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บทคัดย่ อ
อัตราการใช้พลังงานของร่ างกายเป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ มีผลต่อความสามารถของนักกี ฬาทั้งในขณะทาการ
ฝึ กซ้อมหรื อแข่งขัน แม้วา่ ก่อนหน้านี้จะมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการพายเรื อมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั ไม่
มีรายงานที่แน่ชดั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกลศาสตร์ และสรี รวิทยา อัตราการใช้พลังงานเป็ นตัวแปรสาคัญที่จะทาให้
นักกี ฬาประสบความสาเร็ จในการแข่งขัน การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ของอัตราการใช้
พลังงานรยางค์ร่างกายและความเร็ วการพายในนักกีฬาเรื อกรรเชียงระดับทีมชาติ อาสาสมัครเป็ นนักกีฬาเรื อกรรเชียง
ระดับทีมชาติ อายุต้ งั แต่ 18-30 ปี จานวน 8 คน โดยทาการจาลองการแข่งขันพายเรื อกรรเชียงระยะทาง 2,000 เมตร
ผลการศึ กษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้พลังงานในรยางค์ร่างกายและความเร็ วของการพายเรื อ ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นปั จจัยด้านการใช้พลังงานของรยางค์ร่างกายอาจไม่มีผล
ต่อความเร็ วในการพาย
ABSTRACT
Rate of energy expenditure is one factor about player’s performance during training and competition.
Previously many researchers studied performance in rowing, but there has no study on correlation between
biomechanics and physiology in rower athlete. The rate of energy expenditure has important variable of success
competition. The main objective of this research was to study correlation between rate of energy expenditure and speed
of rowing in 8 men Thai national rower athletes aged 18-30 years in 2,000 meters rowing. It was found that no
correlation between rate of energy expenditure and speed during rowing in the simulated competition (P>0.05).
Therefore, extremities energy expenditure may not be associate with speed in rowing.

คาสาคัญ: เครื่ องวัดความเคลื่อนไหวแบบพกพา ActiGraph GT9X accelerometer เรื อกรรเชียงระยะ 2000 เมตร
เวลาของการพาย
Keywords: ActiGraph GT9X accelerometer, Rowing 2000 meters, Rowing of time
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บทนา
กีฬาเรื อพายแบ่งออกเป็ นหลายประเภท เช่น เรื อคยัค เรื อแคนู เรื อยาว และเรื อกรรเชียงเป็ นกีฬาประเภทเดี่ยว
คู่ และทีม ประกอบด้วยฝี พาย 1 2 4 และ 8 คนพาย มีลกั ษณะการพายที่หนั หลังเข้าเส้นชัยและขาทั้งสองข้างจะออกแรง
ถีบพร้อมๆ กัน แขนจะจับพายทั้งสองข้าง โดยแขนซ้ายอยูบ่ นแขนขวา ลาตัวเหยียดตรงในจังหวะที่พายเริ่ มต้นจะถีบขา
ทั้งสองข้างพร้อมๆกัน การพายเรื อกรรเชียงเป็ นการเคลื่อนไหวที่ซ้ าๆ เป็ นการเคลื่อนที่เป็ นวงรอบที่มีอตั ราจังหวะ การ
พายเรื อ รอบ 220 ครั้ งในระยะการแข่ ง ขัน 2,000 เมตร ใช้ร ะยะเวลา 5-7 นาที ฉะนั้น นัก กี ฬ าเรื อ กรรเชี ย งต้อ งมี
