 2009)
1.1 จังหวะการกดลง (Downstroke) คือควบคุมกล้ ามเนื ้อในการกดลูกบันไดลง
ตังแต่
้ 0-6 นาฬิกา ตามภาพประกอบที่ 2
1.2 จังหวะดึงขึ ้น (Upstroke) คือควบคุมกล้ ามเนื ้อในการดึงลูกบันไดขึ ้น ตังแต่
้
6-12 นาฬิกาตามภาพประกอบที่ 2
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ภาพประกอบ 3 การควบคุมกล้ ามเนื ้อและการใช้ ทกั ษะในการปั่ นจักรยานประเภทถนน
1.3 ควงรอบขาในการปั่นให้ ตอ่ เนื่อง คือนาทักษะจังหวะการกดลง (Downstroke)
จัง หวะดึง ขึน้ (Upstroke) ทัง้ 2 จัง หวะมารวมกันและสามารถควบคุม ทักษะได้ ตลอดการปั่ น
(Ansley & Cangley, 2009) สอดคล้ องกับการศึกษาของ Dorel Sylvain et al. (2009) กล่าวว่า
การศึกษาความสัมพันธ์ของ แรงและความเร็ ว ในการปั่ นจักรยาน ประโยชน์ของการวิเคราะห์แรง
ในการเหยียบทัง้ 2 มิติ เพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างการใช้ พลัง จากการหาค่าทัง้ 2 มิติ คือ
แรงเหยียบ และ แรงของข้ อเหวี่ยง และทาการวัด แรง และ ความเร็ว ในระหว่างการทดสอบการปั่ น
จักรยาน โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมเป็ น นักปั่ นจักยาน ผู้ชาย 14 คน โดยหาค่าเฉลี่ยของแรง การส่งออกของ
พลัง งาน และประสิ ทธิ ภ าพเชิ ง กล โดยประเมิ ณ จากการทางานของมุม ทัง้ 4 มุม top (บันได
ตาแหน่งบนสุด) = 330-30 องศา,downstroke (จังหวะการดึงลง) = 30-150 องศา,bottom (บันได
อยู่ตาแหน่งล่างสุด) = 150-210 องศา และ upstroke (จังหวะการดึงขึน้ ) = 210-330 องศา ผล
ของการศึกษาพบว่าการหาแรงเชิงเส้ น ความเร็ วกาลังสอง และ ความสัมพันธ์ ระหว่างพลังและ
ความเร็ วต่ออัตราการ downstroke (จังหวะการดึงลง) และ upstroke (จังหวะการดึงขึ ้น) มีการ
ส่ง ออกพลัง งานสูงสุด (Pmax) การประเมิ ณในช่วงการปั่ นทัง้ หมด ในกลุ่ม ทัง้ หมดการส่งออก
พลังงานสูงสุด (Pmax) ในช่วงการปั่ นที่สมบูรณ์ มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ ต่อ การส่งออก
พลังงานสูงสุด (Pmax) ระหว่าง downstroke (จังหวะการดึงลง) และ upstroke (จังหวะการดึงขึ ้น)
และ ค่าประสิทธิภาพเชิงกล (IE) ลดลงอย่างมีนยั สาคัญต่ออัตราการเหยียบลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ในช่ว งการเคลื่ อ นไหว downstroke (จัง หวะการดึง ลง) และ upstroke (จัง หวะการดึง ขึน้ ) มี
ความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญระหว่างการส่งออกพลังและค่าประสิทธิภาพเชิงกล (IE) สาหรับ
ในช่วงการเคลื่อนไหว Top (บันไดตาแหน่งบนสุด) และ upstroke (จังหวะการดึงขึ ้น) เมื่ออัตราการ
เหยียบต่ากว่าหรื อใกล้ เคียงผลคือไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ (Leirdal & Ettema, 2011)
2. ทัก ษะในการควบคุม ความสัม พัน ธ์ (Toll, 2017) จากต าแหน่ ง ของร่ า งกาย
ตาแหน่ง รถจักรยาน และจากการฝึ กฝนการควบคุม กล้ ามเนื อ้ และความอดทนของร่ างกายที่
ถูกต้ อง เพื่อให้ สอดคล้ องกับประสิทธิภาพของการส่งออกพลังงาน (Effective Force Ratio) คือ
การท าให้ เกิ ด ความสมดุล ในการเกิ ด แรงและมี ทิ ศ ทางของแรงตามภาพประกอบที่ 3 ที่ มี
ประสิทธิภาพบนลูกบันได้ และมีความต่อเนื่องเปนเวลาหลายชัว่ โมง จึงสอดคล้ องกับสิ่งที่ผ้ ูวิจัย
สนใจศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับ ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย แวดวงกีฬามุง่ สู่อจั ฉริ ยะ,(2537)
กล่าวไว้ ว่าจุดศูนย์ถ่วงของร่ างกาย มีความสาคัญกับนักกีฬาแต่ละชนิด กีฬาแต่ละชนิดต้ องการ
นักกีฬาที่มีรูปร่างแตกต่างกัน จุดศูนย์ถ่วงจึงมีความสาคัญ เช่น กรี ฑา จักรยาน นักวิ่งระยะสันคื
้ อ
นักวิ่งที่ต้องการความเร็ ว ดังนันการที
้
่ยิ่งมีจุดศูนย์ถ่วงต่าใกล้ พืน้ เท่าใด ก็ยิ่งทาให้ นักกีฬารั กษา
สมดุลของร่างกายได้ ง่ายขึ ้นเท่านัน้ สอดคล้ องกับ Quigley and Richards (1996) กล่าวว่า การที่
จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงต่าในขณะวิ่ง ย่อมมีผลกระทบต่อความ
สมดุลและความมัน่ คงในการทรงตัวตลอดจนถึงความเร็ วในการวิ่ง การช่วยปรับระดับจุดศูนย์ถ่วง
ของร่ างกายให้ อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมและช่วยควบคุมจุดศูนย์ถ่วงให้ อยู่ในแนวหรื อระดับที่
ต้ อ งการ จะท าให้ โ อกาสที่ จ ะเสี ย การทรงตัว ขณะเร่ ง ความเร็ ว ในการวิ่ง น้ อ ยลงไป ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์ที่มนั่ คงและความเร็วในการวิ่งได้ ดียิ่งขึ ้น จากการศึกษาทีผา่ นมาพบว่า อิทธิพลทางชี
วกลศาสตร์ ในกีฬาจักรยานต่อกีฬาวิ่ง การศึกษาครัง้ นี ้ได้ ศกึ ษาถึงอิทธิพลทางชีวกลศาสตร์ รูปแบบ
ในการขี่จกั รยานต่อรูปแบบการวิ่ง ซึ่งอาจสามารถอธิบายความไม่สบายที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยน
จากการขี่จกั รยานไปการวิ่ง ของมุมของข้ อต่อ ความเร็ วเชิงมุม แรงตอบสนอง และการตอบสนอง
ของการเคลื่อนไหวของ สะโพกซ้ ายและขวา หัวเข่า ข้ อเท้ า รวมทังท่
้ าทางในการ flight time การ
ก้ าวและการเคลื่อนที่สูงสุดในแนวตังของ
้
center of gravity วัดโดยใช้ วิดีโอความเร็ วสูง และใช้
ข้ อมูล ground reaction force เก็บข้ อมูลจากนักกี ฬา biathletes และ triathletes 11 คน โดยมี
เงื่อนไขภายใต้ การทดลอง 3 เงื่อนไข ในขณะยังไม่เหนื่อย หลังจากวิ่ง 30 นาที และ หลังจากปั่ น
จักรยาน 30 นาที ผลงานวิจัยระบุว่ากลศาสตร์ ของผู้เข้ าร่ วมการทดลองในแต่ละบุค คลตามที่
อธิบายโดยตัวแปรข้ างต้ นจะไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างสามเงื่อนไข ดังนัน้ รูปแบบในการปั่ นจักรยาน
กับการวิ่งไม่สง่ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวกลศาสตร์ (Quigley & Richards, 1996)
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ภาพประกอบ 4 ทิศทางของแรงที่เกิดบนลูกบันได
งานวิ จั ย ที่ ร ะบุ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปั่ นจั ก รยานและความส าคั ญ ของมุ ม ของ
ร่ างกายในการปั่ นจักรยาน
Leirdal and Ettema (2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง รอบขา การกดบันได และ
เทคนิคในการปั่ นจักรยาน เทคนิคและการลดการใช้ พลังงาน เป็ นตัวแปรที่สาคัญต่อประสิทธิภาพ
ในการปั่ นจักรยานจุดประสงค์ของการศึกษานี ้ เพื่อ ดูความสัมพันธ์ เทคนิคการกดบันไดและ และ
ประสิทธิภาพการปั่น (GE) นักปั่นจักรยาน 10 คน ทาการวัดเพื่อดูประสิทธิภาพการปั่น โดยทาการ
วัด แรงที่ มี ผ ลต่อการปั่ น (effectiveness (FE)) และ การวางแนวร่ างกาย (dead centre size
(DC)) ที่ ก ารท างานที่ 75 % ของ VO2max ระหว่า งการปั ่ น ผลการทดลองพบว่า ไม่ม ีค วาม
แตกต่าง ระหว่างระดับความเอียงของรถที่แตกต่างกัน ตาแหน่งอาน ไม่มีผลต่อ ค่า FE, DC and
GE หรื อด้ านอื่น การใช้ พลังงานควรควบคูก่ บั รอบขา แต่เทคนิคการกดบันไดควรควบคูก่ บั การ
ออกแรง FE, DC และ GE จะไม่ได้ รับผลกระทบจากการวางแนวร่างกายหรื อการปรับเปลี่ยนที่นงั่
จะเห็นว่าพารามิเตอร์ ทงหมดจะมี
ั้
ความสัมพันธ์เพื่อพัฒนารอบขา และฝึ กการวางแนวร่างกายและ
ตาแหน่งที่นงั่ ที่ใช้ ในการขี่จกั รยานอย่างสม่าเสมอ
Ericson et al. (1988) ศึกษาการทางานของกล้ ามเนื ้อรยางค์ล่างในการทดสอบการ
ปั่ นจักรยาน วัตถุประสงค์คือการศึกษาช่วงของการเคลื่อนไหว ที่สะโพกหัวเข่าและข้ อเท้ า ระหว่าง
การออกกาลังกายโดยจักรยาน ใช้ อาสาสมัคร 6 คน มีความแตกต่างที่ ความหนัก อัตราแรงถี บ
ความสูงของอาน และตาแหน่งเท้ า วิเคราะห์ด้วยภาพถ่าย กล้ องวิดีโอ 60 เฟรม/วินาที ผลที่ได้ คือ
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ความสูงของอานส่งผลต่อการงอของมุมระยางค์ล่าง และมุมระยางค์ล่างส่งผลต่ออัตราการถี บที่
แตกต่างกันและปริมาณความหนักที่แตกต่างกัน
Hanaki-Martin (2012) ศึ ก ษามุ ม ของการนั่ง ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปั่ น
จักรยาน นักไตรกีฬาและนักปั่นจักรยาน 12 คน ทาการปั่ นจาลองกับ instrumentations ระยะทาง
20 กม. เพื่ อศึกษาการเคลื่ อนไหวแบบ 3D motion, kinetic, and electromyographic และน า
ข้ อมูลที่ใด้ มาวิเคราะห์ 2 ตัวแปรคือ ของมุม ในการนัง่ shallow (ROAD) และ steep (TRI). ทาการ
ทดลองทัง้ 2 แบบ แล้ วนาผลมาเปรี ยบเทียบผลการทดลอง ชี ้ให้ เห็นผลทางกลศาตร์ การปั่ นทัง้
2 มุมในการนัง่ มีความคล้ ายคลึงกัน แต่การนัง่ แบบ steep (TRI) ส่งให้ เกิดความล่าช้ าของการ
กระตุ้น กล้ า มเนื อ้ ต่อ แรงที่ เ หยี ย บลงไปที่ บัน ได แต่ผ ลโดยรวมที่ ไ ด้ คื อ ไม่มี ค วามแตกต่า งต่อ
ประสิทธิภาพการปั่ นจักรยาน เพราะตัวนักกีฬามีความสามรถที่จะรักษาระดับความสัมพันธ์ของ
ร่างกาย
Fang, Fitzhugh, Crouter, Gardner, and Zhang (2016) ศึกษาผลกระทบของความ
หนักและรอบขา ต่อการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเข่าด้ านหน้ า ในการปั่นจักรยาน วัตถุประสงค์
ของงานวิจัยนีเ้ พื่อศึกษา ผลกระทบ ของ ความต่างของ ปริ มาณความหนักและรอบขา ต่อการ
เคลื่อนไหวของหัวเข่า ผู้เข้ าร่ วม 8 คน ทาการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว kinematics ปั จจัยคือแรง
เหยี ย บใน 5 ช่ ว งการปั่ น แบบ สามมิ ติ (240 Hz) และวิ เ คราะห์ ค่ า pedal reaction force
(PRF, 1200 Hz) ในระหว่างการปั่ น 2 นาทีในแต่ละ 8 เงื่อนไขการทดสอบคือใช้ ความหนักรอบขา
0.5,1,1.5,2 และ 2.5 กิโลกรัม ที่ความเร็วรอบขา 60,70,80 และ 90 รอบต่อนาที (rpm) ต่อการเพิ่ม
น า้ หนัก เพิ่ ม ขึ น้ ตามล าดับ และน าข้ อ มูล มาวิ เ คราะห์ ทางสถิ ติ โ ดย การวัด ซ า้ แบบสองทาง
(P< 0.05) ผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่าปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทาให้ เข่าเคลื่อนไหวกาง
ออก (abduction) สูงสุด จากช่วงเวลาออกแรง 5.82 ถึง 14.36 นิวตันเมตร (Nm) และจุดที่หวั เข่า
เหยียดสุด คือ ช่วงเวลาออกแรง 11.61-37.16 (Nm) การศึกษาครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า แรง ปริ มาณ
ความหนักและรอบขาที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการเคลื่อนไหวของหัวเข่าขณะที่กางและ
เหยียดออก
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
นักกีฬาจักรยานประเภทถนนสมัครเล่น 15 คนและมืออาชีพ 15 คน รวมจานวน 30
คน ซึ่งได้ มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และมีประสบการณ์ในการปั่น
จักรยานประเภทถนนอย่างน้ อย 1 ปี และมีจักรยานที่ผ่านการประเภทถนน Fiting ไม่มีอาการ
บาดเจ็บที่ไม่สามารถปั่นจักรยานเพื่อทดสอบได้ และผู้ทดสอบรับทราบข้ อมูลและลงชื่อยินยอมเข้ า
ร่ วมงานวิจัย ผู้เข้ าร่ วมทุกคนยินยอมในการเข้ าร่ วมโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจ ารณาการศึกษางานวิจัยในมนุษย์ หมายเลขรั บรอง SWUEC/E-177/2560 มหาวิทยาลัยศรี
ครื นทรวิโรฒ ผู้เข้ าร่วมจะต้ องทราบถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาและรายละเอียดของทักษะที่ตงไว้
ั้
ต้ องทาการวัดข้ อมูลพื ้นฐานของนักกีฬา เช่น น ้าหนัก ส่วนสูง เป็ นต้ น
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ระบบการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเป็ นระบบสามมิติ โดยการบันทึกภาพการแสดง
ทักษะของนักกีฬาในท่าทางการปั่ นจักรยานเสมือนจริ ง โดยใช้ กล้ องอินฟราเรดความเร็ วสูง ยี่ห้อ
Qualisys จานวนการวิเคราะห์ทงหมด
ั้
6 ตัว ใช้ ความเร็วในการจับภาพ 480 เฮิร์ต (ภาพต่อวินาที)
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ภาพประกอบ 5 กล้ องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

