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บทคัดย่อ 
 
 การออกก าลังโดยการปั่นจักรยานของผู้สูงอายุมีมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการปั่นอย่างหนักและ
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจในกลุ่มของผู้สูงอายุชาวไทยกลุ่มนี้ยังมีน้อยมาก 
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ปั่นจักรยานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ของกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยาน 65 วัน โดยท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้สูงอายุชาย ที่มีประสบการณ์การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพมากกว่า 5 ปี จ านวน 30 คน ที่เข้าร่วม (14 คน) 
และไม่เขา้ร่วม (16 คน) โครงการปั่นจักรยาน 65 วัน ที่มีระยะทางมากกว่า 5,000 กิโลเมตร  ที่มีอายุระหว่าง 
48-74 ปี ( M = 59, SD = 6.15) และได้ 1) รับการทดสอบทางด้านร่างกาย (สมรรถภาพทางกาย สภาวะทาง
การแพทย์ และโภชนาการ) และ 2) การประเมินทางด้านจิตใจ (ความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายตัวเองและคุณภาพ
ชีวิต) ที่ใช้วิธีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การแพทย์ การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก
ในการเก็บข้อมูล 

ผลการวิจัยในส่วนของลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความใกล้เคียงกัน โดยในด้าน
สมรรถภาพทางกายจากผลการทดสอบนั้นการปั่นจักรยานของผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมโครงการ
ปั่นจักรยาน 65 วัน ที่มีระยะทางมากกว่า 5,000 กิโลเมตร มีสมรรถภาพทางกายในภาพรวมดีเช่นเดียวกัน   

ขณะที่ทางด้านเวชศาสตร์การแพทย์ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสองกลุ่มมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)  และทุก
คนมีความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) การท างานของไต (BUN, Cr) ปกติทุกคน  กลุ่มท่ีปั่นจักรยานใน
โครงการ 65 วัน มีค่ากรดยูริกในเลือด (Uric Acid) สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ปอด (CXR) มีค่าปกติ  
แต่กลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯนั้น ร้อยละ 62.5,  81.25 และ 87.50 ตามล าดับที่มีค่าปกติ ส่วนการตรวจ
ปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (UA) กลุ่มท่ีปั่นจักรยานในโครงการ 65 วัน มีค่าปกติเพียงร้อยละ 71.43 ความผิดปกติ
ที่พบคือ มีเม็ดเลือดปะปนอยู่ในปัสสาวะ  ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนมีค่าปกติ การท างานของ
ตับ (Liver Function Test) ทั้ง 2 กลุ่มปกติและได้ผลค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือมีค่าปกติ ร้อยละ 85.71 และ
ร้อยละ 87.50ตามล าดับ ขณะที่ระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) ของกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีค่าปกติร้อยละ 
78.75 ส่วนปริมาณไขมันในเลือด (Lipid profiles) มีค่าปกติเพียงร้อยละ 28.57 เท่านั้น  ขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้
เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าปกติของระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) เพียงร้อยละ25 และปริมาณไขมันในเลือด (Lipid 
profiles) มีค่าปกติเพียงร้อยละ 6.25 เท่านั้น  ซึ่งส่วนใหญ่มีโคเลสเตอรอล (CHOL) และไลโปโปรตีนที่มีความ
หนาแน่นต่ า (LDL) และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD) ในกลุ่มท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีค่าปกติร้อยละ 92.86 ทั้ง 2 รายการ  แต่ในกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯนั้น มีค่าปกติเพียงร้อยละ 
50 และ 68.75 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า หัวใจโตและมีภาวะกระดูกบาง   
 ส าหรับด้านโภชนาการศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างได้รับพลังงานเฉลี่ยต่อวัน (3,260 แคลอรี) มากกว่าความ
ต้องการพลังงานเฉลี่ยต่อวันของคนปกติ (2,000 แคลอรี /วัน) ค่าความสมดุลพลังงานของสารอาหารหลัก 
(สารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน, CHO:F:P) อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ขณะที่การวิเคราะห์จาก
แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวินัยและปฏิบัติตนได้ดีในด้านโภชนาการ เช่น เกือบทุกคนรับประทาน



อาหารเช้า และรับประทานอาหารไขมันสูงเป็นบางครั้งและไม่รับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินไม่ดื่ม
เครื่องดื่มชูก าลัง  บางรายดื่มสุราบ้าง  นอกจากนี้ยังมีวินัยในเรื่องการพักผ่อนโดยเกือบทั้งหมดนอนหลับ 6-8 
ชั่วโมงต่อวัน แต่ในเรื่องการรับประทานอาหารแบบสมดุลของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน 
บางส่วนยังไม่เข้าใจ ซึ่งต้องให้ความรู้ในการปฏิบัติตนต่อไป ส่วนปริมาณสารอาหารรองประเภทแร่ธาตุและ
วิตามิน พบว่าแคลเซียมที่ได้รับต่อวันไม่สมดุลกับ % DRI และพลังงานที่ได้รับต่อวันมีมากกว่าพลังงานที่ใช้ไป 
จึงไม่ส่งผลดีต่อระดับน้ าตาลและปริมาณไขมันในเลือด 