สมรรถภาพร่ างกายที่ เฉพาะเจาะจงอยู่ในระดับที่ดี จึ งจะมีประสิ ทธิ ภาพการพายในการแข่งขันให้อยู่ในระดับสู งด้วย
ตลอดจนทักษะเบื้องต้นการเคลื่อนไหวของร่ างกายเป็ นสิ่ งสาคัญ นับตั้งแต่การเคลื่อนไหวของขา หลัง แขน โดยใช้แรง
60 เปอร์เซ็นต์มาจากขากับการเหยียดสะโพก และแขน 40 เปอร์เซ็นต์ การทางานประสานสัมพันธ์ของขา ลาตัวและแขน
เป็ นส่ วนสาคัญในการพายเรื อกรรเชี ยง (พรเทพ, 2550) อัตราการใช้พลังงานของร่ างกายเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีผลต่อ
ความสามารถของนักกีฬาทั้งในขณะทาการฝึ กซ้อมหรื อแข่งขันโดยพลังงานดังกล่าว มีลกั ษณะการผลิตที่ต่างกันขึ้นอยู่
กับ ความหนัก และระยะเวลาของการทากิ จ กรรมนั้น ๆ โดยมีร ะบบพลัง งานที่ สาคัญ ได้แ ก่ ระบบแอนแอโรบิก
อแล็กเตท (Anaerobic Alactate System) เป็ นระบบที่ไม่ใช้ออกซิ เจนในการผลิตพลังงาน และไม่ก่อให้เกิดกรดแลคติก
ระบบแอนแอโรบิ ก แล็กเตท (Anaerobic Lactate System) เป็ นระบบพลังงานที่ ไม่ใช้ออกซิ เจนในการผลิ ตพลังงาน
เช่ นเดี ยวกับระบบแอนแอโรบิ ก อแล็กเตท แต่จะก่ อให้เกิ ดกรดแลคติ กขึ้ น และระบบแอโรบิ ก (Aerobic System)
ความสามารถในการพายที่สามารถใช้ออกซิ เจนสู งสุ ด (VO2 max)โดยไม่ทาให้เกิดการเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
เชิงกลเป็ นปั จจัยที่สาคัญมากขึ้น การผลิตพลังงาน และใช้พลังงานในกรอบเวลาที่จากัด ต้องมีการใช้พลังงานและการ
ตอบสนองต่อการเผาผลาญสู งสุดเพื่อให้แข่งขันได้มากกว่า 2,000 เมตร การใช้พลังงานเฉลี่ย 25-35 แคลอรี่ (Hegerman
et al., 1987; สนธยา, 2017) การเผาผลาญพลังงานระหว่างการทางานของร่ างกาย ซึ่ งการใช้พลังงานของร่ างกายขึ้นอยู่
กับเพศ อัตราการเผาผลาญอาหารขั้นต่า มวลร่ างกาย ส่วนประกอบของร่ างกาย (whaley et al., 2006) และระดับกิจกรรม
ที่ประกอบสามารถวัดได้โดยทางอ้อมจากการวัดอัตราการเคลื่อนไหวของร่ างกาย (Accelerometer) แม้วา่ จะมีการศึ กษา
การพายเรื อ มาอย่า งต่ อ เนื่ อ งแต่ ย งั ไม่ มี ร ายงานที่ แ น่ ชัด เกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ท างกลศาสตร์ แ ละสรี ร วิ ท ยา ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ของอัตราการใช้พลังงาน เป็ นตัวแปรสาคัญที่จะทาให้นกั กีฬาประสบความสาเร็ จในการแข่งขัน อัตราการ
ใช้พลังงานสามารถกาหนดระดับความหนักที่จะใช้ในการพายเรื อเพื่อให้สามารถผลิตพลังงานได้อย่างเพียงพอกับความ
ต้องการต่อการแข่งขัน สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งสาหรับโค้ชและนักกี ฬาเป็ นข้อมูลที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนานักกีฬาให้ไปสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดของการแข่งขัน ดังนั้นเพื่อจะได้ทราบถึงตัวแปรความสัมพันธ์
ด้านการใช้พลังงานที่เหมาะสมและสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนานักกีฬาเรื อกรรเชียง ก็จะทาให้นกั กีฬามี
ความพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ งานวิจยั
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้พลังงานรยางค์ร่างกายกับความเร็ วของการพายในนักกีฬาเรื อ
กรรเชียงชายระดับทีมชาติ