ภาพประกอบ 6 การตังกล้
้ องในพื ้นที่ในการวิเคราะห์
2. การคาริ เบชัน่ (Calibration) อุปกรณ์การวิเคราะห์และพื ้นที่ใช้ วิเคราะห์ ระบบใน
การวิเคราะห์โดยใช้ อุปกรณ์ในการตังค่
้ าความมาตรฐานหรื อคาริ เบชัน่ ในการกาหนดพื ้นที่ในการ
วิเคราะห์ อุปกรณ์และแผ่นวัดแรง เป็ นการกาหนดให้ กล้ องทัง้ 6 ตัวนันได้
้ รับรู้จดุ บอกตาแหน่งบน
ร่างกายของนักกีฬาในการเก็บตัวอย่างการทดสอบทัง้ 37 จุด
3. จุด บอกต าแหน่ง (Marker) ตามข้ อ ต่อ ของร่ า งกายอ้ า งอิ ง หลัก สรี ร วิ ท ยาและ
รายละเอียดของโปรแกรมการวิเคราะห์บนร่ างกายนักกีฬาจานวน 37 ตาแหน่ง บริ เวณที่ติดจุด
บอกตาแหน่งตามตารางที่ 1
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ตาราง 1 จุดบอกตาแหน่งทังหมด
้
37 จุด
จุดบอกตาแหน่ ง
(Marker)

บริเวณตาแหน่ งบนร่ างกาย

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

26

ภาพประกอบ 7 การติดจุดบอกตาแหน่งบนร่างกาย
4. ชุดรัดกล้ ามเนื ้อสีดา
5. ไมล์วดั รอบขา
6. เครื่ องตังจั
้ กรยาน Ergometer Cycling
7. จักรยาน
8. ใบบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานนักกีฬา
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ศึกษารายละเอียดของเครื่ องมือ อุปกรณ์ สถานที่ การบันทึกข้ อมูล การเตรี ยมการ
ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
2. ชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ นกั กีฬาทราบและให้ นกั กีฬาทาการอบอุน่ ร่างกาย
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 จัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.2 ตังกล้
้ องเพื่อบันทึกภาพ
3.3 ติด Marker ตาม Protocol ของโปรแกรม
3.4 บันทึกภาพ Calibration frame บริเวณที่ใช้ ในการเก็บตัวอย่าง
3.5 บันทึกภาพการปั่ นแบบเสมือนจริ ง โดยกาหนดความเร็ วรอบขาในการปั่ นและ
เวลา ดังนี ้
3.5.1 ความเร็วรอบขา 70 รอบต่อนาที 5 นาที
3.5.2 ความเร็วรอบขา 80 รอบต่อนาที 5 นาที
3.5.3 ความเร็วรอบขา 90 รอบต่อนาที 5 นาที
3.5.4 ความเร็วรอบขา 100 รอบต่อนาที 5 นาที
3.5.5 ความเร็วรอบขา 110 รอบต่อนาที 5 นาที ตามลาดับ
4. วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติเพื่อวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงร่างกาย CG
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ตามลาดับขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. หาค่าเฉลี่ ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความสูง ของจุดศูนย์ ถ่วงของ
ร่างกาย
2. เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายต่อความเร็ วรอบขา
รอบขาที่กาหนดโดยใช้ สถิติ Independent t-test
3. กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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บทที่ 4
ผลการดาเนินการวิจัย
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
n
แทนจานวนของกลุม่ ตัวอย่าง
x̅ แทนค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
S.D. แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทนค่าสถิตทิ ดสอบค่าความมีนยั สาคัญ
F
แทนค่าสถิตทิ ดสอบความแตกต่างจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดวัดซ ้า
dfแทน ระดับความอิสระ
SS แทนผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง
MS แทนค่าเฉลี่ยของผลบวกคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง
p
แทนค่าความน่าจะเป็ น
การวิจัยนี ม้ ี วัตถุประสงค์เพื่ อ วิเคราะห์ ข้อมูล ทางคิเ นมาติกส์ ของนักปั่ นจัก รยาน
สมัครเล่นและมืออาชีพ และเพื่อเปรี ยบเทียบความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย ความเร็วรอบขา
มุมของข้ อเท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพก ระหว่างนักปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ โดยแบ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอข้ อมูล และการแปลความหมายการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็ น 3 ตอน
ดังนี ้
1. ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ
ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้เข้ าร่วมวิจยั
2. ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ
ข้ อมูลทางคิเนมาติกส์ของนักปั่นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยข้ อมูลทางคิเนมาติกส์ ด้วยค่าที (Independent t-test)
เพื่อทดสอบความแตกต่างของความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่ างกาย ความเร็ วรอบขา มุมของข้ อ
เท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพก ระหว่างนักปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ ด้ วยนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เข้ าร่วมวิจยั
มือสมัครเล่น
ข้ อมูลทัว่ ไป
อายุ (ปี )

x̅
26.94

น ้าหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
ประสบการณ์การแข่งขัน (ปี )

