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บทคดัย่อ 

อตัราการใช้พลงังานของร่างกายเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อความสามารถของนักกีฬาทั้ งในขณะท าการ
ฝึกซอ้มหรือแข่งขนั แมว้า่ก่อนหนา้น้ีจะมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการพายเรือมาอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัไม่
มีรายงานท่ีแน่ชดัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางกลศาสตร์และสรีรวิทยา อตัราการใชพ้ลงังานเป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะท าให้
นักกีฬาประสบความส าเร็จในการแข่งขนั การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราการใช้
พลงังานรยางคร่์างกายและความเร็วการพายในนกักีฬาเรือกรรเชียงระดบัทีมชาติ อาสาสมคัรเป็นนกักีฬาเรือกรรเชียง
ระดบัทีมชาติ อายตุั้งแต่ 18-30 ปี จ านวน 8 คน โดยท าการจ าลองการแข่งขนัพายเรือกรรเชียงระยะทาง 2,000 เมตร 
ผลการศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการใช้พลงังานในรยางค์ร่างกายและความเร็วของการพายเรือไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นปัจจยัดา้นการใชพ้ลงังานของรยางคร่์างกายอาจไม่มีผล
ต่อความเร็วในการพาย 

 
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. 

 
 

 
ค าส าคญั: เคร่ืองวดัความเคล่ือนไหวแบบพกพา ActiGraph GT9X accelerometer  เรือกรรเชียงระยะ 2000 เมตร   
 เวลาของการพาย 
Keywords: ActiGraph GT9X accelerometer, Rowing 2000 meters, Rowing of time  
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บทน า 

กีฬาเรือพายแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น เรือคยคั เรือแคนู เรือยาว และเรือกรรเชียงเป็นกีฬาประเภทเด่ียว 
คู่ และทีม ประกอบดว้ยฝีพาย 1 2 4 และ 8 คนพาย มีลกัษณะการพายท่ีหนัหลงัเขา้เส้นชยัและขาทั้งสองขา้งจะออกแรง
ถีบพร้อมๆ กนั แขนจะจบัพายทั้งสองขา้ง โดยแขนซา้ยอยูบ่นแขนขวา ล าตวัเหยยีดตรงในจงัหวะท่ีพายเร่ิมตน้จะถีบขา
ทั้งสองขา้งพร้อมๆกนั การพายเรือกรรเชียงเป็นการเคล่ือนไหวท่ีซ ้ าๆ เป็นการเคล่ือนท่ีเป็นวงรอบท่ีมีอตัราจงัหวะ การ
พายเรือรอบ 220 คร้ังในระยะการแข่งขัน 2,000 เมตร ใช้ระยะเวลา 5-7 นาที ฉะนั้ นนักกีฬาเรือกรรเชียงต้องมี
สมรรถภาพร่างกายท่ีเฉพาะเจาะจงอยู่ในระดบัท่ีดี จึงจะมีประสิทธิภาพการพายในการแข่งขนัให้อยู่ในระดบัสูงดว้ย 
ตลอดจนทกัษะเบ้ืองตน้การเคล่ือนไหวของร่างกายเป็นส่ิงส าคญั นบัตั้งแต่การเคล่ือนไหวของขา หลงั แขน โดยใชแ้รง 
60 เปอร์เซ็นตม์าจากขากบัการเหยยีดสะโพก และแขน 40 เปอร์เซ็นต ์การท างานประสานสมัพนัธ์ของขา ล าตวัและแขน
เป็นส่วนส าคญัในการพายเรือกรรเชียง (พรเทพ, 2550) อตัราการใชพ้ลงังานของร่างกายเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อ
ความสามารถของนกักีฬาทั้งในขณะท าการฝึกซอ้มหรือแข่งขนัโดยพลงังานดงักล่าว มีลกัษณะการผลิตท่ีต่างกนัข้ึนอยู่
กบัความหนัก และระยะเวลาของการท ากิจกรรมนั้นๆ โดยมีระบบพลงังานที่ส าคญั ไดแ้ก่ ระบบแอนแอโรบิก 
อแล็กเตท (Anaerobic Alactate System) เป็นระบบท่ีไม่ใชอ้อกซิเจนในการผลิตพลงังาน และไม่ก่อให้เกิดกรดแลคติก 
ระบบแอนแอโรบิก แล็กเตท (Anaerobic Lactate System) เป็นระบบพลงังานท่ีไม่ใช้ออกซิเจนในการผลิตพลงังาน 
เช่นเดียวกับระบบแอนแอโรบิก อแล็กเตท แต่จะก่อให้เกิดกรดแลคติกข้ึน และระบบแอโรบิก (Aerobic System) 
ความสามารถในการพายท่ีสามารถใชอ้อกซิเจนสูงสุด (VO2 max)โดยไม่ท าใหเ้กิดการเหน่ือยลา้และเพ่ิมประสิทธิภาพ
เชิงกลเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากข้ึน การผลิตพลงังาน และใชพ้ลงังานในกรอบเวลาท่ีจ ากดั ตอ้งมีการใชพ้ลงังานและการ
ตอบสนองต่อการเผาผลาญสูงสุดเพ่ือใหแ้ข่งขนัไดม้ากกวา่ 2,000 เมตร การใชพ้ลงังานเฉล่ีย 25-35 แคลอร่ี (Hegerman 
et al., 1987; สนธยา, 2017) การเผาผลาญพลงังานระหวา่งการท างานของร่างกาย ซ่ึงการใชพ้ลงังานของร่างกายข้ึนอยู่
กบัเพศ อตัราการเผาผลาญอาหารขั้นต ่า มวลร่างกาย ส่วนประกอบของร่างกาย (whaley et al., 2006) และระดบักิจกรรม
ท่ีประกอบสามารถวดัไดโ้ดยทางออ้มจากการวดัอตัราการเคล่ือนไหวของร่างกาย (Accelerometer) แมว้า่จะมีการศึกษา
การพายเรือมาอย่างต่อเน่ืองแต่ยงัไม่มีรายงานท่ีแน่ชัดเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางกลศาสตร์และสรีรวิทยา ซ่ึง
ความสมัพนัธ์ของอตัราการใชพ้ลงังาน เป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะท าใหน้กักีฬาประสบความส าเร็จในการแข่งขนั อตัราการ
ใชพ้ลงังานสามารถก าหนดระดบัความหนกัท่ีจะใชใ้นการพายเรือเพ่ือใหส้ามารถผลิตพลงังานไดอ้ยา่งเพียงพอกบัความ
ตอ้งการต่อการแข่งขนั สามารถแข่งขนัไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพซ่ึงส าหรับโคช้และนักกีฬาเป็นขอ้มูลท่ีมี
ความส าคญัต่อการพฒันานกักีฬาใหไ้ปสู่เป้าหมายสูงสุดของการแข่งขนั ดงันั้นเพ่ือจะไดท้ราบถึงตวัแปรความสัมพนัธ์
ดา้นการใชพ้ลงังานท่ีเหมาะสมและสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันานกักีฬาเรือกรรเชียง ก็จะท าใหน้กักีฬามี
ความพฒันาสู่ความเป็นเลิศยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์งานวจิยั 

เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราการใชพ้ลงังานรยางคร่์างกายกบัความเร็วของการพายในนกักีฬาเรือ
กรรเชียงชายระดบัทีมชาติ 
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วธีิการด าเนินงานวจิยั 
อาสาสมคัร  
นกักีฬาเรือกรรเชียงเพศชายจ านวน 8 คน ซ่ึงเป็นนกักีฬาระดบัทีมชาติทั้งหมด ผา่นการฝึกซอ้มพายเรือมาอยา่ง