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วิธีการดาเนินงานวิจยั
อาสาสมัคร
นักกีฬาเรื อกรรเชียงเพศชายจานวน 8 คน ซึ่งเป็ นนักกีฬาระดับทีมชาติท้ งั หมด ผ่านการฝึ กซ้อมพายเรื อมาอย่าง
ต่อเนื่ องแล้วอย่างน้อย 2 ปี ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็ นอุปสรรคต่อการพายเรื อ เช่น โรคท้องร่ วง และฝี
บริ เวณที่ ไม่สามารถพายเรื อ ไม่มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้ อและกระดูกรุ นแรงได้แก่ ได้รับการผ่าตัดบริ เวณข้อต่อ มี
อาการกล้ามเนื้ ออ่อนแรง มีอาการกล้ามเนื้ ออ่อนแรง มีอาการกระดูกหักหรื อแตก ในช่วง 6 เดือนก่อนการทดลอง คัด
กรองจากแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปอาสาสมัคร
ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
การวิ จัย นี้ ท าการเก็ บ ข้อ มู ล ในช่ ว งเดื อ น สิ ง หาคม ถึ ง เดื อ นกัน ยายน หลัง จากได้รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิยาลัยขอนแก่นผ่านจริ ยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE
612167 โดยมีข้ นั ตอนในการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
ผูว้ ิจยั ทาการชี้แจง อธิ บายวัตถุประสงค์ วิธีการฝึ ก และรายละเอียดของการฝึ กให้กบั อาสาสมัครทราบ โดยใช้
สถานที่อ่างเก็บน้ าคลองบางไผ่ ศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ าราชนาวี ตาบลสานักท้อน อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
จัดเตรี ยมสถานที่ อุปกรณ์ แบบบันทึกผลการทดลอง และเอกสารอธิบายรายละเอียดของโครงการ กาหนดจุด
ปล่อยตัวจุ ดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดการพายระยะทาง 2,000 เมตร บนฝั่ งริ มขอบสระทาการตั้งกล้องวิดีโอบันทึ กการ
เคลื่อนไหว (SONY รุ่ น RX 10M3 การถ่ายภาพต่อเนื่ อง Speed Priority: ประมาณ 14 Frame Per Second (fps) บริ ษทั
SONY CORPORATION ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น) ขนานกับลู่พายระยะ 250 เมตรก่อนเข้าเส้นชัย
อาสาสมัครยินยอมเข้าร่ วมวิจัย จากนั้นอาสาสมัครจะได้รับการวัดน้ าหนักและวัดส่ วนสู ง องค์ประกอบ
ร่ างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อขา อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (ยี่ห้อ Nagata รุ่ น BW-2200 บริ ษทั Nagata
ประเทศไต้หวัน) เพื่อบันทึกข้อมูลทัว่ ไป
อาสาสมัครที่เข้าร่ วมการวิจยั จานวน 8 คน เป็ นเรื อกรรเชียงพายคู่ 4 คู่ ทาการการสุ่มลาดับการพายโดยการสุ่ ม
ใช้วิธีจับฉลากลาดับการพายภายในคู่ ภายหลังที่ จับฉลากแบ่ งลาดับการพายเป็ นลาดับที่ 1 2 และ ในคู่ที่ไม่ได้ติด
เครื่ องมือจะทาการจับฉลากลาดับหมายเลขเรื อ เพื่อหาลาดับเรื อที่จะเก็บข้อมูล นักกีฬาทั้ง 2 คน (1 คู่พาย) ปฏิบตั ิตาม
รู ปแบบที่ได้กาหนดไว้เพื่อทาความคุน้ เคยกับอุปกรณ์ รู ปแบบการพายและคู่พาย 2 วัน จึงทาการทดสอบจริ ง จากนั้น
นักกีฬาพักฟื้ นฟูร่างกายเป็ นเวลา 2 วัน หลังจากนั้นทาการทดสอบจริ งโดยก่อนการทดสอบพายเรื อกรรเชียง นักกีฬาที่
จับฉลากลาดับพายลาดับ 1 ก่อนติดอุปกรณ์กรอกข้อมูลส่วนตัว ส่วนสูง น้ าหนักตัว วันเดือนปี เกิดลงโปรแกรม หลังจาก