มืออาชีพ
SD

SD

0.68

x̅
24.43

0.34

70.22

15.65

68.21

14.67

170.89

6.22

171.89

7.32

5.02

0.32

10.12

0.65

จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยอายุของผู้เข้ าร่ วมวิจยั กลุ่มมือสมัครเล่น เท่ากับ 26.94 ปี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ปี ค่าเฉลี่ยน ้าหนักของผู้เข้ าร่วมวิจยั เท่ากับ 70.22 กิโลกรัม ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.65 กิ โลกรั ม ค่าเฉลี่ ยส่วนสูง ของผู้เข้ าร่ วมวิจัย เท่ากับ 170.89
เซนติเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.22 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยประสบการณ์การแข่งขันของ
ผู้เข้ าร่วมวิจยั เท่ากับ 5.02 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 ปี และค่าเฉลี่ยอายุของผู้เข้ าร่วม
วิจยั กลุ่มมืออาชีพ เท่ากับ 24.43 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ปี ค่าเฉลี่ยน ้าหนักของ
ผู้เข้ าร่ วมวิจัย เท่ากับ 68.21 กิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.67 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นสูง ของผู้เ ข้ า ร่ ว มวิ จัย เท่ า กับ 171.89 เซนติ เ มตร ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 7.32
เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยประสบการณ์ การแข่งขันของผู้เข้ าร่ วมวิจัยเท่ากับ 10.12 ปี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.65 ปี
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลทางคิเนมาติกส์ ด้ านความสูงของ
จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย CG ของนักปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ
จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายของ (มิลลิเมตร)
มือสมัครเล่น

ความเร็วรอบขา
(รอบต่อนาที)

มืออาชีพ

SD

รอบขา 70 รอบ

x̅
11

SD

8

x̅
13

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

4

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย CG (มิลเมตร) ของนัก
ปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ ในรอบขา 70 รอบต่อนาที เท่ากับ 11 และ 13 มิลเมตร ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 และ 4 มิลเมตร ในรอบขา 80 รอบต่อนาที เท่ากับ 12 และ 10 มิล
เมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 และ 2 มิลเมตร ในรอบขา 90 รอบต่อนาที เท่ากับ 13 และ
12 มิลเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.51 และ 6 มิลเมตร ในรอบขา 100 รอบต่อนาที
เท่ากับ 9 และ 13 มิลเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3 และ 5 มิลเมตรและในรอบขา 110
รอบต่อนาที เท่ากับ 6 และ 3 มิลเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14 และ 4 มิลเมตร
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลทางคิเนมาติกส์ ด้ านมุมข้ อสะโพก ของนัก
ปั่นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ

ความเร็วรอบขา
(รอบต่อนาที)

มือสมัครเล่น

รอบขา 70 รอบ

x̅
57.81

รอบขา 80 รอบ

มุมข้ อสะโพก (องศา)
มืออาชีพ
SD

SD

3.79

x̅
63.35

6.89

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

จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยมุมข้ อสะโพกของนักปั่นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ ใน
รอบขา 70 รอบต่อนาที เท่ากับ 57.81 และ 63.35 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 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 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.09และ 6.51 องศา และในรอบขา 110 รอบต่อนาที เท่ากับ
57.71 และ 63.25 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.01 และ 6.69 องศา
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลทางคิเนมาติกส์ ด้ านมุมข้ อเข่า ของนักปั่น
จักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ
มุมข้ อเข่า (องศา)
ความเร็วรอบขา
(รอบต่อนาที)

มือสมัครเล่น

รอบขา 70 รอบ

x̅
140.63

รอบขา 80 รอบ

มืออาชีพ
SD

SD

4.14

x̅
141.59

3.39

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

จากตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยมุมข้ อเข่าของนักปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ ใน
รอบขา 70 รอบต่อนาที เท่ากับ 140.63 และ 141.59 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.14
และ 3.39 องศา ในรอบขา 80 รอบต่อ นาที เท่า กับ 138.71 และ 141.93องศา ส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5.85 4.06 องศา ในรอบขา 90 รอบต่อนาที เท่ากับ 138.54 และ 142.74 องศา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.58 และ 3.63 องศา ในรอบขา 100 รอบต่อนาที เท่ากับ 139.28
และ 141.66 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.11 และ 3.85 องศา และในรอบขา 110 รอบ
ต่อนาที เท่ากับ 140.02 และ 142.41 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.10 และ 3.84 องศา
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลทางคิเนมาติกส์ ด้ านมุมข้ อเท้ า ของนักปั่น
จักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ
มุมข้ อเท้ า (องศา)
ความเร็วรอบขา
(รอบต่อนาที)

มือสมัครเล่น

รอบขา 70 รอบ

x̅
102.43

รอบขา 80 รอบ

มืออาชีพ
SD

SD

2.77

x̅
104.35

4.43

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

จากตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยมุมข้ อเท้ าของนักปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ 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
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ตาราง 7 เปรี ยบเทียบการทดสอบความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายของนักปั่นจักรยาน
สมัครเล่นและมืออาชีพ
ความสูงจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายของ (มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบขาต่อนาที
รอบขา 70
รอบขา 80
รอบขา 90
รอบขา 100
รอบขา 110

กลุม่ ตัวอย่าง
มือสมัครเล่น

x̅
11

SD
8

มืออาชีพ

13

4

มือสมัครเล่น

12

10

มืออาชีพ

10

2

มือสมัครเล่น

13

4.5

มืออาชีพ

12

6

มือสมัครเล่น

9

3

มืออาชีพ

13

5

มือสมัครเล่น

6

3

มืออาชีพ

14

4

t
3.12*

p
0.36

2.82*

0.48

4.98*

0.08

4.76*

0.09

2.99*

0.40

*p < .05
จากตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของจุดศูนย์ถ่วง
ของร่างกาย ในแต่ละช่วงรอบขาที่เปลี่ยนแปลงไป 70,80,90,100,110 รอบต่อนาทีตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาถึงผลการเปรี ยบเทียบกลุ่มนักปั่ นจักรยานทัง้ 2 กลุ่ม พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ในทุกช่วงรอบขาที่ทาการทดสอบ
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ตาราง 8 เปรี ยบเทียบการทดสอบมุมข้ อสะโพกของนักปั่นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ

ความเร็วรอบขาต่อนาที
รอบขา 70
รอบขา 80
รอบขา 90
รอบขา 100
รอบขา 110

มุมข้ อสะโพก (องศา)
กลุม่ ตัวอย่าง
มือสมัครเล่น

x̅
57.81

SD
3.79

มืออาชีพ

63.35

6.89

มือสมัครเล่น

58.09

3.70

มืออาชีพ

63.27

6.60

มือสมัครเล่น

57.83

3.99

มืออาชีพ

63.49

7.12

มือสมัครเล่น

57.80

4.09

มืออาชีพ

63.24

6.51

มือสมัครเล่น

57.71

4.01

มืออาชีพ

63.25

6.69

t
1.186

P
0.301

1.263

0.275

1.297

0.264

1.235

0.284

1.290

0.267

p > .05
จากตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของมุมข้ อสะโพก
ในแต่ละช่วงรอบขาที่เปลี่ยนแปลงไป 70,80,90,100,110 รอบต่อนาทีตามลาดับ เมื่อพิจารณาถึง
ผลการเปรี ยบเทียบกลุม่ นักปั่นจักรยานทัง้ 2 กลุม่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
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ตาราง 9 เปรี ยบเทียบการทดสอบมุมข้ อเข่า ของนักปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ

ความเร็วรอบขาต่อนาที
รอบขา 70
รอบขา 80
รอบขา 90
รอบขา 100
รอบขา 110

มุมข้ อเข่า (องศา)
กลุม่ ตัวอย่าง
มือสมัครเล่น

x̅
140.63

SD
4.14

มืออาชีพ

141.59

3.39

มือสมัครเล่น

138.71

5.85

มืออาชีพ

141.93

4.06

มือสมัครเล่น

138.54

5.58

มืออาชีพ

142.74

3.63

มือสมัครเล่น

139.28

7.11

มืออาชีพ

141.66

3.85

มือสมัครเล่น

140.02

6.10

มืออาชีพ

142.41

3.84

t
p
0.669 0.540
1.450 0.221
2.142 0.099
1.565 0.193
1.284 0.268

p > .05
จากตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของมุมข้ อเข่าในแต่
ละช่วงรอบขาที่เปลี่ยนแปลงไป 70,80,90,100,110 รอบนาทีตามลาดับ เมื่อพิจารณาถึงผลการ
เปรี ยบเทียบกลุม่ นักปั่นจักรยานทัง้ 2 กลุม่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
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ตาราง 10 เปรี ยบเทียบการทดสอบมุมข้ อเท้ า ของนักปั่นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ

ความเร็วรอบขาต่อนาที
รอบขา 70
รอบขา 80
รอบขา 90
รอบขา 100
รอบขา 110

มุมข้ อเท้ า (องศา)
กลุม่ ตัวอย่าง
มือสมัครเล่น

x̅
102.43

SD
2.77

มืออาชีพ

104.35

4.43

มือสมัครเล่น

101.94

4.79

มืออาชีพ

103.11

6.01

มือสมัครเล่น

102.08

5.60

มืออาชีพ

103.45

6.02

มือสมัครเล่น

100.99

4.97

มืออาชีพ

104.24

5.91

มือสมัครเล่น

101.76

4.48

มืออาชีพ

104.50

7.86

t
0.967

p
0.388

0.373

0.728

0.776

0.481

1.136

0.319

0.959

0.392

p > .05
จากตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของมุมข้ อเท้ าใน
แต่ละช่วงรอบขาที่เปลี่ยนแปลงไป 70,80,90,100,110 รอบต่อนาที ตามลาดับ เมื่อพิจารณาถึงผล
การเปรี ยบเทียบกลุม่ นักปั่นจักรยานทัง้ 2 กลุม่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเปรี ยบเทียบตัวแปรทางคิเนมาติกส์ ได้ แก่ มุมของข้ อเท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพก และความสูงของ
จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายที่มีผลต่อความเร็ วรอบขาในการปั่ นจักรยานประเภทถนนของกลุ่มนักกีฬา
สมัครเล่นและมื ออาชี พ กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ ใ นการวิจัย ครั ง้ นี ้ คือนักกี ฬ าจักรยานประเภทถนน
สมัครเล่น 15 คนและมืออาชีพ 15 คนรวมจานวน 30 คน ซึ่งได้ มาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) และมีประสบการณ์ในการปั่ นจักรยานประเภทถนนอย่างน้ อย 1 ปี ไม่มี
อาการบาดเจ็บที่ไม่สามารถปั่ นจักรยานเพื่อทดสอบได้ และผู้ทดสอบรับทราบข้ อมูลและลงชื่อ
ยิ น ยอมเข้ าร่ ว มงานวิ จัย ผู้ วิ จัย ให้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งท าการทดลองโดยการปั่ น จัก รยานจ าลอง
สถานการณ์จริ งปั่ นแบบอยู่กับที่ (Ergometer cycling) โดยใช้ จกั รยานของกลุ่มตัวอย่าง กาหนด
ความแตกต่างในการปั่นที่จานวนความเร็วรอบขา 5 ช่วงดังนี ้ 70,80,90,100 และ 110 รอบต่อนาที
ตามลาดับและทาการปั่ นช่วงละ 5 นาที โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
แบบ 3 มิติเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนที่ ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายจากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ มา
วิเคราะห์ด้วยระบบการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเป็ นระบบสามมิติ โดยการบันทึกภาพการแสดง
ทักษะของนักกีฬาในท่าทางการปั่ นจักรยานเสมือนจริง จานวนกล้ องที่ใช้ ในการวิเคราะห์ทงหมด
ั้
6
ตัว ความเร็ วกล้ องในการจับภาพ 480 เฮิร์ต ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่า เฉลี่ ย (x̅) ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า ต่ า สุด (Minimum) และค่า สูง สุด
(Maximum) ของตัว แปรทางคิเ นมาติก ส์ ไ ด้ แ ก่ มุม ข้ อ สะโพกข้ อ เข่า ข้ อ เท้ า และความสูง ของ
จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายและทาการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มสมัครเล่นและมืออาชีพเปรี ยบเทียบ
ความสัมพันธ์ ต่อความเร็ วรอบขา โดยใช้ สถิติ Independen t-test กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ี่
0.05
ผลการวิจยั พบว่า
1. ค่าเฉลี่ยอายุของผู้เข้ าร่ วมวิจยั กลุ่มมือสมัครเล่น เท่ากับ 26.94 ปี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.68 ปี ค่าเฉลี่ยน ้าหนักของผู้เข้ าร่วมวิจยั เท่ากับ 70.22 กิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 15.65 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ยส่วนสูงของผู้เข้ าร่วมวิจยั เท่ากับ 170.89เซนติเมตร ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.22 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยประสบการณ์การแข่งขันของผู้เข้ าร่ วมวิจัย
เท่ากับ 5.02 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 ปี และค่าเฉลี่ยอายุของผู้เข้ าร่ วมวิจัย กลุ่ม
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มืออาชีพ เท่ากับ 24.43 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ปี ค่าเฉลี่ยน ้าหนักของผู้เข้ าร่ วม
วิจยั เท่ากับ 68.21 กิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.67 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ยส่วนสูงของ
ผู้เข้ าร่วมวิจยั เท่ากับ 171.89 เซนติเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.32 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ย
ประสบการณ์การแข่งขันของผู้เข้ าร่วมวิจยั เท่ากับ 10.12 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ปี
2. ค่า เฉลี่ ย ความสูง ของจุด ศูน ย์ ถ่ ว งของร่ า งกาย(มิ ล เมตร) ของนัก ปั่ น จัก รยาน
สมัครเล่นและมื ออาชี พ ในรอบขา 70 รอบต่อนาที เท่ากับ 11 และ 13 มิ ลเมตร ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8 และ 4 มิลเมตร ในรอบขา 80 รอบต่อนาที เท่ากับ 12 และ 10 มิลเมตร ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10 และ 2 มิลเมตร ในรอบขา 90 รอบต่อนาที เท่ากับ 13 และ 12 มิล
เมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.51 และ 6 มิลเมตร ในรอบขา 100 รอบต่อนาที เท่ากับ 9
และ 13 มิลเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3 และ 5 มิลเมตรและในรอบขา 110 รอบต่อนาที
เท่ากับ 6 และ 3 มิลเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14 และ 4 มิลเมตร
3. ค่าเฉลี่ยมุม ข้ อสะโพกของนักปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ ในรอบขา 70
รอบต่อนาที เท่ากับ 57.81 และ 63.35 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 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 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.01 และ 6.69 องศา
4. ค่าเฉลี่ยมุมข้ อเข่าของนักปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ ในรอบขา 70 รอบ
ต่อนาที เท่ากับ 140.63 และ 141.59 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.14 และ 3.39 องศา
ในรอบขา 80 รอบต่อนาที เท่ากับ 138.71 และ 141.93องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.85
4.06 องศา ในรอบขา 90 รอบต่อนาที เท่ากับ 138.54 และ 142.74 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5.58 และ 3.63 องศา ในรอบขา 100 รอบต่อนาที เท่ากับ 139.28 และ 141.66 องศา ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.11 และ 3.85 องศา และในรอบขา 110 รอบต่อนาที เท่ากับ 140.02
และ 142.41 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.10 และ 3.84 องศา
5. ค่าเฉลี่ยมุมข้ อเท้ าของนักปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ ในรอบขา 70 รอบ
ต่อนาที เท่ากับ 102.43 และ 104.35 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.77 และ 4.43 องศา
ในรอบขา 80 รอบต่อนาที เท่ากับ 101.94 และ 103.11 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.79
และ 6.01 องศา ในรอบขา 90 รอบต่อนาที เท่ากับ 102.08 และ 103.45 องศา ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 5.60 และ 6.02 องศา ในรอบขา 100 รอบต่อนาที เท่ากับ 100.99 และ 104.24
องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 4.97 และ 5.91 องศา และในรอบขา 110 รอบต่อ นาที
เท่ากับ 101.76 และ 104.50 องศา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.48 และ 7.86 องศา
6. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายในแต่ละ
ช่วงรอบขาที่เปลี่ยนแปลงไป 70,80,90,100 และ 110 รอบต่อนาที ตามลาดับเมื่อพิจารณาถึงผล
การเปรี ยบเทียบกลุม่ นักปั่ นจักรยานทัง้ กลุม่ 2 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในทุกช่วงรอบขาที่ทาการทดสอบ
7. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมุมข้ อสะโพกในแต่ละช่วงรอบขาที่
เปลี่ยนแปลงไป 70,80,90,100 และ 110 รอบต่อนาที ตามลาดับเมื่อพิจารณาถึงผล
การเปรี ยบเทียบกลุม่ นักปั่นจักรยานทัง้ กลุม่ 2 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
8. ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของมุ ม ข้ อเข่ า ในแต่ ล ะช่ ว งรอบขาที่
เปลี่ ย นแปลงไป 70,80,90,100 และ 110 รอบต่ อ นาที ตามล าดับ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ผลการ
เปรี ยบเทียบกลุม่ นักปั่นจักรยานทัง้ กลุม่ 2 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
9. ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของมุ ม ข้ อเท้ าในแต่ ล ะช่ ว งรอบขาที่
เปลี่ ย นแปลงไป 70,80,90,100 และ 110 รอบต่ อ นาที ตามล าดับ เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ผลการ
เปรี ยบเทียบกลุม่ นักปั่นจักรยานทัง้ กลุม่ 2 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี ้วิเคราะห์ตวั แปรทางคิเนเมติกส์ในกีฬาปั่ นจักรยานประเภทถนน โดยการ
จาลองการปั่ น เสมือนจริ ง ซึ่งทาการทดสอบโดยเก็บข้ อมูลด้ วยการวิเคราะห์แบบ 3D เปรี ยบเทียบ