 ผลการวิจัยในส่วนของจิตใจ พบว่านักปั่นจักรยานวัยหลังเกษียณความรู้สึกท่ีดีต่อร่างกายตัวเอง ใน
ระดับกลางค่อนข้างดี แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับร่างกายเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปั่นจักรยาน อย่างไรก็ตาม
เมื่อวิเคราะห์ในส่วนย่อยของความรู้สึกนี้แล้ว ร่างกายก็ยังเป็นส่วนที่รู้สึกดีเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับด้าน
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบน/อก และด้านความดึงดูดใจจากสภาพร่างกาย ขณะที่คุณภาพชีวิตของนัก
ปั่นจักรยานวัยหลังเกษียณ การศึกษาครั้งนี้พบว่าสัมพันธภาพทางสังคมเป็นประเด็นที่มีความส าคัญเป็นระดับ
แรก ความต้องการเกี่ยวกับการมีเพ่ือน มีสังคมเพ่ือจรรโลงด้านจิตใจ จึงเป็นเหตุผลหลักที่บ่งบอกว่าคุณภาพ
ชีวิตมีมากน้อยขนาดไหนของคนกลุ่มนี้ และการได้ปั่นจักรยานในที่โล่งได้มีการสัมผัสกับธรรมชาติด้วยสายตามี
ผลต่อสุขภาพกายและอารมณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 Hard and regular exercise with bicycle is recently more popular among elderly in 
Thailand. Physical and mental statuses among these participants however have not been 
reported. This study was aimed to examine physical and mental statuses of Thai bicycle 
riders. Participants were, at least 5 years of biking experience, 30 people who participated (n 
= 14) and did not participated (n = 16) in the continued 65-day program with more than 
5,000 kms in the year of 2011. Participants age range is from 48 to 74 (M = 59, SD = 6.15). All 
participants were tested for 1) their physical fitness, medical check up and nutritional status, 
and 2) mental status (physical self-esteem and quality of life) through sport science and 
medical tests, questionnaires and interview.  

Finding of this study indicates that participants and non-participant in the 65-day 
program is generally healthy. Medical tests indicate that BMI, CBC, and BUN, Cr., are in 
normal range. Uric acid, PSA and CXR are also normal in the 65-day program group but only 
62.55%, 81.25% and 87.50% of non-participant group are normal. In addition, an irregular 
was found of blood in urine for 65-day program’s participants. Liver function of 65-day group 
(85.71%) and non-participation group (87.50%) were normal and similar. FBS level was 
78.75% normal for 65-day participation group and 28.57% for non-participation group. Only 
25% of FBS and 6.25% for lipid profiles were found normal in the non-participation group. 
The CHOL., LDL., EKG., and BMD. were normal for 65-day participation group and 50 and 
68.75 for non-participation group. Oosteoporosis and low BMD were found most often 
among this non-participation group. 

For nutritional analysis, participants’ daily intake calories (M = 3,260) were higher 
than normal intake of regular people (M = 2,000). Balance between carbohydrate, fat and 
protein (CHO:F:P) were normal. The study participants’ nutritional behaviors were 
appropriated. They ate breakfast regularly, high-fat food were taken sparingly with no extra 
supplement or power drink taken. Alcohol was taken for some participants. Sleeping hours 
were 6-8 hrs. Balance between carbohydrate, fat and protein need to be informed in some 
of these people. Finally, imbalance of calcium and energy intake and used was found 
between %DRI and daily energy intake (more intake energy than used).   
 Psychological aspect of participants indicates that their physical self-esteem were 
fairly good. In fact, physical performance was not their ultimate goal of bicycle riding. 
Physical condition, however, was their best perception followed by upper body strength and 



physical attractiveness. Participants’ quality of life was also good especially social 
relationship, friendship and social interaction, was their most received from bicycling 
participation as well as being in an outdoor environment.  
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บทคัดย่อ 
 
 การออกก าลังโดยการปั่นจักรยานของผู้สูงอายุมีมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการปั่นอย่างหนักและ
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจในกลุ่มของผู้สูงอายุชาวไทยกลุ่มนี้ยังมีน้อยมาก 
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ปั่นจักรยานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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48-74 ปี ( M = 59, SD = 6.15) และได้ 1) รับการทดสอบทางด้านร่างกาย (สมรรถภาพทางกาย สภาวะทาง
การแพทย์ และโภชนาการ) และ 2) การประเมินทางด้านจิตใจ (ความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายตัวเองและคุณภาพ
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profiles) มีค่าปกติเพียงร้อยละ 6.25 เท่านั้น  ซึ่งส่วนใหญ่มีโคเลสเตอรอล (CHOL) และไลโปโปรตีนที่มีความ



หนาแน่นต่ า (LDL) และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD) ในกลุ่มท่ีเข้าร่วม
โครงการ มีค่าปกติร้อยละ 92.86 ทั้ง 2 รายการ  แต่ในกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯนั้น มีค่าปกติเพียงร้อยละ 
50 และ 68.75 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า หัวใจโตและมีภาวะกระดูกบาง   
 ส าหรับด้านโภชนาการศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างได้รับพลังงานเฉลี่ยต่อวัน (3,260 แคลอรี) มากกว่าความ
ต้องการพลังงานเฉลี่ยต่อวันของคนปกติ (2,000 แคลอรี /วัน) ค่าความสมดุลพลังงานของสารอาหารหลัก 
(สารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน, CHO:F:P) อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ขณะที่การวิเคราะห์จาก
แบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีวินัยและปฏิบัติตนได้ดีในด้านโภชนาการ เช่น เกือบทุกคนรับประทาน
อาหารเช้า และรับประทานอาหารไขมันสูงเป็นบางครั้งและไม่รับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินไม่ดื่ม
เครื่องดื่มชูก าลัง  บางรายดื่มสุราบ้าง  นอกจากนี้ยังมีวินัยในเรื่องการพักผ่อนโดยเกือบทั้งหมดนอนหลับ 6-8 
ชั่วโมงต่อวัน แต่ในเรื่องการรับประทานอาหารแบบสมดุลของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน 
บางส่วนยังไม่เข้าใจ ซึ่งต้องให้ความรู้ในการปฏิบัติตนต่อไป ส่วนปริมาณสารอาหารรองประเภทแร่ธาตุและ
วิตามิน พบว่าแคลเซียมที่ได้รับต่อวันไม่สมดุลกับ % DRI และพลังงานที่ได้รับต่อวันมีมากกว่าพลังงานที่ใช้ไป 
จึงไม่ส่งผลดีต่อระดับน้ าตาลและปริมาณไขมันในเลือด 