ต่อเน่ืองแลว้อยา่งนอ้ย 2 ปี ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัไม่มีโรคประจ าตวัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพายเรือ เช่น โรคทอ้งร่วง และฝี
บริเวณท่ีไม่สามารถพายเรือ ไม่มีอาการบาดเจ็บท่ีกลา้มเน้ือและกระดูกรุนแรงไดแ้ก่ ไดรั้บการผ่าตดับริเวณขอ้ต่อ มี
อาการกลา้มเน้ืออ่อนแรง มีอาการกลา้มเน้ืออ่อนแรง มีอาการกระดูกหักหรือแตก ในช่วง 6 เดือนก่อนการทดลอง คดั
กรองจากแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปอาสาสมคัร 

ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 
การวิจัยน้ีท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน สิงหาคม ถึงเดือนกันยายน หลังจากได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์มหาวยิาลยัขอนแก่นผา่นจริยธรรมในมนุษย ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น เลขท่ี HE 
612167 โดยมีขั้นตอนในการเก็บขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

ผูว้ิจยัท าการช้ีแจง อธิบายวตัถุประสงค ์วิธีการฝึก และรายละเอียดของการฝึกใหก้บัอาสาสมคัรทราบ โดยใช้
สถานท่ีอ่างเก็บน ้ าคลองบางไผ ่ศูนยฝึ์กกีฬาทางน ้ าราชนาว ีต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 

จดัเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ แบบบนัทึกผลการทดลอง และเอกสารอธิบายรายละเอียดของโครงการ ก าหนดจุด
ปล่อยตวัจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดการพายระยะทาง 2,000 เมตร บนฝ่ังริมขอบสระท าการตั้งกลอ้งวิดีโอบนัทึกการ
เคล่ือนไหว (SONY รุ่น RX 10M3 การถ่ายภาพต่อเน่ือง Speed Priority: ประมาณ 14 Frame Per Second (fps) บริษทั 
SONY CORPORATION ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่น) ขนานกบัลู่พายระยะ 250 เมตรก่อนเขา้เสน้ชยั  

อาสาสมคัรยินยอมเขา้ร่วมวิจัย จากนั้นอาสาสมคัรจะได้รับการวดัน ้ าหนักและวดัส่วนสูง องค์ประกอบ
ร่างกาย ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือขา อตัราการเตน้ของหัวใจขณะพกั (ยี่ห้อ Nagata รุ่น BW-2200 บริษทั Nagata 
ประเทศไตห้วนั) เพ่ือบนัทึกขอ้มูลทัว่ไป  

อาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมการวจิยัจ านวน 8 คน เป็นเรือกรรเชียงพายคู่ 4 คู่ ท าการการสุ่มล าดบัการพายโดยการสุ่ม 
ใช้วิธีจับฉลากล าดับการพายภายในคู่ ภายหลงัท่ีจับฉลากแบ่งล าดับการพายเป็นล าดับท่ี 1 2 และ ในคู่ท่ีไม่ได้ติด
เคร่ืองมือจะท าการจบัฉลากล าดบัหมายเลขเรือ เพ่ือหาล าดบัเรือท่ีจะเก็บขอ้มูล นกักีฬาทั้ง 2 คน (1 คู่พาย) ปฏิบติัตาม
รูปแบบท่ีไดก้ าหนดไวเ้พ่ือท าความคุน้เคยกบัอุปกรณ์ รูปแบบการพายและคู่พาย 2 วนั จึงท าการทดสอบจริง จากนั้น
นกักีฬาพกัฟ้ืนฟูร่างกายเป็นเวลา 2 วนั หลงัจากนั้นท าการทดสอบจริงโดยก่อนการทดสอบพายเรือกรรเชียง นกักีฬาท่ี
จบัฉลากล าดบัพายล าดบั 1 ก่อนติดอุปกรณ์กรอกขอ้มูลส่วนตวั ส่วนสูง น ้ าหนกัตวั วนัเดือนปีเกิดลงโปรแกรม หลงัจาก
นั้นติดอุปกรณ์วดั ActiGraph GT9X accelerometer ผลิตจากบริษทั ActiGraph ประเทศสหรัฐอเมริกา (ActiGraph, LLC., 
pensacola, Florida, USA.) ท่ีแขนทั้งสองขา้ง เอวดา้นขวา และขอ้เทา้ทั้งสองขา้ง จากนั้นทดสอบความเร็วในการพายเรือ 
ระยะทาง 2,000 เมตร โดยยึดตามกติกาสมาพนัธ์กีฬาเรือกรรเชียงนานาชาติ อาสาสมคัรพกัฟ้ืนฟูร่างกายเป็นเวลา 2 วนั 
หลงัจากนั้นท าการทดสอบนกักีฬาล าดบัท่ี 2 ติดอุปกรณ์วดัการเคล่ือนไหวแบบพกพา ActiGraph GT9X Accelerometer 
ท่ีแขนทั้งสองขา้ง เอว และขอ้เทา้ทั้งสองขา้ง จากนั้นทดสอบความเร็วในการพายเรือ ระยะทาง 2,000 เมตร หลงัจากพาย
เรือเข้าเส้นชัยน าอุปกรณ์ ActiGraph GT9X Accelerometer ดาวน์โหลดข้อมูลลงโปรแกรม ActiLife Software โดย
ก าหนดค่าความถ่ีของขอ้มูลท่ี 1 วินาที (1 sec. - 1 min. epoch) และการ cut point ขอ้มูลเพ่ือเลือกสูตรมาค านวณค่าการ
ใชพ้ลงังาน Freedson adult (1998) ซ่ึงมีการศึกษาก่อนหนา้ท่ีศึกษาช่วงอาย ุและกิจกรรมท่ีใกลเ้คียงกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
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รูปแบบทีใ่ช้ในการทดลอง (Research design) 

 

 

 

 

 

 

 

       พกั 2 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตวัอยา่งนกักีฬาเรือกรรเชียงระดบั
ทีมชาติ เพศชาย 8 คน 

เกณฑก์ารคดัเลือก                                              
- นกักีฬาเรือกรรเชียงระดบัทีมชาติผา่น 
การฝึกซอ้มมาอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ย  
2 ปี 
- ไม่มีอาการบาดเจ็บท่ีกลา้มเน้ือ หรือ
กระดูกอยา่งรุนแรง ในช่วงหกเดือน 
ก่อนการทดลอง 

วดัน ้ าหนกั ส่วนสูง ดชันีมวลกาย  
วดัความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ  
อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั 

ท าการสุ่มภายในคู่
และสุ่มเพ่ือหาล าดบั

การพาย 

พายเรือกรรเชียงระยะ 
2000 เมตร 2 รอบ 

วดัอตัราการใชพ้ลงังานและระดบัการ
เคล่ือนไหวรยางคร่์างกายโดยติด ActiGriph 
GT9X Accelerometer ติด สะโพก แขนและ 

ขาทั้งสองขา้ง 

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

วดัจ านวนสโตรก ความเร็วของสโตรก โดยใชว้ดีิโอ
ความเร็วสูง ยีห่อ้ SONY รุ่น RX 10M3 Speed 
Priority: ประมาณ 14 fps การถ่ายภาพต่อเน่ือง
ประมาณ 5  (fps)  video 4K  โดยใช ้digital zoom  
24-2400 mm  f 2.4-4 

ค่าท่ีได ้
1. ความเร็วในการพาย (เมตรต่อวนิาที) 
2. เวลาในการพาย (นาที) 
 

ล าดบัท่ี 1 เรือล าท่ี1 2 3 4 เก็บ
ขอ้มูลตามล าดบั 

ล าดบัท่ี 2 เรือล าท่ี1 2 3 4 เก็บ
ขอ้มูลตามล าดบั 
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การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
น าขอ้มูลท่ีไดม้าด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม ไอบีเอ็ม เอสพีเอสเอส เวอร์ชัน่ 21 (IBM SPSS 