นั้นติดอุปกรณ์วดั ActiGraph GT9X accelerometer ผลิตจากบริ ษทั ActiGraph ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ActiGraph, LLC.,
pensacola, Florida, USA.) ที่แขนทั้งสองข้าง เอวด้านขวา และข้อเท้าทั้งสองข้าง จากนั้นทดสอบความเร็ วในการพายเรื อ
ระยะทาง 2,000 เมตร โดยยึดตามกติกาสมาพันธ์กีฬาเรื อกรรเชียงนานาชาติ อาสาสมัครพักฟื้ นฟูร่างกายเป็ นเวลา 2 วัน
หลังจากนั้นทาการทดสอบนักกีฬาลาดับที่ 2 ติดอุปกรณ์วดั การเคลื่อนไหวแบบพกพา ActiGraph GT9X Accelerometer
ที่แขนทั้งสองข้าง เอว และข้อเท้าทั้งสองข้าง จากนั้นทดสอบความเร็ วในการพายเรื อ ระยะทาง 2,000 เมตร หลังจากพาย
เรื อ เข้าเส้น ชัย นาอุ ป กรณ์ ActiGraph GT9X Accelerometer ดาวน์ โ หลดข้อ มู ล ลงโปรแกรม ActiLife Software โดย
กาหนดค่าความถี่ของข้อมูลที่ 1 วินาที (1 sec. - 1 min. epoch) และการ cut point ข้อมูลเพื่อเลือกสู ตรมาคานวณค่าการ
ใช้พลังงาน Freedson adult (1998) ซึ่งมีการศึกษาก่อนหน้าที่ศึกษาช่วงอายุ และกิจกรรมที่ใกล้เคียงกับการศึกษาในครั้งนี้
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MMP31-4
รู ปแบบทีใ่ ช้ ในการทดลอง (Research design)
กลุ่มตัวอย่างนักกีฬาเรื อกรรเชียงระดับ
ทีมชาติ เพศชาย 8 คน

วัดน้ าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย
วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก

เกณฑ์การคัดเลือก
- นักกีฬาเรื อกรรเชียงระดับทีมชาติผา่ น
การฝึ กซ้อมมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
2 ปี
- ไม่มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อ หรื อ
กระดูกอย่างรุ นแรง ในช่วงหกเดือน
ก่อนการทดลอง

ทาการสุ่มภายในคู่
และสุ่มเพื่อหาลาดับ
การพาย
พัก 2 วัน
ลาดับที่ 2 เรื อลาที่1 2 3 4 เก็บ
ข้อมูลตามลาดับ

ลาดับที่ 1 เรื อลาที่1 2 3 4 เก็บ
ข้อมูลตามลาดับ
พายเรื อกรรเชียงระยะ
2000 เมตร 2 รอบ
วัดอัตราการใช้พลังงานและระดับการ
เคลื่อนไหวรยางค์ร่างกายโดยติด ActiGriph
GT9X Accelerometer ติด สะโพก แขนและ
ขาทั้งสองข้าง

ค่าที่ได้
1. อัตราการใช้พลังงานต่อนาที (Activity kcals
per min)
(Cut points and MVPA (Freedson adult, 1998))

วัดจานวนสโตรก ความเร็ วของสโตรก โดยใช้วดิ ีโอ
ความเร็ วสูง ยีห่ อ้ SONY รุ่ น RX 10M3 Speed
Priority: ประมาณ 14 fps การถ่ายภาพต่อเนื่อง
ประมาณ 5 (fps) video 4K โดยใช้ digital zoom
24-2400 mm f 2.4-4

ค่าที่ได้
1. ความเร็ วในการพาย (เมตรต่อวินาที)
2. เวลาในการพาย (นาที)
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MMP31-5
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
นาข้อมูลที่ได้มาดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม ไอบีเอ็ม เอสพีเอสเอส เวอร์ ชน่ั 21 (IBM SPSS
Statistics V.21) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติท้ งั หมด และกาหนดระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (p < 0.05)
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การแจกแจงแบบโค้งปกติ (Normal distribution) ด้วยสถิติ Shapiro wilk - test