 ผลการวิจัยในส่วนของจิตใจ พบว่านักปั่นจักรยานวัยหลังเกษียณความรู้สึกท่ีดีต่อร่างกายตัวเอง ใน
ระดับกลางค่อนข้างดี แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับร่างกายเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปั่นจักรยาน อย่างไรก็ตาม
เมื่อวิเคราะห์ในส่วนย่อยของความรู้สึกนี้แล้ว ร่างกายก็ยังเป็นส่วนที่รู้สึกดีเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับด้าน
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบน/อก และด้านความดึงดูดใจจากสภาพร่างกาย ขณะที่คุณภาพชีวิตของนัก
ปั่นจักรยานวัยหลังเกษียณ การศึกษาครั้งนี้พบว่าสัมพันธภาพทางสังคมเป็นประเด็นที่มีความส าคัญเป็นระดับ
แรก ความต้องการเกี่ยวกับการมีเพ่ือน มีสังคมเพ่ือจรรโลงด้านจิตใจ จึงเป็นเหตุผลหลักที่บ่งบอกว่าคุณภาพ
ชีวิตมีมากน้อยขนาดไหนของคนกลุ่มนี้ และการได้ปั่นจักรยานในที่โล่งได้มีการสัมผัสกับธรรมชาติด้วยสายตามี
ผลต่อสุขภาพกายและอารมณ์  
 
บทน า 
 องค์การอนามัยโลกได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพของมวลมนุษยชาติเป็นอันดับต้นๆ     
ซึ่งได้ให้นิยามการสร้างเสริมสุขภาพไว้ในกฎบัตรออตตาวา  ว่าการเสริมสร้างสุขภาพ เป็นกระบวนการเพ่ิม
สมรรถนะให้คนเรามีความสามารถในการควบคุมดูแลให้สุขภาพตนเองดีขึ้น  สุขภาพถูกสร้างและอยู่กับคน
ภายใต้บริบทของสถานที่ต่างๆที่ผู้คนด าเนินชีวิตประจ าวัน  ดังนั้นการเสริมสร้างสุขภาพจึงขยับจากการมุ่ง
แก้ปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ไปสู่การพัฒนาคนและประชากรอย่างบูรณาการกับปัจจัยทางสังคม  
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ  ภายใต้สถานการณ์หรือบริบทของสถานที่ต่างๆโดยฝังตัวในวัฒนธรรม  โครงสร้าง  
กลไกและวิถีชีวิตของคนในชุมชนหรือองค์กรนั้นๆ  (อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์ 2553)  

ในประเทศไทยมีองค์กรเอกชน (สสส.) ไดม้ีส่วนช่วยส่งเสรมิและมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้การออก
ก าลังกายของประชาชนไปสู่นโยบายสาธารณะด้วยกิจกรรมการเดิน การวิ่ง และการใช้จักรยาน  มีประชาชน
ให้ความสนใจมากข้ึนโดยเฉพาะการใช้จักรยานเป็นเครื่องมือในการออกก าลังกาย เนื่องจากการปั่นจักรยาน



สามารถเดินทางไปได้เป็นระยะทางไกลๆ และนับว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวไปในเวลาเดียวกัน  
กิจกรรมออกก าลังกายด้วยจักรยานจึงเป็นที่สนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ   

จึงท าให้มีผู้สูงอายุที่ชื่นชอบปั่นจักรยานรวมตัวกันเมื่อปลายปี  พ.ศ. 2553 เรียกตัวเองว่าชมรม
จักรยานวัยเกษียณ แล้วปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปทั่วประเทศเป็นระยะทางไกล และในปี 2554 นี้ ก็มีกลุ่ม
ผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งได้ท าการรวมตัวกันอีกครั้ง และท ากิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่ตัวเองทั้งในเชิงสรีรวิทยาและ
จิตวิทยา  ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ท ากิจกรรมโดยการปั่นจักรยานแบบยาวนานถึง 65 วันเป็นระยะทางมากกว่า 5,000  
กิโลเมตร  กิจกรรมดังกล่าวนี้นับว่าเป็นแนวทางของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ ช่วยท าให้เกิดการตื่นตัวทั้งกลุ่ม
ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปด้วย  ทั้งยังเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพท่ีดีของสังคม   

การศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงนับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่ม
นี้ จะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่สอดคล้องกับแนวทางของ สสส.  ที่มุ่ง
การมีสุขภาวะที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศโดยรวมด้วยและจะเป็นข้อมูลในการ
เผยแพร่  ผลักดัน และส่งเสริมให้เกิดโครงการกิจกรรมการเดินและปั่นจักรยาน ไปสู่นโยบายสาธารณะของ
ประเทศไทยต่อไป โดยเฉพาะในรายละเอียดที่เก่ียว ข้องทางด้านร่างกาย (สมรรถภาพทางกาย เวชศาสตร์
การแพทย์ และโภชนาการศาสตร์) และด้านจิตใจ (ด้านความรู้สึกเก่ียวกับร่างกายของตนเองและคุณภาพชีวิต)  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาผลทางด้านร่างกาย (สมรรถภาพทางกาย เวชศาสตร์การแพทย์ และโภชนาการศาสตร์) 
และจิตใจ (ด้านความรู้สึกเกี่ยวกับร่างกายของตนเองและคุณภาพชีวิต)ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมและไม่ได้
เข้าร่วมโครงการชวนผู้เกษียณปั่นจักรยานเพ่ือสุขภาพ  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลทางด้านร่างกายและจิตใจ ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการชวนผู้เกษียณปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพ 65 วัน และกลุ่มปั่นจักรยานทั่วไป กับค่ามาตรฐานกลางของคนไทย 

วิธีการด าเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ  โดยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก  ทางด้านโภชนาการและจิตใจ การตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์  และการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการก าหนดการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุเพศชาย จ านวน 30 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการชวนปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ 65 วันจัดโดยชมรมจักรยานคนวัยเกษียณ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 25 
ธันวาคม 2554 จ านวน 14 คน และกลุ่มนักปั่นจักรยานที่มีลักษณะเดียวกันที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
จ านวน 16 คน โดยกลุ่มตัวอย่างนี้อาสาสมัครและยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย และลงนามยินยอมการเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่ผู้วิจัยได้รับการยินยอมให้ด าเนินการวิจัยได้ ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งมีรายการต่อไปนี้ 
1.แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพ่ือประเมินสมรรถภาพทางกาย รวม 12 รายการ ประกอบด้วย 