Statistics V.21) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติทั้งหมด และก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (p < 0.05) 
ขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์การแจกแจงแบบโคง้ปกติ (Normal distribution) ดว้ยสถิติ Shapiro wilk - test 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 

2.  วเิคราะห์ขอ้มูลตามเกณฑส์ัมพนัธ์ของอตัราการใชพ้ลงังานและความเร็วในการพายเรือกรรเชียงระยะทาง 
2000 เมตร ซ่ึงจะวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson product moment 
correlation coefficient) เพ่ือการหาความสมัพนัธ์ตรวจสอบค่าความสมัพนัธ์ดงัต่อไปน้ี  

2.1   อตัราการใชพ้ลงังานในการพายของ แขน ขา ล าตวั กบัความเร็วในการพายเรือกรรเชียง  
3. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแต่งต่างระหว่างแขนซ้ายและแขนขวา ขาซ้ายและขาขวาโดยใช้สถิติ 

Independent sample t-test 
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ผลการวจิยั 
  
ตารางที ่1   แสดงขอ้มูลพ้ืนฐานทัว่ไปของอาสาสมคัร 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
  ค่าเฉลีย่ (N = 8) 

mean ±SD minimum maximum median 
อาย ุ(ปี) 21.6 ± 2.5 19 26 21 
น ้าหนกั (กิโลกรัม) 77.2 ± 5.6 70 89 77 
ส่วนสูง (เซนติเมตร) 180.5 ±  4.1 175 188 180 
ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือขา (กิโลกรัม) 244.0 ± 34.5 204 300 242.5 
ชีพจรขณะพกั (คร้ังต่อนาที) 63.7  ±  5.4 56 72 65 
ดชันีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร²) 23.7  ± 1.8 21.9 27.5 23.4 
ร้อยละไขมนั (%) 16.9  ±  5.3 9.9 25 16.2 
ระดบัการเผาผลาญขณะพกั (กิโลแคลอร่ี) 1788.4  ±  121.9 1614 2038 1775.5 

 
จากตารางแสดงขอ้มูลพ้ืนฐานของอาสาสมคัรพบวา่อาสาสมคัรเป็นนกักีฬาเรือกรรเชียงระดบัชาติ ขนาดและรูปร่างของนกักีฬาเรือกรรเชียงทีมชาติ เฉล่ียดงัน้ี อาย ุ 21.6 ± 2.5 ปี 

น ้ าหนกั 77.2 ± 5.6 กิโลกรัม ส่วนสูง 180.5 ± 4.1 เซนติเมตร ระดบัการเผาผลาญพลงังาน 1788.4  ± 121.9 กิโลแคลอร่ี ร้อยละไขมนั 16.9  ± 5.3 เปอร์เซ็นต ์และประสบการณ์ในการพาย
เรือกรรเชียง  6 ± 2.4 ปี
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ตารางที ่2   ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของอตัราการใชพ้ลงังานแขนแขนขวา แขนซา้ย ล าตวั ขาขวา ขาซา้ย ต่อความเร็วในการพายเรือกรรเชียงในระยะ 2,000  เมตร (N=8) 
 

ตวัแปร 
      

 
min 

 
max 

 
mean±SD 

 
         r 

 
p-value 

 
t 

 
p-value 

 
mean difference 

 
% mean difference 

อตัราการใชพ้ลงังานแขนขวา (kcal) 10.5 35.7 26.1±9.6 -0.07 .88 -1.4 .11 5.7ª 
 

17.3 
อตัราการใชพ้ลงังานแขนซา้ย (kcal) 21.2 42.4 31.8±6.8 -0.14 .73   
อตัราการใชพ้ลงังานขาขวา (kcal) 28.8 70.5 50.8±14.4 -0.15 .71 .64 .78 4.2# 