1. วิเ คราะห์ ข ้อ มูล ทั่ว ไปของอาสาสมัคร หาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลตามเกณฑ์สัมพันธ์ของอัตราการใช้พลังงานและความเร็ วในการพายเรื อกรรเชียงระยะทาง
2000 เมตร ซึ่งจะวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson product moment
correlation coefficient) เพื่อการหาความสัมพันธ์ตรวจสอบค่าความสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี้
2.1 อัตราการใช้พลังงานในการพายของ แขน ขา ลาตัว กับความเร็ วในการพายเรื อกรรเชียง
3. เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ความแต่ ง ต่ า งระหว่ า งแขนซ้ า ยและแขนขวา ขาซ้ า ยและขาขวาโดยใช้ส ถิ ติ
Independent sample t-test
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MMP31-6
ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของอาสาสมัคร
ข้ อมูลพื้นฐาน
อายุ (ปี )
น้ าหนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา (กิโลกรัม)
ชีพจรขณะพัก (ครั้งต่อนาที)
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร²)
ร้อยละไขมัน (%)
ระดับการเผาผลาญขณะพัก (กิโลแคลอรี่ )

mean ±SD
21.6 ± 2.5
77.2 ± 5.6
180.5 ± 4.1
244.0 ± 34.5
63.7 ± 5.4
23.7 ± 1.8
16.9 ± 5.3
1788.4 ± 121.9

minimum
19
70
175
204
56
21.9
9.9
1614

ค่ าเฉลีย่ (N = 8)
maximum
26
89
188
300
72
27.5
25
2038

median
21
77
180
242.5
65
23.4
16.2
1775.5

จากตารางแสดงข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครพบว่าอาสาสมัครเป็ นนักกีฬาเรื อกรรเชียงระดับชาติ ขนาดและรู ปร่ างของนักกีฬาเรื อกรรเชียงทีมชาติ เฉลี่ยดังนี้ อายุ 21.6 ± 2.5 ปี
น้ าหนัก 77.2 ± 5.6 กิโลกรัม ส่วนสูง 180.5 ± 4.1 เซนติเมตร ระดับการเผาผลาญพลังงาน 1788.4 ± 121.9 กิโลแคลอรี่ ร้อยละไขมัน 16.9 ± 5.3 เปอร์เซ็นต์ และประสบการณ์ในการพาย
เรื อกรรเชียง 6 ± 2.4 ปี
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MMP31-7
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของอัตราการใช้พลังงานแขนแขนขวา แขนซ้าย ลาตัว ขาขวา ขาซ้าย ต่อความเร็ วในการพายเรื อกรรเชียงในระยะ 2,000 เมตร (N=8)
ตัวแปร
min
max mean±SD
r p-value
t p-value mean difference % mean difference
อัตราการใช้พลังงานแขนขวา (kcal)
10.5
35.7
26.1±9.6 -0.07
.88
-1.4
.11
5.7ª
17.3
อัตราการใช้พลังงานแขนซ้าย (kcal)
21.2
42.4
31.8±6.8 -0.14
.73
อัตราการใช้พลังงานขาขวา (kcal)
28.8
70.5 50.8±14.4 -0.15
.71
.64
.78
4.2#
8.3
อัตราการใช้พลังงานขาซ้าย (kcal)
30.1
59.7 46.6±11.3 -0.43
.29
อัตราการใช้พลังงานเอว (kcal)
0.9
38.3 11.1±13.8 -0.29
.48
ระยะเวลาในการพายเรื อ 2000 เมตร (นาที)
7.07
7.29
7.1±0.1 -.99**
.00
ความเร็ วในการพาย 2000 เมตร (เมตรต่อวินาที)
4.4
4.7
4.5±0.8
หมายเหตุ นาเสนอข้อมูลค่าความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ (Pearson product-moment correlation coefficient **; แสดงค่าความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01).