1.1 เครื่องชั่งน้ าหนักตัว แบบคาน (Detecto) หน่วยเป็นกิโลกรัม จ านวน 1 เครื่อง 
1.2 เครื่องวัดส่วนสูง หน่วยเป็นเซนติเมตร จ านวน 1 เครื่อง 
1.3 เครื่องวัดความดันโลหิต หน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอท จ านวน 1 เครื่อง 
1.4 เครื่องวัดความจุปอด หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรต่อกิโลกรัมน้ าหนักตัว จ านวน 1 เครื่อง 
1.5 เครื่องทดสอบแรงบีบมือ หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อน้ าหนักตัว จ านวน 1 เครื่อง 
1.6 เครื่องทดสอบแรงเหยียดขา หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อน้ าหนักตัว จ านวน 1 เครื่อง 
1.7 เครื่องทดสอบความอ่อนตัว หน่วยเป็นเซนติเมตร จ านวน 1 เครื่อง 
1.8 เครื่องวัดความหนาของผิวหนังพับ หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของไขมัน จ านวน 1 เครื่อง 
1.9 จักรยานวัดงาน หน่วยเป็น มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมน้ าหนักตัวต่อนาที จ านวน 2 คัน 
1.10 นาฬิกาจับเวลา  1/100 วินาที จ านวน 2 เรือน 
1.11 เครื่องให้จังหวะ ในการขี่จักรยานวัดงาน โดยก าหนดความเร็ว 50 รอบต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง 
1.12 แบบบันทึกและค านวณผลการทดสอบความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด 

2. แบบสอบถามข้อมูลสุขภาพและแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพทางการแพทย์ เพ่ือประเมินสภาวะ
สุขภาพทางการแพทย์  

3. แบบบันทึกและวิเคราะห์ทางด้านโภชนาการ เพื่อประเมินความสมดุลของการใช้พลังงานจาก
สารอาหาร และการรับประทานอาหารในชีวิตประจ าวัน  

4. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกทางจิตวิทยา และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก รวมทั้ง
แบบสอบถามความรู้สึกท่ีดีต่อร่างกายตนเอง เพื่อใช้ประเมินสมรรถภาพทางจิต  คุณภาพชีวิต และ
ความรู้สึกต่อตนเอง  
ในการศึกษาทางด้านจิตวิทยาส าหรับโครงการปั่นจักรยานของผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณนี้ มีเครื่องมือ

หลักในการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ ที่เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับร่างกาย (พรเทพ ราชรุจิ
ทอง และคณะ 2553) และคุณภาพชีวิต ชุดย่อ ฉบับภาษไทย (กรมสุขภาพจิต 2550) ที่ได้รับการพัฒนาและ
ทดสอบค่าทางด้านความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับแล้ว และการสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง ใน
เชิงคุณภาพ โดยแนวทางการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้ 

1) แบบสอบถามความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายตนเอง เป็นแบบประเมินความรู้สึกที่ได้รับการพัฒนาจาก
แบบสอบต่างประเทศ ที่สร้างขึ้นและมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Body Esteem Scale ของ Franzoi & 
Shields (1984) เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ระดับ 5 หมายถึงมีความรู้สึกต่อร่างกายและการท างาน
ของร่างกายบวกอย่างมาก และระดับ 1 หมายถึง มีความรู้สึกต่อร่างกายและการท างานของร่างกายลบอย่าง
มากโดยฉบับที่พัฒนาเป็นภาษาไทย ให้ชื่อว่า แบบสอบ ถามความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายตนเอง จากการพัฒนา
ของ พรเทพ ราชรุจิทอง และคณะ (2553) ที่มีจ านวนข้อค าถาม 35 ข้อ  

 
 
 



ในแบบสอบถามนี้กลุ่มตัวอย่าง ชาย มี 3 ด้าน คือ ด้าน ความดึงดูดใจจากสภาพร่างกาย ความ 
แข็งแรงของกล้ามเนื้อของร่างกายส่วนบน และสภาพร่างกาย  ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง หญิง มี 3 ด้านเช่นกันแต่
เรียกชื่อและองค์ประกอบย่อยบางข้อต่างกัน ประกอบด้วย ความดึงดูดใจทางเพศ ความสนใจเกี่ยวกับน้ าหนัก 
และสภาพร่างกาย 
 ผลการประเมินค่าความเชื่อมั่นมีค่าระหว่าง .81 - .86 ส าหรับผู้ตอบเพศชาย และ .84 - .92 ส าหรับ
ผู้ตอบเพศหญิง 
 2) แบบประเมินคุณภาพชีวิต ชุดย่อ ฉบับภาษไทย (กรมสุขภาพจิต 2550) เป็นแบบชี้วัดระดับของ
คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ ฉบับภาษไทย ที่มีการพัฒนาเพ่ือการประเมินคุณภาพชีวิตของคน
ไทย โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยข้อค าถาม 26 ข้อ แยกเป็นคุณภาพชีวิต ใน 4 ด้าน 
ประกอบด้วยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือชี้วัด
คุณภาพชีวิตที่มีการพัฒนาจากแบบสอบถามขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization Quality 
of Life-BREF) ส าหรับค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 และมีความเที่ยงตรงเท่ากับ .65 
 โดยการแปลผลของแบบชี้วัดโดยรวมนี้ มาจากคะแนนรวมของแบบชี้วัดที่มีคะแนนตั้งแต่ 26-130 ที่
ทางผู้พัฒนาแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชีวิตที่ไม่ดี หากคะแนนอยู่ระหว่าง 26 ถึง 60 ระดับ
คุณภาพชีวิตแบบกลางๆ เมื่อคะแนนอยู่ระหว่าง 61 ถึง 95 และระดับคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อมีคะแนนระหว่าง 
96 ถึง 130 
 ส าหรับการแบ่งระดับคะแนนคุณภาพชีวิต ตามองค์ประกอบย่อยทั้ง 4  เกณฑ์การแบ่งระดับคุณภาพ
ชีวิตตามองค์ประกอบย่อย 
 