 
8.3 

อตัราการใชพ้ลงังานขาซา้ย (kcal) 30.1 59.7 46.6±11.3 -0.43 .29   
อตัราการใชพ้ลงังานเอว (kcal) 0.9 38.3 11.1±13.8 -0.29 .48     
ระยะเวลาในการพายเรือ 2000 เมตร (นาที) 7.07 7.29 7.1±0.1 -.99** .00     
ความเร็วในการพาย 2000 เมตร (เมตรต่อวนิาที) 4.4 4.7 4.5±0.8       

หมายเหตุ  น าเสนอขอ้มูลค่าความสมัพนัธ์ โดยใชส้ถิติ (Pearson product-moment correlation coefficient **; แสดงค่าความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  (p<.01).  
การน าเสนอขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอตัราการใชพ้ลงังานแขนขวาและแขนซา้ย,ขาขวาและขาซา้ย โดยใชส้ถิติ  Independent- samples t-test : ª แสดงค่าเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
ความแตกต่างระหวา่งอตัราการใชพ้ลงังานแขนซา้ยและแขนขวา; # แสดงค่าเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่างระหวา่งระดบัอตัราการใชพ้ลงังานขาซา้ยและขาขวา
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จากตารางท่ี 2  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการใชพ้ลงังานของแขนขวา แขนซา้ย ล าตวั ขาขวา ขาซา้ย 
และ ความเร็วในการพายเรือระยะทาง 2,000 เมตร (mean ±SD) มีค่าเฉล่ียของอตัราการใชพ้ลงังานแขนขวา แขนซา้ย 
ล าตวั ขาขวา ขาซา้ยและความเร็วในการพายเรือระยะ 2,000 เมตรตามล าดบั (26.1 ± 9.6, 31.8 ± 6.8, 11.1 ± 13.8, 50.8 ± 
14.4, 46.6 ± 11.3 แคลอร่ีต่อนาที และ 7.1 ± 0.1 นาที) แต่อยา่งไรก็ตามอตัราการใชพ้ลงังานแขนขวา และความเร็วใน
การพาย มีความสัมพนัธ์กนัแบบผกผนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั r = - 0.07 (P>0.05) อตัราการใชพ้ลงังานแขน
ซา้ย และความเร็วในการพาย มีความสัมพนัธ์กบัแบบผกผนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั r = - 0.14 (P>0.05) อตัรา
การใชพ้ลงังานขาขวา และความเร็วมีความสัมพนัธ์กนัแบบผกผนัท่ีระดบั  r = - 0.15 (P>0.05) อตัราการใชพ้ลงังานขา
ซ้าย และความเร็วมีความสัมพนัธ์กนัแบบผกผนัท่ีระดบั r = - 0.43 (P>0.05) อตัราการใชพ้ลงังานเอว และความเร็วมี
ความสมัพนัธ์กนัแบบผกผนัท่ีระดบั r = - 0.29 (P>0.05) และความเร็วและระยะเวลาในการพายมีความสัมพนัธ์กนัแบบ
ผกผนัท่ีระดบั r = - 0.99 (P<0.01) 
 