มุม ของข้ อเท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพก และจุดศูนย์ ถ่วงของร่ างกาย โดยกาหนดความเร็ วรอบขาที่
แตกต่างกัน 70,80,90,100 และ 110 รอบต่อนาทีตามลาดับ ระหว่างนักปั่นจักรยานสมัครเล่นและ
มืออาชีพ ผลการวิจยั พบว่า
1. การเปรี ยบเทียบตัวแปรทางคิเนเมติกส์ มุมข้ อสะโพก ข้ อเข่า และข้ อเท้ า ของกลุม่
มือสมัครเล่นและมืออาชีพที่มีความเร็ วรอบขาที่แตกต่างกัน 70,80,90,100 และ 110 รอบต่อนาที
ตามล าดับ ในการปั่ นจักรยานประเภทถนนผลของการเปรี ย บเที ย บพบว่าไม่มี ความแตกต่า ง
ชี ้ให้ เห็นว่าตัวแปรการเปลี่ยนแปลงทางชีวกลศาสตร์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปั่ นจักรยาน
ของนักปั่ นที่ผ่านการฝึ กซ้ อมหรื อวิเคราะห์ร่างกายมาแล้ ว หรื อมี แนวโน้ มที่เป็ นไปได้ ว่าขึ ้นอยู่กับ
ประสบการณ์การขี่จกั รยานของนักปั่ นซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Bateman (2014) ที่ศึกษา
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อิทธิ พลของการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของการปั่ นจักรยาน (Bike Fitting) โดยทาการทดสอบ
Retül bike fit ผลการศึกษาพบว่ามุมการเคลื่อนไหวตัวแปรทางคิเนเมติกส์ มุมข้ อสะโพก ข้ อเข่า
และข้ อเท้ า ระหว่ า งทั ง้ 2 กลุ่ ม ไม่ มี ค วามแตกต่ า งต่ อ ความเร็ ว รอบขาที่ ก าหนดให้
Ericson et al. (1988) ที่ศกึ ษาการทางานของกล้ ามเนื ้อล่างในการปั่นจักรยาน ผลการศึกษาพบว่า
ตัวแปรทางคิเนเมติกส์ มุมข้ อสะโพก มีการเปลี่ยนแปลงไปในกลุม่ นักปั่นสมัครเล่น จากการกาหนด
ความเร็ วรอบขาที่มากขึ ้นที่รอบขา 100 และ110 รอบต่อนาที ตามลาดับเหตุผลอาจเนื่องจากว่า
รอบขาที่ ก าหนดเพิ่ ม ขึ น้ ส่ ง ผลต่ อ ตัว แปรทางคิ เ นเมติ ก ส์ มุ ม ข้ อสะโพก ท าให้ มุ ม สะโพก
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อใช้ รอบขาที่สงู ขึ ้น เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Emanuele Umberto and Jachen
(2012) ท าการศึก ษาการความสัม พัน ธ์ ข องความเร็ ว รอบขาต่อ ความความอดทนในการปั่ น
จักรยาน กับนักปั่ นจักรยานมืออาชีพทังหมด
้
8 คน โดยทาการทดสอบรอบขา 70,80,90,100 และ
110 รอบต่อนาที ตามลาดับ โดยหาความสัมพันธ์ กับปริ มาณกรดแลคติคในเลือด ผลการศึกษา
พบว่ารอบขาที่เหมาะสมมีความสัมพัน ธ์ ต่อการส่งออกพลังงานและปริ มาณกรดแลคติคในเลือด
เป็ นไปได้ ว่ากลุ่มนักปั่ นสมัครเล่นมีการฝึ กฝนทักษะในการปั่ น การควบคุมการกดและดึงลูกบันได
รวมไปถึงการควบคุมมัดกล้ ามเนื ้อที่ใช้ ในการปั่ นจักรยานได้ ไม่ตรงจุดหรื อไม่มากพอ เกิดการกด
ลูกบันไดที่มากจนเกินไปทาให้ ลาตัวและมุมข้ อสะโพกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้ รอบขาที่สงู
และงานวิจยั ของ Costes et al. (2016) ศึกษาอิทธิพลของท่าทางในการปั่นจักรยานต่อการส่งออก
ของพลัง งานโดยดูค่า แรงเหวี่ ย งที่ มี พ ลัง ตัง้ แต่ 20% (112±19W) ถึ ง 120% (675±113W) ผล
การศึกษาพบว่า ตัวแปรมุมสะโพกส่งผลต่อการปั่ นจักรยานประเภทถนนอย่างเช่น การควงรอบขา
การกดลูกบันได ซึง่ เป็ นปัจจัยหลักที่จะทาให้ การปั่นอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับการศึกษาที่
ผ่านมา Leirdal and Ettema (2011) ศึกษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่าง รอบขา การกดบันได และ
เทคนิคในการปั่ นจักรยาน ผลการศึกษาพบว่าการวางแนวร่ างกายหรื อการปรับเปลี่ยนที่นงั่ จะมี
ความสัมพันธ์ เพื่อพัฒนารอบขาและการวางแนวร่ างกายและตาแหน่งที่นงั่ ที่ใช้ ในการขี่จกั รยาน
และสอดคล้ องกับงานวิจยั Casas, Dalazen, and Balbinot (2016) ศึกษาอิทธิพลของท่าทางใน
การปั่ นจักรยานต่อการส่งออกของพลังงาน จากการนัง่ หรื อยืนปั่ น ผลการศึกษาพบว่า ท่าทางใน
การปั่ นและตาแหน่งในการปั่ นมีผลต่อการส่งออกพลังงานทังในรู
้ ปแบบรอบขาและพลังในการกด
ลูกบันได
2. การเปรี ยบเทียบตัวแปรทางคิเนเมติกส์ ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย กลุม่
มือสมัครเล่นและมืออาชีพที่มีความเร็ วรอบขาที่แตกต่างกัน 70,80,90,100 และ 110 รอบต่อนาที
ตามลาดับ ในการปั่ นจักรยานประเภทถนน ผลของการเปรี ยบเทียบ พบว่ามีความแตกต่างกัน
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อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ในทุก ช่ ว งรอบขาที่ ท าการทดสอบซึ่ ง สอดคล้ องกั บ
สมมุติฐานในการวิจยั การที่ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่ างกายมีการเปลี่ยนแปลงในขณะปั่ น
ย่ อ มมี ผ ลกระทบต่ อ ความสมดุ ล และความมั่ น คงในการทรงตัว ตลอดจนถึ ง การควบคุ ม
ประสิทธิ ภาพในการปั่ น การปรับระดับ หรื อควบคุม จุดศูนย์ ถ่วงของร่ างกายให้ อยู่ในตาแหน่ง ที่
เหมาะสมจะช่วยควบคุมจุดศูนย์ถ่วงให้ อยู่ในแนวหรื อระดับที่ต้องการ จะทาให้ โอกาสที่จะเสียการ
ทรงตัวขณะเร่ งความเร็ วในการปั่ นหรื อควงรอบขาน้ อยลงไป ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ที่มนั่ คงของ
ประสิทธิภาพในการปั่ นได้ ดียิ่งขึ ้น การจัดท่าทางในการปั่ นจะเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาเวลาให้ ได้ ดี
และเกิดประสิทธิภาพในการที่สูงสุด ด้ านชีวกลศาสตร์ จึงเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ง ที่จะช่วยและพัฒนา
ทักษะในการปั่ นและการจัดตาแหน่งท่าทางในการปั่นจักรยานเพื่อให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด จากผล
การศึกษาที่พบมีข้อสังเกตว่าตัวแปรทางคิเนเมติกส์ จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในกลุ่มนักปั่ นสมัครเล่น ซึ่งอาจเป็ นเพราะว่ารอบขาที่กาหนดส่งผลต่อการส่งออกพลังงานทาให้
เกิ ดอาการเมื่ อยล้ าจากการใช้ รอบขาที่ สู ง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ (Emanuele Umberto &
Jachen, 2012); Ericson et al. (1988) ทาการศึกษาการความสัมพันธ์ ของความเร็ วรอบขาต่อ
ความความอดทนในการปั่นจักรยาน โดยให้ ผลออกมาว่ารอบขาที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์ตอ่ การ
ส่งออกพลังงานและปริ มาณกรดแลคติคในเลือด เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Leirdal and Ettema
(2011) ศึกษาความสัม พันธ์ ระหว่างรอบขา การกดบันได และ เทคนิคในการปั่ นจักรยาน ผล
การศึกษาพบว่าการวางแนวร่างกายหรื อการปรับเปลี่ยนที่นงั่ จะมีความสาคัญเพราะทาให้ รอบขา
มี ก ารพัฒ นา และควรฝึ ก การวางแนวร่ า งกายและต าแหน่ ง ที่ นั่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการขี่ จัก รยานอย่า ง
สม่าเสมอ ซึ่งจะนาไปสู่ส่วนสาคัญในการพัฒนาหรื อออกแบบการฝึ กที่มีผลต่อการปั่ นจักรยาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปได้ ว่าตัวแปรทางคิเนเมติกส์ มุมข้ อสะโพก หากมีการเคลื่อนไหวมากจนทาให้ มีการ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่งของจุดศูนย์ถ่วงของร่ างกาย ซึ่งจะทาให้ ความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่ างกาย
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อใช้ ตวั กาหนดเป็ น ความเร็ วรอบขาที่สงู ขึ ้น การเปลี่ยนแปลงความเร็ วรอบขาที่
สูงขึ ้นจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายซึง่ เป็ นส่วนสาคัญที่มีผลต่อ
ทักษะในการปั่ น การควงรอบขา และเปลี่ยนแปลงความเร็ ว รอบขาตามความเป็ นจริ ง ในกี ฬา
จักรยานประเภทถนนเพื่อให้ เกิดการปั่นเพื่อให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
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ข้ อเสนอแนะ
1. สามารถจาลองการปั่ นเสมือนจริ งได้ หลายหลายเหตุการณ์ เช่น การปั่ นขึ ้นเขา หรื อ
ปั่นแบบลู่
2. ควบคุมปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้ จกั รยานประเภทถนน เช่น ขนาด
ของเฟื อง การใช้ เกียร์ เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะในการทาการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษา การวิเคราะห์ มุมการเคลื่อนไหวของจุดศูนย์ถ่วงของร่ างกายในกลุ่ม
นักกีฬามืออาฃีพแบบเฉพาะเจาะจง
2. ควรมีการศึกษาทางด้ านวิเคราะห์มมุ การเคลื่อนไหวโดยใช้ ตวั แปร คิเนติกส์และคิเนเม
ติกส์
3. สามารถจาลองการปั่ นเสมือนจริ งได้ หลายหลายเหตุการณ์ เช่น การปั่ นขึ ้นเขา หรื อ
ปั่นแบบลู่
4. ควรมีการศึกษาการวิเคราะห์มมุ การเคลื่อนไหวของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายจากเวลา
ในการปั่นที่เสมือนจริงโดยทาการทดลองกลางแจ้ ง
5. ควรมีการศึกษาทางด้ านคิเนติกส์ในเรื่ องของแรงที่เกิดบนลูกไดในขณะการปั่นควบคู่
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
บันทึกข้ อความ การพิจารณาจริยธรรม และใบบันทึกข้ อมูลผู้เข้ ารั บการทดลอง
เบือ้ งต้ น
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บันทึกข้ อความ แจ้ งผลผ่านการพิจารณาจริยธรรม
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ใบรับรองโครงการจริ ยธรรม
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หนังสื อให้ความยินยอมเข้าร่ วมในโครงการวิจยั