        ระดับคุณภาพชีวิต 

ที่ไม่ดี  กลางๆ    ที่ด ี
 
     ด้านร่างกาย     7-16  17-26  27-35 
     ด้านจิตใจ    6-14  15-22   23-30 
     ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  3-7  8-11  12-15 
     ด้านสิ่งแวดล้อม   8-18  19-26  30-40 
     คุณภาพชีวิตรวม   26-60  61-95  96-130 
  
 3) การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง เป็นการรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้นเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมความสมบูรณ์ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยแนวทางของข้อค าถามครอบคลุมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน เป้าหมายของการเข้าร่วม ความรู้สึกที่
เกี่ยวข้องเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น  
 



วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประสานงานกับชมรมจักรยานในโครงการชวนผู้เกษียณปั่นจักรยาน 65 วัน และกลุ่มนักปั่นที่ไม่ได้เข้า

ร่วมโครงการ และอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมการด าเนินการในช่วงต่างๆ 
2. ประชุมนักวิจัยในสาขาที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ค าตอบในภาพขององค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
3. น าเสนอโครงการวิจัยกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เพ่ือขอรับการสนับสนุนและ

จัดท าเป็นเอกสารทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ 
4. ประชุมวางแผนการวิจัยและจัดท าเครื่องมือให้ครอบคลุมในภาพองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ 
5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และรายงานผลการวิจัยตามแผนที่ก าหนดไว้ 

การเก็บรวมรวมข้อมูล  
การเก็บรวมรวมข้อมูลจะด าเนินการออกเป็น 2 ช่วงเวลา โดย การเก็บข้อมูลในช่วงแรกในวันที่ 4 – 6 
ธันวาคม พ.ศ. 2554  ณ วัดถ้ าผาจม  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดพักของนักปั่นจักรยานที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย และตรวจสุขภาพทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลโอเวอร์ บรู๊ค  อ าเภอเมือง  จังหวัด
เชียงราย  และช่วงที่ 2 กับกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการที่โรงพยาบาลพญาไท 2 อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี โดยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
1 วันที่ 4  ธันวาคม  พ.ศ. 2554  พบนักปั่นจักรยานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  และประโยชน์จากการวิจัย พร้อมทั้งแจกรายละเอียดของค าอธิบาย และวิธีการเตรียมตัวใน
แต่ละวัน  รวมทั้งใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย  การซักถามข้อสงสัยต่างๆ 

2 วันที่ 5  ธันวาคม  พ.ศ. 2554  ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  สลับกับการตอบ
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกทางจิตวิทยา  และการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์
ทางด้านโภชนาการ 

3 วันที่ 6  ธันวาคม พ.ศ. 2554   ท าการตรวจสุขภาพทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลโอเวอร์  บรู๊ค   
จังหวัดเชียงราย 

4 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555 ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายและเก็บข้อมูลทั้งด้านโภชนาการและ
จิตใจที่โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สรุปผลการวิจัยท้ัง 4 ด้าน 

ด้านสมรรถภาพร่างกาย 
ความจุปอด กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าความจุปอดอยู่ในระดับดีถึงดีมากเป็นส่วนใหญ่  
ความอ่อนตัวของกลุ่มตัวอย่าง เกือบทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้ 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางถึงดีมากเกือบทั้งหมด  ส่วนความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อจากแรงเหยียดขาอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีมากทั้งหมดทุกคน 
สัดส่วนของร่างกายและเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกายของกลุ่มตัวอย่างมี เกือบทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 



ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และการหายใจ (ประเมินจากการปั่นจักรยานวัดงาน) ของกลุ่มตัวอย่าง 
มีค่า VO2max ที่ระดับดีมากทั้งหมดทุกคน  จากผลทางด้านสมรรถภาพทางกายนั้น พอสรุปได้ว่าการปั่น
จักรยานทั้งในลักษณะปั่นแบบยาวนานและต่อเนื่อง เช่นในโครงการปั่นจักรยาน 65 วัน ระยะทางมากกว่า 
5,000 กิโลเมตร  และปั่นจักรยานแบบเข้มข้น สัปดาห์ละ 5 วันๆละ ประมาณ 40 กิโลเมตร สลับกับการปั่น
ระยะยาวสัปดาห์ละครั้ง  สามารถส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายในภาพรวมได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน  ดังนั้น
การปัน่จักรยานจึงส่งผลดีต่สมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น 

การตรวจสุขภาพ และตรวจวิเคราะห์ทางเวชศาสตร์การแพทย์ 

1. กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ที่ปั่นจักรยานในลักษณะต่อเนื่องและยาวนาน หรือปั่นจักรยานเป็นประจ าอย่าง
เข้มข้นสัปดาห์ละประมาณ 5 วัน สลับกับการปั่นจักรยานทางไกลสัปดาห์ละครั้ง ส่วนใหญ่แล้วมีรูปร่างที่
เหมาะสม (BMI) และทุกคนมีความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) การท างานของไต (BUN, Cr) ปกติทุกคน 

2. กลุ่มท่ีปั่นจักรยานต่อเนื่องในโครงการ 65 วัน พบว่า ค่ากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)  สารบ่งชี้มะเร็งต่อม
ลูกหมาก (PSA)  ผลเอ็กซ์เรย์ปอด (CXR)  ทุกคนมีค่าปกติ  แต่กลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนั้น ร้อยละ 
62.5,  81.25 และ 87.50 ตามล าดับที่มีค่าปกติ   แต่ในทางกลับกัน ผลการตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ 
(UA)  กลุ่มท่ีปั่นจักรยานในโครงการ 65 วัน มีค่าปกติเพียงร้อยละ 71.43 ความผิดปกติที่พบคือ มีเม็ด
เลือดปะปนอยู่ในปัสสาวะ  ส่วนกลุ่มที่ปั่นจักรยานเป็นประจ าแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ทุกคนมีค่าปกติ 