อภิปรายผลและสรุปผลการวจิยั 

จากวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราการใชพ้ลงังานรยางคร่์างกายกบัความเร็วของการพายใน
นักกีฬาเรือกรรเชียง พบว่าค่าความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราการใช้พลังงานแขนขวา และความเร็วในการพายไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ จากการศึกษาความสัมพนัธ์ในเชิงเส้นตรง เน่ืองจากในนกักีฬาท่ีมีประสบการณ์ในระดบัทีม
ชาติ มีอตัราราการใชพ้ลงังานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจากการศึกษาไม่พบความสัมพนัธ์กบัความเร็วในการพายเรือกรรเชียง
ระยะ 2,000 เมตร  แต่อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาน้ียงัสอดคลอ้งการศึกษาอ่ืนๆ เช่น Valery (2015) กล่าววา่ ความแปรผนั
ของความเร็วในช่วงจงัหวะการพายเป็นปัจจยัหลกัในการสูญเสียพลงังานจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการพายลดลง การ
ผลิตพลงังานเพ่ิมข้ึน 12 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วเฉล่ียจะมีเพียง 4.82 เมตรต่อวินาที หรือ 3.7 เปอร์เซ็นต์ พรเทพ (2550) 
กล่าววา่กีฬาเรือพายเป็นกีฬาท่ีเทคนิคมีความส าคญัมากในการตดัสินแพช้นะ นกักีฬาสองคนท่ีแข็งแรงเท่ากนั อาจแพ้
ชนะกนัไดม้ากถึง118 เมตร ในการพาย 2000 เมตร ถา้ใชเ้ทคนิคการออกแรงท่ีแตกต่างกนั และการศึกษา Nikolai et al. 
(2014) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเร่งท่ีวดัไดร้ะหวา่งการวา่ยน ้ ากบัการใชพ้ลงังานการวดัความสามารถในการรับ
ออกซิเจนในนักกีฬาว่ายน ้ าท่ีมีระดบัต่างกนัไดน้ าอุปกรณ์วดัการเคล่ือนไหวแบบสามแกน (Triaxial Accelerometer 
sensors) พบวา่มีความสัมพนัธ์ทางบวกท่ีดี (r = 0.75) แสดงให้เห็นวา่การเพ่ิมความเร็วของนกักีฬาว่ายน ้ า คือเก่ียวขอ้ง
กบัอตัราการใชอ้อกซิเจนท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่ ค่าความสมัพนัธ์ทางบวกกบัขอ้มือ ขอ้เทา้และเอวมีความสมัพนัธ์
ท่ีต ่า ซ่ึงคลา้ยกบัการศึกษาในคร้ังน้ีเพราะการท่ีจะท าใหน้กักีฬาสามารถพายเรือใหเ้คล่ือนท่ีไปอยา่งรวดเร็วไดน้ั้นปัจจยั
หน่ึงคือ พลงังาน ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความสามารถของนักกีฬาในการสร้างพลงังานให้ได้มากกว่าหรือความสามารถของ
นกักีฬาในการใชพ้ลงังานให้ไดป้ระสิทธิภาพมากกว่า  หรือข้ึนอยูก่บัความสามารถของนักกีฬา ในการสร้างพลงังาน
และใช้พลงังานให้ไดป้ระสิทธิภาพมากกว่าซ่ึงในกีฬาเรือพายพลงังานหลกัก็คือ พลงังานแอโรบิก (aerobic energy 
system) ในการพฒันาระบบพลงังานแอโรบิกนักกีฬาจะตอ้งท าการฝึกซ้อมให้ร่างกายสามารถน าออกซิเจนเขา้มาใน
ร่างกายให้มากท่ีสุด เพ่ือให้ร่างกายน าออกซิเจนท่ีไดไ้ปใชใ้นการสร้างพลงังาน ออกมาให้พียงพอต่อการท างานของ
กลา้มเน้ือและอวยัวะส่วนอ่ืนๆ ขณะออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาไดต้ลอดระยะเวลาท่ีร่างกายท างานอยู่ดงันั้น ส่ิงท่ี
นกักีฬาและผูฝึ้กสอนควรค านึงถึงคือ จะท าการฝึกซอ้มอยา่งไรให้ร่างกายสามารถสร้างพลงังานแอโรบิกให้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด ซ่ึงหมายถึงร่างกายจะน าออกซิเจนไปใชใ้นการเผาผลาญเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งเต็มความสามารถในการ
น าออกซิเจนไปใชใ้นการสร้างพลงังานนั้น เม่ือออกซิเจนเขา้สู่ร่างกายแลว้เซลล์เม็ดเลือดแดง (red blood cell) จะท า
หนา้ท่ีขนส่งออกซิเจนไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยเฉพาะกลา้มเน้ือท่ีก าลงัท างาน เพ่ือขบัเคล่ือนร่างกายในเชิงแอโรบิก 
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ไดอ้ยา่งเพียงพอและตลอดช่วงระยะเวลาการท างานของกลา้มเน้ือนั้นๆ การศึกษาของ Martin et al. (2012) กล่าววา่ การ
พายเรือตอ้งมีเทคนิคท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาท่าทางท่ีถูกตอ้งและเรียงล าดบัอย่างถูกตอ้ง ขา ล าตวั 
และแขนเป็นส่วนส าคญัท่ีเหมาะสมของเทคนิคการพาย ล าดบัท่ีเหมาะสมของการเคล่ือนไหวเพ่ือเพ่ิมพลงัของสโตรก 
โดยใชพ้ลงังานจากขาและล าตวั 60 เปอร์เซ็นต ์แขน 40 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงประสิทธิภาพการพายเรือโดยรวมคือ พลงังานท่ี
พฒันาโดยการประสานงานของแต่ละส่วนของร่างกาย ชูศักด์ิ, กันยา (2536) ผลท่ีได้จากการวดัสมรรถภาพการใช้
ออกซิเจนสูงไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้มนั้น สามารถใชเ้ป็นตวัก าหนดโปรแกรมการฝึกซอ้มท่ีเหมาะสมแต่ละบุคคลได ้  