การนาเสนอข้อมูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอัตราการใช้พลังงานแขนขวาและแขนซ้าย,ขาขวาและขาซ้าย โดยใช้สถิติ Independent- samples t-test : ª แสดงค่าเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างระหว่างอัตราการใช้พลังงานแขนซ้ายและแขนขวา; # แสดงค่าเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างระดับอัตราการใช้พลังงานขาซ้ายและขาขวา
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MMP31-8
จากตารางที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้พลังงานของแขนขวา แขนซ้าย ลาตัว ขาขวา ขาซ้าย
และ ความเร็ วในการพายเรื อระยะทาง 2,000 เมตร (mean ±SD) มีค่าเฉลี่ยของอัตราการใช้พลังงานแขนขวา แขนซ้าย
ลาตัว ขาขวา ขาซ้ายและความเร็ วในการพายเรื อระยะ 2,000 เมตรตามลาดับ (26.1 ± 9.6, 31.8 ± 6.8, 11.1 ± 13.8, 50.8 ±
14.4, 46.6 ± 11.3 แคลอรี่ ต่อนาที และ 7.1 ± 0.1 นาที) แต่อย่างไรก็ตามอัตราการใช้พลังงานแขนขวา และความเร็ วใน
การพาย มีความสัมพันธ์กนั แบบผกผันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ r = - 0.07 (P>0.05) อัตราการใช้พลังงานแขน
ซ้าย และความเร็ วในการพาย มีความสัมพันธ์กบั แบบผกผันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ r = - 0.14 (P>0.05) อัตรา
การใช้พลังงานขาขวา และความเร็ วมีความสัมพันธ์กนั แบบผกผันที่ระดับ r = - 0.15 (P>0.05) อัตราการใช้พลังงานขา
ซ้าย และความเร็ วมี ความสัมพันธ์กนั แบบผกผันที่ระดับ r = - 0.43 (P>0.05) อัตราการใช้พลังงานเอว และความเร็ วมี
ความสัมพันธ์กนั แบบผกผันที่ระดับ r = - 0.29 (P>0.05) และความเร็ วและระยะเวลาในการพายมีความสัมพันธ์กนั แบบ
ผกผันที่ระดับ r = - 0.99 (P<0.01)
อภิปรายผลและสรุปผลการวิจยั
จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราการใช้พลัง งานรยางค์ร่างกายกับความเร็ วของการพายใน
นัก กี ฬ าเรื อ กรรเชี ย ง พบว่า ค่ า ความสัม พัน ธ์ ระหว่า งอัต ราการใช้พ ลังงานแขนขวา และความเร็ ว ในการพายไม่มี
ความสัมพันธ์กนั ทางสถิติ จากการศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรง เนื่ องจากในนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในระดับทีม
ชาติ มีอตั ราราการใช้พลังงานที่แตกต่างกัน ซึ่ งจากการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์กบั ความเร็ วในการพายเรื อกรรเชี ยง
ระยะ 2,000 เมตร แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษานี้ยงั สอดคล้องการศึกษาอื่นๆ เช่น Valery (2015) กล่าวว่า ความแปรผัน
ของความเร็ วในช่วงจังหวะการพายเป็ นปั จจัยหลักในการสู ญเสี ยพลังงานจึงส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการพายลดลง การ
ผลิตพลังงานเพิ่มขึ้น 12 เปอร์ เซ็นต์ ความเร็ วเฉลี่ยจะมีเพียง 4.82 เมตรต่อวินาที หรื อ 3.7 เปอร์ เซ็นต์ พรเทพ (2550)
กล่าวว่ากีฬาเรื อพายเป็ นกีฬาที่เทคนิ คมีความสาคัญมากในการตัดสิ นแพ้ชนะ นักกีฬาสองคนที่แข็งแรงเท่ากัน อาจแพ้
ชนะกันได้มากถึง118 เมตร ในการพาย 2000 เมตร ถ้าใช้เทคนิ คการออกแรงที่แตกต่างกัน และการศึกษา Nikolai et al.