3. การท างานของตับ (Liver Function Test) ทั้ง 2 กลุ่มได้ผลค่อนข้างใกล้เคียงกัน คือมีค่าปกติ ร้อยละ 
85.71 ในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ  และร้อยละ 87.50  ในกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 

4. มีข้อสังเกตว่าระดับน้ าตาลในเลือด (FBS)  ของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมีค่าปกติร้อยละ 78.75 ส่วน
ปริมาณไขมันในเลือด (Lipid profiles) มีค่าปกติเพียงร้อยละ  28.57 เท่านั้น  ขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ มีค่าปกติของระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) เพียงร้อยละ 25 และปริมาณไขมันในเลือด (Lipid 
profiles) มีค่าปกติเพียงร้อยละ 6.25 เท่านั้น  ซึ่งส่วนใหญ่มีโคเลสเตอรอล (CHOL) และไลโปโปรตีนที่มี
ความหนาแน่นต่ า (LDL) ในปริมาณท่ีสูง 

5. มีข้อสังเกตอีกว่า  ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD)   ใน
กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ มีค่าปกติร้อยละ 92.86 ทั้ง 2 รายการ  แต่ในกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนั้น มีค่า
ปกติเพียงร้อยละ 50 และ 68.75 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า หัวใจโตและมีภาวะกระดูกบาง   

 
ทางด้านโภชนาการ 

1 กลุ่มตัวอย่างได้รับพลังงานเฉลี่ยต่อวัน 3,260  แคลอรี  ซึ่งความต้องการพลังงานเฉลี่ยต่อวันมีค่าสูงกว่า
ค่าของความต้องการพลังงานส าหรับคนปกติ 2,000 แคลอรี /วัน 

2 ความสมดุลพลังงานของสารอาหารหลัก  ค่าความสมดุลของพลังงาน (CHO :F:P) จากสารอาหาร
คาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีนอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ในการใช้พลังงานแบบอดทน  (60:25:14) โดยมี
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตจากอาหารที่เพียงพอจากอาหารที่ได้รับ ซึ่งเพียงพอต่อการสะสมของไกลโคเจน



และการฟ้ืนสภาพของกล้ามเนื้อเพ่ือการออกก าลังกายแบบอดทนในการปั่นจักรยานที่ต้องได้รับปริมาณ
สารอาหารคาร์โบไฮเดรตมากกว่า 6-10 กรัมต่อวัน และปริมาณสารอาหารประเภทโปรตีนที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้รับ จ านวน 1.3 กรัม/กิโลกรัม ซึ่งสอดคล้องกับค่าความต้องการโปรตีนส าหรับผู้สูงอายุ 

3 จากแบบสอบถามข้อมูลด้านโภชนาการพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีวินัยและปฏิบัติตนได้ดีในด้าน
โภชนาการ  เช่น เกือบทุกคนรับประทานอาหารเช้า และรับประทานอาหารไขมันสูงเป็นบางครั้งและไม่
รับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินไม่ดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง  บางรายดื่มสุราบ้าง  นอกจากนี้ยังมีวินัยใน
เรื่องการพักผ่อนโดยเกือบทั้งหมดนอนหลับ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน แต่ในเรื่องการรับประทานอาหารแบบ
สมดุลของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน บางส่วนยังไม่เข้าใจ ซึ่งต้องให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนต่อไป 

4 ปริมาณสารอาหารรองประเภทแร่ธาตุและวิตามิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับสารอาหารแคลเซียมที่ได้รับ
ต่อวันไม่สมดุลกับ% DRI โดยปริมาณแคลเซียม เฉลี่ย เท่ากับ 838 (SD = 483) โดยจากการสัมภาษณ์
พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องเดินทางไกลโดยการปั่นจักรยานจึงไม่กล้าดื่มนมที่มีสารอาหารแคลเซียมสูงเพราะ
กลัวท้องเสีย แต่ทุกคนทราบดีว่าแคลเซียมมีส าคัญกับวัยและกระดูก ดังนั้นบางคนจึงมีการใช้อาหาร
เสริมแคลเซียมซึ่งมีเพียงร้อยละ 40 ซึ่งปริมาณท่ีรับประทานยังไม่สมดุลกับปริมาณท่ีแนะน าต่อวัน  ส่วน
สารอาหารประเภทอ่ืนเช่น เหล็ก และวิตามิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม  

 
ทางด้านจิตใจ (ด้านความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายตัวเองและคุณภาพชีวิต) 

1. นักปั่นจักรยานวัยหลังเกษียณความรู้สึกท่ีดีต่อร่างกายตัวเอง ในระดับกลางค่อนข้างดี แต่ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับร่างกายเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปั่นจักรยาน อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ในส่วนย่อย
ของความรู้สึกนี้แล้ว ร่างกายก็ยังเป็นส่วนที่รู้สึกดีเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับด้านความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อส่วนบน/อก และด้านความดึงดูดใจจากสภาพร่างกาย 

   2. คุณภาพชีวิตของนักปั่นจักรยานวัยหลังเกษียณ การศึกษาครั้งนี้พบว่าสัมพันธภาพทางสังคมเป็นประเด็น
ที่มีความส าคัญเป็นระดับแรกขององค์ประกอบย่อย  ความต้องการเกี่ยวกับการมีเพ่ือน มีสังคมเพ่ือ
จรรโลงด้านจิตใจ จึงเป็นเหตุผลหลักที่บ่งบอกว่าคุณภาพชีวิตมีมากน้อยขนาดไหน  อีกประการของการ
ที่นักปั่นจักรยานวัยหลังเกษียณ ใช้จักรยานเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตหรือเพ่ือสุขภาพ การได้ปั่น
จักรยานในที่โล่ง ได้มีการสัมผัสกับธรรมชาติด้วยสายตามีผลต่อสุขภาพกายและอารมณ์  

 

 

 

 

 