ดงันั้นจากการศึกษาความสมัพนัธ์ของเวลาในการพายเรือกรรเชียง ระหวา่งอตัราการใชพ้ลงังานรยางคร่์างกาย
ความเร็วของการพายไม่มีความสัมพันธ์ ความแตกต่างในส่ิงเหล่าน้ีผลอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการเช่น 
ประสบการณ์การฝึกประเภทการฝึก ความถ่ี ความหนัก  และองค์ประกอบดา้นมนุษยว์ิทยา เส้นใยกลา้มเน้ือมีผลต่อ
สมรรถภาพทางกายได ้ซ่ึงในนกักีฬาท่ีสมรรถภาพท่ีเท่ากนั เทคนิคในการพายอาจมีส่วนส าคญัในการพาย ขอ้มูลอตัรา
การใชพ้ลงังานของนกักีฬาทีมชาตินกักีฬาสามารถใชเ้ป็นตวัก าหนดโปรแกรมการฝึกซอ้มท่ีเหมาะสมแต่ละบุคคล  
 
กติตกิรรมประกาศ 

ในการท าวิจยัฉบบัน้ีประสบความส าเร็จลุล่วงไปได ้เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาและให้ความสนบัสนุนจาก         
อาจารย์ ดร. คุรุศาสตร์ คนหาญ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ท่ีได้ให้ความรู้ ให้ค  าแนะน า ทั้ งยงัช่วยตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องของเอกสารให้มีความสมบูรณ์ดว้ยความเอาใจใส่และเป็นก าลงัใจแก่ผูว้ิจยัตลอดมา ขอขอบคุณศูนยว์ิจยั
ปวดหลงั ปวดคอ ปวดขอ้อ่ืนๆ และสมรรถนะของมนุษย ์(BNOJPH) มหาวทิยาลยัขอนแก่น ในการสนบัสนุนทุนในการ
ศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  

ขอขอบพระคุณอาสาสมคัรนกักีฬาเรือกรรเชียงชายทีมชาติไทยท่ีใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอยา่ง
ดี ขอขอบพระคุณศูนยฝึ์กกีฬาทางน ้ าราชนาวี ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ี อุปกรณ์ ในการเก็บขอ้มูลวิจยั และทีม
เจา้หนา้ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมการวจิยัในคร้ังน้ี  

สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณครอบครัวพลกุล ทั้ง พ่อ แม่ น้องสาว ท่ีคอยดูแลเป็นทั้งก าลงัใจ ก าลงัทรัพย ์
และคอยดูแลสนบัสนุนเสมอมา และท่ีส าคญัขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลงักายและการ
กีฬา ท่ีไดม้อบความรัก ความปรารถนาดี คอยช่วยเหลือเก้ือกลูกนัดว้ยดีตลอดมา ซ่ึงถือเป็นกาลงัใจท่ีส าคญัในคร้ังน้ี 
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