(2014) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร่ งที่วดั ได้ระหว่างการว่ายน้ ากับการใช้พลังงานการวัดความสามารถในการรับ
ออกซิ เจนในนักกี ฬาว่ายน้ าที่ มีระดับต่างกันได้นาอุปกรณ์วดั การเคลื่ อนไหวแบบสามแกน (Triaxial Accelerometer
sensors) พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกที่ดี (r = 0.75) แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มความเร็ วของนักกีฬาว่ายน้ า คือเกี่ยวข้อง
กับอัตราการใช้ออกซิเจนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยงั พบว่า ค่าความสัมพันธ์ทางบวกกับข้อมือ ข้อเท้าและเอวมีความสัมพันธ์
ที่ต่า ซึ่งคล้ายกับการศึกษาในครั้งนี้เพราะการที่จะทาให้นกั กีฬาสามารถพายเรื อให้เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ วได้น้ นั ปั จจัย
หนึ่ งคือ พลังงาน ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ความสามารถของนักกี ฬาในการสร้ างพลังงานให้ได้มากกว่าหรื อความสามารถของ
นักกีฬาในการใช้พลังงานให้ได้ประสิ ทธิ ภาพมากกว่า หรื อขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของนักกีฬา ในการสร้างพลังงาน
และใช้พลังงานให้ได้ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าซึ่ งในกี ฬาเรื อพายพลังงานหลักก็คือ พลังงานแอโรบิ ก (aerobic energy
system) ในการพัฒนาระบบพลังงานแอโรบิกนักกี ฬาจะต้องทาการฝึ กซ้อมให้ร่างกายสามารถนาออกซิ เจนเข้ามาใน
ร่ างกายให้มากที่ สุด เพื่อให้ร่างกายนาออกซิ เจนที่ได้ไปใช้ในการสร้างพลังงาน ออกมาให้พียงพอต่อการทางานของ
กล้ามเนื้ อและอวัยวะส่ วนอื่ นๆ ขณะออกกาลังกายหรื อเล่นกี ฬาได้ตลอดระยะเวลาที่ ร่างกายทางานอยู่ดงั นั้น สิ่ งที่
นักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนควรคานึ งถึงคือ จะทาการฝึ กซ้อมอย่างไรให้ร่างกายสามารถสร้างพลังงานแอโรบิกให้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพที่สุด ซึ่ งหมายถึงร่ างกายจะนาออกซิ เจนไปใช้ในการเผาผลาญเชื้อเพลิงได้อย่างเต็มความสามารถในการ
นาออกซิ เจนไปใช้ในการสร้างพลังงานนั้น เมื่อออกซิ เจนเข้าสู่ ร่างกายแล้วเซลล์เม็ดเลือดแดง (red blood cell) จะทา
หน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปสู่ ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้ อที่กาลังทางาน เพื่อขับเคลื่อนร่ างกายในเชิงแอโรบิก
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ได้อย่างเพียงพอและตลอดช่วงระยะเวลาการทางานของกล้ามเนื้อนั้นๆ การศึกษาของ Martin et al. (2012) กล่าวว่า การ
พายเรื อต้องมีเทคนิ คที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรักษาท่าทางที่ถูกต้องและเรี ยงลาดับอย่างถูกต้อง ขา ลาตัว