อภิปรายผล 

ด้านสมรรถภาพทางกาย 

1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (ประเมินจากการค านวณหาค่าแรงบีบมือและ
ค่าแรงเหยียดขา) ของกลุ่มผู้สูงอายุที่ปั่นจักรยานส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดมีค่าแรงบีบมืออยู่ในระดับปาน
กลางจนถึงดีมาก และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่วัดได้ มีค่าอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักปั่นจักรยานที่ปั่นเป็นประจ าส่วนมากจะใช้ก าลังกล้ามเนื้อขาในการปั่นอยู่ตลอดเวลา จึง
ส่งผลให้กล้ามเนื้อจากการออกก าลังกายมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นการเพ่ิมข้ึนของทั้งจ านวนและขนาดของเส้นใย 
(Keteyian & Brawner, 2006) ซึ่งสอดคล้องกับ Wilmore and Costill (1999) ที่กล่าวว่าความแข็งแรงและ
ความอดทนของกล้ามเนื้อจะเพ่ิมมากข้ึนใน 4-6 สัปดาห์แรกของการฝึก ซึ่งในช่วงแรกจะเป็นการปรับตัวใน
ระบบประสาทกล้ามเนื้อ แต่เมื่อฝึกไปแล้ว 8-10 สัปดาห์ ปัจจัยทางระบบประสาทจะลดลงและกล้ามเนื้อจะมี
ขนาดใหญ่ข้ึน (Hypertrophy) ท าให้สามารถหดตัวได้แรงและรวดเร็วขึ้นด้วย  

2. ความอ่อนตัว 

ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าความอ่อนตัว (ประเมินจากการวัดหาค่าการนั่งงอตัว) ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วน
ใหญ่มีค่าความอ่อนตัวอยู่ที่ระดับปานกลางถึงดีมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยได้อบอุ่นร่างกาย 
และการเหยียดยืดกล้ามเนื้อ ส่วนต่างๆของร่างกาย ก่อนและหลังปั่นจักรยาน รวมทั้งส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อย
ได้ฝึกความอ่อนตัวอย่างจริงจัง  ดังที่ Robergs and Keteyian (2003) กล่าวว่า การออกก าลังกายจะท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของร่างกาย และหน้าที่ต่างๆ ขั้นตอนแรก ควรมีการอบอุ่นร่างกายและ
การเหยียดยืดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังการออกก าลังกาย เพราะการอบอุ่นร่างกายและการเหยียดยืดกล้ามเนื้อ 
จะส่งผลท าให้ระบบไหลเวียนเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ ได้ท างานเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย จะท าให้เลือดไหลไปสู่
กล้ามเนื้อ ถ้ากล้ามเนื้อบริเวณที่ออกก าลังกายได้รับเลือดมาเลี้ยงเพียงพอ อันตรายจากการบาดเจ็บที่จะ
เกิดข้ึนจากการออกก าลังกาย จะลดน้อยลง  

3. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และการหายใจ 

ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และการหายใจ (ประเมินจาก
การปั่นจักรยานวัดงาน) ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่า VO2max ที่ระดับดีมากร้อยละ 100  เมื่อพิจารณาจาก
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการออกก าลังกายอยู่เป็นประจ าทุกวันๆ ละประมาณ 60 นาที ขึ้นไป จึง
ส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิต และการหายใจมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงดีขึ้น และการปั่นจักรยาน เป็นการ
ออกก าลังกายเพ่ือเพ่ิมความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือเป็นการออกก าลังกายแบบแอโรบิก 
(Aerobic exercise) ซึ่งกล้ามเนื้อจะใช้ออกซิเจนในระบบของการใช้พลังงาน อันจะท าให้ปอด หัวใจและ



หลอดเลือด ท างานเพ่ิมมากข้ึนเพื่อให้ออกซิเจนไปสู่กล้ามเนื้อมีปริมาณเพียงพอ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 
2547) ท านองเดียวกับ นายแพทย์ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์(2552) ได้กล่าวว่า การปั่นจักรยานต่อเนื่องเป็นการ
ออกก าลังกายแบบแอโรบิกที่มีผลท าให้หัวใจแข็งแรง กล้ามเนื้อหัวใจท างานได้ดี การไหลเวียนของเลือดทั่ว
ร่างกายดีข้ึน รวมทั้งเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและอวัยวะส าคัญในร่างกาย ได้แก่ สมอง ไต ลดการ
เก็บสะสมตะกรันไขมันในหลอดเลือดทั่วร่างกาย จึงสามารถป้องกันภาวะเส้นเลือดตีบตันในอวัยวะส าคัญ
ดังกล่าว การปั่นจักรยานยังท าให้ระบบการหายใจมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ในถุงลมปอดให้ดีขึ้น และยังเพ่ิมระดับของฮอร์โมนเอ็นโดรฟิน ช่วยลดความเครียดใน
ร่างกาย ท าให้กล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณเอว สะโพกและขามากขึ้น 

4.  สัดส่วนของร่างกาย 

ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าขนาดสัดส่วนของร่างกาย (ประเมินจากการค านวณหาค่าเปอร์เซนต์ไขมัน) ของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเกือบทั้งหมดมีค่า เปอร์เซ็นต์ไขมันที่ระดับดีถึงดีมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างออก
ก าลังกายแบบแอโรบิกที่มีความยาวนานต่อเนื่อง ซึ่งการออกก าลังกายแบบแอโรบิก เป็นประจ า จะท าให้
ร่างกายใช้พลังงานจากสารอาหารที่รับประทานเข้าไป และถ้าหากสารอาหารที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอกับการ
ท างานในระยะยาวแล้ว  ร่างกายก็จะดึงเอาพลังงานที่สะสมอยู่ออกมาใช้เป็นพลังงาน อาทิ ปริมาณ
โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท า ให้เกิดคราบไขมันเกาะที่ผนังภายในหลอดเลือดจนเกิด
การอุดตันขึ้น ซึ่งผลจากการลดลงของระดับไขมันในเลือดนี้สามารถลดสภาวะการเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอด
เลือดได้ (Hoeger, 1989: 89-9, อ้างอิงใน อภิศักดิ์ โผผิน, 2004) สอดคล้องกับ ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 
(ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การออกก าลังกายหรือการฝึกควรมีระยะเวลาตั้งแต่ 20 - 60 นาที ด้วยกิจกรรมแบบแอโร
บิก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เวลา 20 นาท ีจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบไหลเวียนโลหิตและ
การหายใจ และเริ่มมีการเผาผลาญไขมันเวลา 30 นาที เป็นเวลาของการออกก าลังกายที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระบบไหลเวียนโลหิตมากขึ้นมีการเผาผลาญอาหาร ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตมากข้ึนตามไปด้วย  