(Informed Consent Form)
วันที่
……………….….
…………
ข้ าพเจ้ า……………………………..….อายุ……….…ปี อยูบ่ ้ านเลขที่………….
ถนน………...................หมูท่ ี่………….แขวง/ตาบล………………..….………....เขต/
อาเภอ…..…………………................จังหวัด…………....................................โทรศัพท์
.............................................
ขอทาหนังสือนีใ้ ห้ ไว้ ต่อหัวหน้ าโครงการวิจัยเพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่ า
ข้ อ 1 . ข้ าพเจ้ า ได้ รับทราบโครงการวิจยั ของ...........ศุภณัฐ นาคเอี่ยม
............................................................
เรื่ อง....การวิเคราะห์คิเนมาติกส์ของการปั่ นจักรยานประเภทถนน.......
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ า ยินยอมเข้ าร่ วมโครงการวิจัยนี ้ ด้ วยความสมัครใจ โดยมิได้ มีการบังคับขู่เข็ญ
หลอกลวงแต่ ประการ
ใด และจะให้ ความร่ วมมือในการวิจัยทุกประการ
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ า ได้ รับการอธิบายจากผู้วจิ ยั เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจยั ประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย
อาการหรื ออันตรายที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังแนวทางป้
้
องกัน และแก้ ไข หากเกิด
อันตราย ค่าตอบแทนที่จะได้ รับ ค่าใช้ จา่ ยที่ข้าพเจ้ าจะต้ องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้ อา่ นข้ อความที่มี
รายละเอียดอยูใ่ นเอกสารชี ้แจงผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั โดยตลอด อีกทังยั
้ งได้ รับคาอธิบายและตอบข้ อ
สงสัยจากหัวหน้ าโครงการวิจยั เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และตกลงรับผิดชอบตามคารับรองในข้ อ 5 ทุก
ประการ
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ า ได้ รับการรับรองจากผู้วิจยั ว่าจะเก็บข้ อมูลส่วนตัวของข้ าพเจ้ าเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเฉพาะ
ผลสรุ ปการวิจยั
เท่านัน้
ข้ อ 5. ข้ าพเจ้ า ได้ รับทราบจากผู้วิจยั แล้ วว่า หากมีอนั ตรายใด ๆ อันเกิดขึน้ จากการวิจัยดังกล่ าว ข้ าพเจ้ า
จะได้ รับการ
รักษาพยาบาลจากคณะผู้วิจยั โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายและจะได้ รับค่าชดเชยรายได้ ที่สญ
ู เสียไปในระหว่าง
การ รักษาพยาบาล
ดังกล่าว ตลอดจนมีสทิ ธิ์ได้ รับค่าทดแทนความพิการที่อาจเกิดขึ ้นจากการวิจยั ตามสมควร
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ข้ อ 6. ข้ าพเจ้ า ได้ รับทราบแล้ วว่าข้ าพเจ้ ามีสทิ ธิ์จะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยั นี ้ และการบอกเลิกการร่วม
โครงการวิจยั จะไม่มี
ผลกระทบต่อการดูแลรักษาโรคที่ข้าพเจ้ าจะพึงได้ รับต่อไป
ข้ อ 7. หากข้ าพเจ้ ามีข้อข้ องใจเกี่ยวกับขันตอนของการวิ
้
จยั หรื อหากเกิดผลข้ างเคียงที่ไม่พงึ ประสงค์จาก
การวิจยั สามารถ
ติดต่อกับ.........ศุภณัฐ นาคเอี่ยม (เพชร) เบอร์ 080-509-2255 ที่อยู่ 29/143 อาคารสยามคอนโด
ถ.พระราม9 เขต
ห้ วยขวาง แขวง ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ข้ อ 8. หากข้ าพเจ้ า ได้ รับการปฏิบตั ิไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ในเอกสารชี ้แจงผู้เข้ าร่วมการวิจยั ข้ าพเจ้ าจะ
สามารถติดต่อกับประธาน
คณะกรรมการจริ ยธรรมสาหรับการพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์หรื อผู้แทน ได้ ที่สถาบัน
ยุทธศาสตร์ ทางปั ญญา
และวิจยั มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11015-11018
นาย ศุภณัฐ นาคเอี่ยม
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แบบเอกสารที่ MF 10-2
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความตามหนังสือนี ้โดยตลอดแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตามเจตนา
ของข้ าพเจ้ า จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญพร้ อมกับหัวหน้ าโครงการวิจยั และต่อหน้ าพยาน

ลงชื่อ …………………………………...
(………………………………….....)
ผู้ยินยอม / ผู้แทนโดยชอบธรรม

ลงชื่อ ……………………………………พยาน
(…………………………………… )

ลงชื่อ ……………………………………
(……………………………….......)
ผู้ให้ ข้อมูลและขอความยินยอม/หัวหน้ าโครงการวิจยั

ลงชื่อ …………………………………พยาน
(…………………………………… )

ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมการวิจยั อ่านหนังสือไม่ออก ผู้ที่อา่ นข้ อความทังหมดแทนผู
้
้ เข้ าร่วมการวิจยั คือ.............
........................................................................................................................................................
จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นพยาน
ลงชื่อ …………………………………พยาน
(…………………………………….)
หมายเหตุ
1. ในกรณีผ้ ใู ห้ ความยินยอมมีอายุไม่ครบ 18 ปี บริ บรู ณ์ จะต้ องมีผ้ ปู กครองตามกฎหมายเป็ นผู้ให้ ความยินยอม
ด้ วย หรื อ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ ด้วยตนเอง จะต้ องมีผ้ มู ีอานาจทาการแทน เป็ นผู้ให้ ความ
ยินยอม
2. กรณีผ้ ยู ินยอมตนให้ ทาวิจยั ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ให้ ผ้ วู ิจยั อ่านข้ อความในหนังสือให้ ความยินยอมนี ้
ให้ แก่ผ้ ยู ินยอมตนให้ ทาวิจยั ฟังจนเข้ าใจแล้ ว และให้ ผ้ ยู ินยอมตนให้ ทาวิจยั ลงนาม หรื อพิมพ์ลายนิ ้วหัวแม่มือ
รับทราบ ในการให้ ความยินยอมดังกล่าวด้ วย
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เอกสารชีแ้ จงผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
(Participant Information Sheet)
คำแนะนำในกำรจัดเตรี ยมเอกสำรชี้แจงฯ (กรุ ณาตัดข้อความส่วนนี ้ออกจากเอกสารชี ้แจงฯ ฉบับที ่ท่าน
เตรี ยม)
เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมการวิ จยั ในคน กรุณาใช้แบบฟอร์ มนีเ้ พือ่ จัดเตรี ยมเอกสารชี ้แจงฯ โดยปรับ
ข้อความให้สอดคล้องกับโครงการวิ จยั ของท่านดังนี ้
1. อักษรตัวหนำ เป็ นข้อความบังคับทีจ่ ะต้องมี ระบุในเอกสารชี ้แจงฯ
2. อักษรตัวปกติ อาจตัดออกได้หากไม่เกี ่ยวข้องกับโครงการวิ จยั ของท่าน
3. อักษรตัวเอน เป็ นคาแนะนาในการกรอกข้อมูล ขอให้ตดั ข้อความนัน้ ออกเมื ่อใส่ข้อมูลของท่านแล้ว
ในเอกสารชี ้แจงฯ ฉบับทีท่ ่านเตรี ยม
ในเอกสารนีอ้ าจมีข้อความที่ท่านอ่ านแล้ วยังไม่ เข้ าใจ โปรดสอบถามหัวหน้ าโครงการวิจัยหรือ
ผู้แทนให้ ช่วยอธิบายจนกว่ าจะเข้ าใจดี ท่ านอาจจะขอเอกสารนีก้ ลับไปอ่ านที่บ้านเพื่อปรึกษา หารือกับ
ญาติพ่ ีน้อง เพื่อนสนิท แพทย์ ประจาตัวของท่ าน หรื อแพทย์ ท่านอื่น เพื่อช่ วยในการตัดสินใจเข้ าร่ วม
การวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย การวิเคราะห์คเิ นมาติกส์ของการปั่ นจักรยานประเภทถนน
ชื่อหัวหน้ าโครงการวิจัย...นาย ศุภณัฐ นาคเอี่ยม..
สถานที่วิจัย ห้ องชีวกลศาสตร์ การกีฬา สถานสุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัด
นครราชสีมา
สถานที่ทางานและหมายเลขโทรศัพท์ ของหัวหน้ าโครงการวิจัยที่ต่อได้ ทงั ้ ในและนอกเวลาราชการ ...
สถานที่ทางาน บริ ษัท โปรไบค์ จากัด 237/2 ถนน สารสิน แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330เบอร์ โทรศัพท์
080-509-2255
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ไม่มี
ระยะเวลาในการวิจัย 1 ปี
โครงการวิจัยนีท้ าขึน้ เพื่อ
เพื่อศึกษาตัวแปรทางคิเนมาติกส์ได้ แก่ มุมของข้ อเท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพก และจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายใน
การปั่ นจักรยานประเภทถนน และเปรี ยบเทียบ มุมของข้ อเท้ า ข้ อเข่า ข้ อสะโพก และจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย กับ
ความเร็วรอบขาระหว่างนักปั่ นจักรยานสมัครเล่นและมืออาชีพ
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
นาไปช่วยในการพัฒนาเทคนิคในการปั่ นจักรยานประเภทถนน
สาหรับผู้ที่สนใจออกกาลังกายในกีฬาจักรยานประเภทถนน รวมถึงทีมกีฬาและสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของทักษะให้ มคี วามสมบูรณ์แบบมากที่สดุ
ท่ านได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมการวิจัยนีเ้ พราะ ได้ รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์ที่ทางผู้วจิ ยั ได้ ทาการกาหนด กลุม่
ตัวอย่างที่ 1 เป็ นนักปั่ นจักรยานในระดับทีมชาติ และกลุม่ ตัวอย่างที่ 2 เป็ นนักปั่ นจักรยานในระดับมือสมัครเล่นที่
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เป็ นนิสติ วิทยาศาสตร์ การกีฬามหาวิทยาลัยศรี นคริ ทรวิโรฒ ที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี ที่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดโดย
ต้ องผ่านการคัดกรองด้ านสุขภาพ
มีผ้ เู ข้ าร่ วมการวิจัยนีท้ งั ้ สิน้ 30 คน โดยทาการแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ที่ 1 นักปั่นจักรยานระดับ
ทีมชาติมีจานวน 15 คน และกลุม่ ที่ 2 นักปั่ นจักรยานระดับมือสมัครเล่นที่ผา่ นเกณฑ์การคัดกรอง จานวน 15 คน
หากท่ านตัดสินใจเข้ าร่ วมการวิจัยแล้ ว จะมีขนั ้ ตอนการวิจัยดังต่ อไปนีค้ ือ
ดาเนินการแบ่งกลุม่ การทดลองแบบการสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จัดสถานที่ทา
การอบรมเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้ รับจากการฝึ ก และนัดวันเวลาสถานที่ในการเก็บการทดลอง โดยใช้ เวลาใน
การเก็บข้ อมูลและการทาการทดลองไม่เกิน 1-2 ชัว่ โมง ต่อ 1 ผู้การทดลอง
กลุม่ ตัวอย่างได้ รับทราบรายละเอียดของวิธีปฏิบตั ิตวั ในการทดสอบและการเก็บข้ อมูล และลงนามใน
ใบยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั แบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่
นักปั่ นจักรยานระดับมืออาชีพในระดับทีมชาติ จานวน 15 คน
นักปั่ นจักรยานระดับในมือสมัครเล่น จานวน 15 คน
ทาการปั่ นจักรยานอบอุน่ ร่างกาย 5-15 นาที และทาการติด Marker ตาม Protocol ของโปรแกรม ทังหมด
้
37 จุด
ทัว่ ร่างกาย
บันทึกภาพ Calibration frameบริ เวณที่ใช้ ในการเก็บตัวอย่าง และบันทึกภาพโดยให้ ผ้ ทู าการทดลองปั่ นแบบ
เสมือนจริ ง โดยกาหนดความเร็ วรอบขาในการปั่ นและเวลา ดังนี ้
ความเร็วรอบขา 70 รอบต่อวินาที(RPM) 5 นาที
ความเร็วรอบขา 80 รอบต่อวินาที(RPM) 5 นาที
ความเร็วรอบขา 90 รอบต่อวินาที(RPM) 5 นาที
ความเร็วรอบขา 100 รอบต่อวินาที(RPM) 5 นาที
ความเร็วรอบขา 110 รอบต่อวินาที(RPM) 5 นาที
รวมทังหมด
้
25 นาที
และนาข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมวิเคราะห์การเคลือ่ นไหวแบบ 3 มิติเพื่อวิเคราะห์การเคลือ่ นที่
ของจุดศูนย์ถว่ ง (CG)
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เมื่อเข้ าร่ วมการวิจัย อาจเกิดอุบตั เิ หตุจากความหนักในการปั่ นจักรยาน
หากท่ านไม่ เข้ าร่ วมในโครงการวิจัยนี ้ จะไม่ มีผลกระทบต่ อหน้ าที่การปฏิบัติงานใดๆ ของท่ าน
หรือส่ งผลกระทบต่ อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสติ แต่ อย่ างใด
หากมีข้อข้ องใจที่จะสอบถามเกี่ยวข้ องกับการวิจัย หรือหากเกิดผลข้ างเคียงที่ไม่ พงึ ประสงค์
จากการวิจัย ท่ านสามารถติดต่ อ นาย ศุภณัฐ นาคเอี่ยม(เพชร) เบอร์ โทรศัพท์ 080-509-2255
ท่านจะได้ รับการช่วยเหลือหรื อดูแลรักษาการบาดเจ็บ/เจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการวิจยั ตามมาตรฐาน
ของการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นโดยนักวิทยาศาสตร์ การกีฬา โดยผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาคือ ผู้วิจยั
ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้ รับจากการวิจยั สามารถนาผลไปพัฒนาเทคนิคในการปั่ นจักรยานประเภทถนน
ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิครวมถึงพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาได้ อีกด้ วย
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ค่าตอบแทนที่ผ้ เู ข้ าร่วมการวิจยั จะได้ รับ ค่าตอบแทนคนละ 500 บาท ทางผูว้ ิ จยั จะจัดรถในการเดิ นทาง
เก็บตัวอย่างให้ รวมถึงอาหาร อาหารว่างและเครื ่องดืม่
ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้ รับจากการวิจยั สามารถนาผลไปพัฒนาเทคนิคของนักกีฬาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของทักษะให้ สมบูรณ์แบบมากขึ ้น
ค่ าตอบแทนให้ ผ้ เู ข้ าทาการทดลอง 500
ค่ าใช้ จ่ายที่ผ้ เู ข้ าร่ วมการวิจัยจะต้ องรับผิดชอบเอง ไม่มี
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทัง้ ด้ านประโยชน์ และโทษที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัยนี ้ ผู้วิจัยจะแจ้ งให้ ทราบ
โดยรวดเร็วและไม่ ปิดบัง
ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้เข้ าร่ วมการวิจัย จะถูกเก็บรั กษาไว้ โดยไม่ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะเป็ นราย
บุคคล แต่ จะรายงานผลการวิจัยเป็ นข้ อมูลส่ วนรวมโดยไม่ สามารถระบุข้อมูลรายบุคคลได้ ข้ อมูลของ
ผู้เข้ าร่ วมการวิจัยเป็ นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ ามาตรวจสอบได้ เช่ น ผู้ให้ ทุนวิจัย สถาบัน
หรือองค์ กรของรัฐที่มีหน้ าที่ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็ นต้ น
ผู้เข้ าร่ วมการวิจัยมีสทิ ธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้
โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า และการไม่ เข้ าร่ วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี ้ จะไม่ มีผลกระทบต่ อการ
บริการและการรักษาที่สมควรจะได้ รับตามมาตรฐานแต่ ประการใด
หมายเหตุ สาหรับโครงการวิ จยั ทาง non-medical Science ให้ใช้ข้อความว่า
ข้ าพเจ้ ามีสทิ ธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า และ
การไม่ เข้ าร่ วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี ้ จะไม่ มีผลกระทบต่ อหน้ าที่การปฏิบัติงาน
ใดๆ ของท่ าน หรือส่ งผลกระทบต่ อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิต ท่ านมี สทิ ธิ์ท่ ี
จะไม่ เข้ าร่ วมการวิจัยก็ได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งเหตุผล
หากท่ า นได้ รับ การปฏิ บั ติท่ ีไ ม่ ตรงตามที่ไ ด้ ระบุ ไว้ ใ นเอกสารชี แ้ จงนี ้ ท่ า นสามารถแจ้ งให้
ประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในคนทราบได้ ท่ ี สานักงานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัย
ในมนุ ษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ ตึ กศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 20 โทร (02) 649-5000 ต่ อ
11015-11018 โทรสาร: (02) 259-1822

ลงชื่อ................................................... ผู้เข้ าร่ วมโครงการวิจยั วันที่
...............................................
(......................................................)
หมำยเหตุ (ลบข้อความส่วนนีอ้ อกจากเอกสารชี ้แจงฯ ทีท่ ่านเตรี ยม เมื ่อท่านได้รบั ทราบและปฏิ บตั ิ ตามแล้ว)
1. หากผูเ้ ข้าร่วมวิ จยั เป็ นผูเ้ ยาว์ (อายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์) เอกสารชี ้แจงนี ้ทาให้ ผ้ ปู กครอง/ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมเป็ นผู้อา่ น โดยเปลีย่ นสรรพนาม “ท่าน” เป็ น “เด็กในปกครองของท่าน” ตามตาแหน่งทีเ่ หมาะสม
2. ท่านสามารถเตรี ยมเอกสารหมายเลข 3ก และ 3ข แยกจากกัน โดยผูเ้ ข้าร่วมการวิ จยั ลงนามท้ายหนังสือทัง้ 2
ฉบับ หรื อ ท่านอาจเตรี ยมแบบเอกสารหมายเลข 4 คือมี ข้อความรวมกันทัง้ เอกสารชี ้แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิ จยั และ
หนังสือแสดงเจตนายิ นยอมซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมการวิ จยั ลงนามท้ายหนังสือทีเ่ ดียว
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ใบบันทึกข้ อมูลผู้เข้ ารับการทดลอง
ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................ ชื่อเล่ น
..........................
วัน/เดือน/ปี เกิด ........................................................................................ อายุ ............... ปี
เป็ นนักกีฬาสังกัด/ประสบการณ์ ในการปั่ นจักรยานประเภทถนน
..............................................................................................................................................
นา้ หนัก ........................................ กิโลกรั ม ส่ วนสูง .........................................เซนติเมตร
ประวัตอิ าการบาดเจ็บ (ใน 6 เดือนที่ผ่านมา)
ไม่ มี

มี โปรดระบุ ...........................................................................