และแขนเป็ นส่ วนสาคัญที่เหมาะสมของเทคนิคการพาย ลาดับที่เหมาะสมของการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มพลังของสโตรก
โดยใช้พลังงานจากขาและลาตัว 60 เปอร์ เซ็นต์ แขน 40 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการพายเรื อโดยรวมคือ พลังงานที่
พัฒนาโดยการประสานงานของแต่ละส่ วนของร่ างกาย ชู ศักดิ์ , กันยา (2536) ผลที่ ได้จากการวัดสมรรถภาพการใช้
ออกซิเจนสูงไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้อมนั้น สามารถใช้เป็ นตัวกาหนดโปรแกรมการฝึ กซ้อมที่เหมาะสมแต่ละบุคคลได้
ดังนั้นจากการศึกษาความสัมพันธ์ของเวลาในการพายเรื อกรรเชียง ระหว่างอัตราการใช้พลังงานรยางค์ร่างกาย
ความเร็ ว ของการพายไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ความแตกต่ า งในสิ่ ง เหล่ า นี้ ผลอาจเกิ ด จากสาเหตุ ห ลายประการเช่ น
ประสบการณ์การฝึ กประเภทการฝึ ก ความถี่ ความหนัก และองค์ประกอบด้านมนุ ษย์วิทยา เส้นใยกล้ามเนื้ อมีผลต่อ
สมรรถภาพทางกายได้ ซึ่ งในนักกีฬาที่สมรรถภาพที่เท่ากัน เทคนิ คในการพายอาจมีส่วนสาคัญในการพาย ข้อมูลอัตรา
การใช้พลังงานของนักกีฬาทีมชาตินกั กีฬาสามารถใช้เป็ นตัวกาหนดโปรแกรมการฝึ กซ้อมที่เหมาะสมแต่ละบุคคล
กิตติกรรมประกาศ
ในการทาวิจยั ฉบับนี้ ประสบความสาเร็ จลุล่วงไปได้ เนื่ องจากได้รับความกรุ ณาและให้ความสนับสนุนจาก
อาจารย์ ดร. คุ รุ ศ าสตร์ คนหาญ อาจารย์ที่ ป รึ กษาวิทยานิ พ นธ์ ที่ ไ ด้ใ ห้ค วามรู ้ ให้ค าแนะน า ทั้ง ยัง ช่ ว ยตรวจสอบ
ข้อบกพร่ องของเอกสารให้มีความสมบูรณ์ดว้ ยความเอาใจใส่ และเป็ นกาลังใจแก่ผวู ้ ิจยั ตลอดมา ขอขอบคุณศูนย์วิจยั
ปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสนับสนุนทุนในการ
ศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณอาสาสมัครนักกีฬาเรื อกรรเชียงชายทีมชาติไทยที่ให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมเป็ นอย่าง
ดี ขอขอบพระคุณศูนย์ฝึกกี ฬาทางน้ าราชนาวี ที่ ให้ความอนุ เคราะห์สถานที่ อุปกรณ์ ในการเก็บข้อมูลวิจยั และที ม
เจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่คอยอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมการวิจยั ในครั้งนี้
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณครอบครัวพลกุล ทั้ง พ่อ แม่ น้องสาว ที่ คอยดูแลเป็ นทั้งกาลังใจ กาลังทรัพย์
และคอยดูแลสนับสนุนเสมอมา และที่สาคัญขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายและการ
กีฬา ที่ได้มอบความรัก ความปรารถนาดี คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยดีตลอดมา ซึ่งถือเป็ นกาลังใจที่สาคัญในครั้งนี้
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