ประสบการณ์ ในการแข่ งขันจักรยานประเภทถนนในประเทศและต่ างประเทศ
1)……………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………
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ใบบันทึกข้ อมูลรถจักรยานประเภทถนนผู้เข้ ารั บการทดลอง

ภาคผนวก ข
เกี่ยวกับกีฬาจักรยานประเภทถนนและการบันทึกข้ อมูลนักกีฬา
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กีฬาจักรยาน
ประวัตกิ ีฬาจักรยาน
จักรยานคันแรกได้ สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2377 โดย Kirkpatrick Mcmillan แห่งสกอตแลนด์
ได้ ดดั แปลงแบบมาจาก JeenTheson หลักฐานนี ้ได้ พบในอียิปต์และในปอมเปวี ซึง่ ได้ เขียนภาพไว้
บนผนังปูนจักรยานได้ วิวฒ
ั นาการมาตามลาดับ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2408 Pierre Michaux และ
Pierre Lallementได้ ประดิษฐ์ จกั รยานขึ ้นใหม่ โดยมีบนั ไดถีบเหมือนจักรยานในปัจจุบนั และมีสาย
โซ่โยงไปยังเพลาล้ อหลัง แต่อย่างไรก็ตามจักรยานในสมัยก่อนยังไม่มีล้อกันสะเทือน ทาให้ เวลา
เคลื่อนที่จะสะเทือนมากจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2422-2428 ได้ มีการดัดแปลงให้ มีความปลอดภัยมาก
ขึ ้น ได้ ถกู ออกแบบใหม่และปรับปรุงให้ ดีขึ ้นโดย J.K. Starley มีการอัดลมเข้ าไปในยางรถเพื่อกัน
สะเทือน ในปี พ.ศ. 2436 ประดิษฐ์ เบรกให้ รถหยุดได้ ตามต้ องการในปี พ.ศ. 2441 มีผ้ อู อกแบบให้
รถมีล้อหน้ าและล้ อหลัง จนในที่สดุ จักรยานก็มีสภาพเหมือนในปัจจุบนั การแข่งขันจักรยานครัง้
แรกเป็ นการแข่งขันจากนครปารี สไปเมืองรูออง ประเทศผรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2412 โดยมีนกั
จักรยาน ชื่อ James Moore ชาวอังกฤษเป็ นผู้ชนะเลิศ สหพันธ์จกั รยานนานาชาติ (International
Cycling Union หรื อ Union Cycling International, U.C.I) ได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.
2443 ณ นครปารี ส ประเทศฝรั่งเศส องค์การแห่งแรกที่ได้ จดั ตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อวาง
โครงสร้ างการก้ าวหน้ าของกีฬาจักรยานคือ International Cyclist Association (I.C.A.) เมื่อ พ.ศ.
2435 (ค.ศ.1892) ในกรุงลอนดอน โดยมี Frans Netcher แห่งประเทศฮอลแลนด์และตาม
ด้ วย Mr.Henry Sturmey แห่งสหราชอาณาจักร ได้ จดั การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ โลกขึ ้นเป็ นครัง้
แรก ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ.2436 และครัง้ ที่ 2 ณ เมืองแอนท์เวิป ประเทศเบล
เยี่ยม ในปี พ.ศ.2437 เนื่องด้ วยการดาเนินงานของ I.C.A. ไม่เป็ นที่พอใจของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
บรรดาผู้แทน 6 สมาคม และ 5 ประเทศรวมตัวกัน ณ กรุงปารี ส ได้ แก่ Mr.Emile de
Beukelaer แห่ง LiqueVelocipedique Beige ชาวฝรั่งเศสชื่อ Victor Breyer แห่ง National
Cycling Association แห่งสหรัฐอเมริกา Alfred Riguelle แห่ง Union Velocipedique de
France จากฝรั่งเศส Count Villers แห่ง Union des SocietesFrancaises de Sports
Athletiques Mario Bruzzone ผู้แทน Union VelocipedisticaItaliana และ Paul
Roussean แห่ง Union Cycliste Suisse ได้ ร่วมประชุมกัน ณ กรุงปารี ส ในวันที่ 14 เมษายน
พ.ศ.2443 (ค.ศ. 1900) ก่อตังสหพั
้ นธ์จกั รยานนานาชาติ (Union CyclisteInternationale,
U.C.I.) ขึ ้น โดยให้ Mr.Emile De Beukelaer ดารงตาแหน่งประธานสหพันธ์ ฯ คนแรก ตังแต่
้ พ.ศ.
2443 จนถึงปี พ.ศ.2465 สาหรับผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานสหพันธ์ ฯ คนปัจจุบนั คือ มร. แพท แมค
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เควท ชนิดกีฬาจักรยานที่อยู่ในความดูแลของสหพันธ์จกั รยานนานาชาติ มีจานวน 7 ชนิดรวมไป
ถึงจักรยานประเภทถนน (Herlihy, David V.2004. Bicycle:The History)
กีฬาจักรยานถนน
จักรยานถนน (Road cycling) เป็ นกีฬาจักรยานชนิดที่ต้องใช้ ความกล้ า และพละกาลัง
อย่างสุดกาลังของมนุษย์ (courage,heoism and going beyond one’s limitations) เป็ นชนิด
กีฬาที่เป็ นประวัติศาสตร์ ทางการกีฬาของโลกชนิดหนึง่ มีการแข่งขันครัง้ แรก “Paris- Rouen” จัด
ขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2412 การแข่งขันมีสองประเภทคือ ไทม์ไทรอัล(time-trials) ไลน์เรส (line races)
การแข่งขันจักรยานทีใ่ ช้ จกั รยานประเภทเสือหมอบ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท การแข่งขันจักรยาน คือ
ประเภทถนน และ การแข่งขันจักรยานประเภทลู่
การแข่งขันจักรยานประเภทถนน นันสามารถแยกออกได้
้
อีก 3 ประเภทย่อยๆ
1.1 การแข่ งแบบวันเดียวจบ (single day race) จะเป็ นการจัดการแข่งขันโดยจะจบการ
แข่งขันภายในวันเดียว การจัดการแข่งขันแบบนี ้สามารถแยกออกได้ อีก 4 ประเภทดังนี ้
1.1.1 ประเภท Criterium จะเป็ นการแข่งขัน โดยใช้ ระยะทางสันๆ
้ โดยปกติจะใช้
ระยะทางไม่เกิน 5 ก.ม มักจะแข่งขันกันในเมืองโดยการขี่ขนั กันไปรอบๆเมือง การแข่งประเภทนี ้จะ
ปล่อยนักแข่งจากจุดเริ่มต้ นแบบเป็ นกลุม่ หรื อที่เราเรี ยกว่า "mass start"
1.1.2 ประเภท Circuit race จะเป็ นการแข่งขันจักรยานโดยใช้ ระยะทางปานกลาง
โดยปรกติจะใช้ ระยะทางประมาน 5 - 10 ก.ม การแข่งประเภทนี ้จะปล่อยนักแข่งจากจุดเริ่มต้ น
แบบเป็ นกลุม่ หรื อที่เราเรี ยกว่า "mass start"
1.1.3 ประเภท Road race จะเป็ นการแข่งขันโดยใช้ ระยะทางค่อนข้ างยาว
โดยทัว่ ไปแล้ วการแข่งขันจักรยานประเภทนี ้จะมีระยะการแข่งทางการแข่งขันมากกว่า 60 ก.ม ขึ ้น
ไป รูปแบบการแข่งขันนันสามารถแข่
้
งแบบเป็ นรอบๆ หรื อจะจัดแบบจุดเริ่มต้ นแล้ วไปถึงเส้ นชัย
โดยใช้ เส้ นทางแบบทางไกลก็ได้ การแข่งจักรยานประเภทนี ้จะปล่อยนักแข่งจากจุดเริ่มต้ นแบบเป็ น
กลุม่ หรื อที่เราเรี ยกว่า "mass start"
1.1.4 ประเภท Time trial จะเป็ นการแข่งขันโดยใช้ ระยะทางปานกลาง ระยะทาง
ประมาน 20 - 50 ก.ม การแข่งประเภทนี ้จะปล่อยนักแข่งจากจุดเริ่มต้ นแบบปล่อยที่ละ 1 คนหรื อที่
เรี ยกว่าแบบ "solo start"
1.2 การแข่ งขันแบบสเตจ (Stage races) ยกตัวอย่างเช่น Tour Of Thailand,Tour DeFrance และ
การแข่งขันแบบนี ้ จะแบ่งการแข่งขันออกเป็ นหลาย Stages เพื่อหาผู้ที่ทาเวลารวมแล้ วน้ อยที่สดุ
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1.3 การแข่ งขันแบบอัลตร้ ามาราธอน (Ultra marathon) จะเป็ นการแข่งขันเพียง Stage
เดียวระยะทางที่ใช้ แข่งขันจักรยานประเภทนี ้นันประมาน
้
3,000 ไมล์ หรื อ 4,800 ก.ม

ภาพประกอบ 8 รถจักรยานประเภทถนน
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ภาพประกอบ 9 ท่าทางในการปั่นจักรยานประเภทถนนแบบเสมือนจริง
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อุปกรณ์และการบันทึกข้ อมูล

ภาพประกอบ 10 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ การบันทึก
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ภาพประกอบ 11 ตัวอย่างจักรยานทีใช้ ในการทดลองการปั่นแบบเสมือนจริง
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ภาพประกอบ 12 กล้ องจับสัญญาณที่ใช้ ในการทดลอง จานวน 6 ตัว
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ภาพประกอบ 13 ตัวส่งสัญญาณจากผู้เข้ ารับการทดลองใช้ ตดิ ตามร่างกาย

ภาพประกอบ 14 อุปกรณ์วดั ความเร็วและความเร็ วรอบขา
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ภาพประกอบ 15 อุปกรณ์แสดงความเร็ วและความเร็วรอบขา
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ประวัติผเู้ ขียน

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา
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