 
การตรวจสุขภาพ และเวชศาสตร์ทางการแพทย์ 
 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า  กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 ราย ในภาพรวม
มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของคนไทยในเพศและวัยเดียวกัน  และปัญหาสุขภาพ
ต่างๆ ที่มักจะเกดิขึ้นกับคนในวัยนี้  แต่ผู้ที่ออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยานกลับไม่พบ  นอกจากนี้ทุกคนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างนั้น ตรวจพบว่ามีความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)  การท างานของไต (BUN, Cr)  ในระดับ 
100 เปอร์เซ็นต์   นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีการปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ในโครงการ
ปั่นจักรยาน 65 วัน  จากผลการตรวจกรดยูริคในเลือด  รวมทั้งสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก  ผลจากการ
เอ็กซเรย์ปอด และผลการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก  ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  มีผลการตรวจ
ค่อนข้างสมบูรณ์หรือปกติทุกคน ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่ปั่นจักรยานเป็นประจ านั้น ผลการ
ตรวจในรายการดังกล่าวถึงจะไม่สมบูรณ์ทุกคน แต่ส่วนใหญ่ก็มีค่าในระดับปกติ  ซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นผลมา



จากการออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยาน  แต่อย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่ต้องน ามาคิดหาเหตุและศึกษากันต่อไป
ว่า  การปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่องและยาวนานเป็นเวลา 65 วัน รวมระยะทางมากกว่า 5,000 กิโลเมตร  มีผล
การตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (UA)  พบว่ามีเม็ดเลือดปะปนในปัสสาวะถึง 4  คนจาก  14  คน (ร้อยละ 
28.57)  ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะต้องศึกษากันต่อไปว่ามีสาเหตุมาจากปัจจัยอะไร หรืออาจเป็นเพราะการปั่นจักรยาน
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน รวม 65 วันท าให้เกิดการเสียดสี  แรงกด  แรงกระแทกท่ีรุนแรงเป็นระยะเวลานาน
บริเวณกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งผลการตรวจนี้กลับไม่พบในผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกลุ่มนี้มีค่าปกติทุก
คน   จากข้อมูลดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของต่างประเทศ (Bellinghieri G, Savica V, Santoro 
D(2008)., Jones GR, Newhouse I (1997).) โดยมีสาเหตุจากแรงดัน การกระแทกของเยื่อบุผิวกระเพาะ
ปัสสาวะรวมถึงการรับประทานน้ าน้อย หรือการกั้นปัสสาวะ ในขณะปั่นจักรยานต่อเนื่อง   
 มีข้อสังเกตว่าผู้สูงอายุเหล่านี้ใช้พลังงานกับการปั่นจักรยานอย่างเข้มข้น แต่ผลการตรวจระดับน้ าตาล
ในเลือด (FBS)  พบว่ามีค่าสูงกว่าปกติ คือกลุ่มที่ปั่นจักรยาน 65 วัน มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงถึงร้อยละ  
21.25  และกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการมีค่าระดับน้ าตาลในเลือดสูงถึง ร้อยละ 75  นอกจากนี้เมื่อไปพิจารณา
ผลการตรวจปริมาณไขมันในเลือด (Lipid profiles)  ยิ่งพบข้อมูลที่น่ากังวลมากยิ่งข้ึนคือ เกือบทั้งหมดของ
ผู้สูงอายุที่ปั่นจักรยานทั้งท่ีเข้าร่วมโครงการ 65 วัน และกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ มีค่าปริมาณไขมันในเลือด
สูง โดยกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการปั่น 65 วัน พบว่ามีปริมาณไขมันในเลือดสูงถึงร้อยละ 71.43  และในกลุ่มท่ีไม่ได้
เข้าร่วมโครงการนั้น มีปริมาณไขมันในเลือดสูงถึง ร้อยละ 93.75  ซึ่งจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีไขมัน  ซึ่งให้ข้อมูลว่ารับประทานเป็นบางครั้งและไม่บ่อย ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าผู้สูงอายุที่ปั่นจักรยานทั้ง 2 กลุ่มอาจจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการรับประทานอาหาร  ชนิด
ของอาหาร พลังงานที่ได้จากสารอาหาร แต่เมื่อพิจารณาดูค่าของพลังงานหลัก ในการรับประทานอาหารแล้ว
พบว่ามีคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างมาก  หรือบางครั้งอาจจะคิดว่าเมื่อออกก าลังกายอย่างหนักจ าเป็นต้องได้รับ
อาหารเป็นจ านวนมาก รวมทั้งอาจจะมีความประมาทในเรื่องการรับประทานอาหาร คือมั่นใจว่าออกก าลังกาย
อย่างหนักเป็นประจ าจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการรับประทานอาหารแต่อย่างใด  สามารถรับประทานได้ทุกชนิด
และในปริมาณท่ีมากได้   และถ้าหากพิจารณาในทางกลับกันว่า หากผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่ได้มีการออกก าลังกาย
อย่างหนักและเข้มข้นเช่นนี้ อาจจะท าให้ภาวะของระดับน้ าตาลในเลือดและปริมาณไขมันในเลือด คงจะรุนแรง
มากกว่านี้ก็ได้ จึงเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและควรจะมีการศึกษาในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น   
 อีกข้อสังเกตหนึ่งคือกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยาน 65 วัน ผลในการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (BMD) พบว่ามีความผิดปกติ คือหัวใจโตร้อย
ละ 50 และร่วมกับภาวะกระดูกบางร้อยละ 41.25 ซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้ที่มีความผิดปกติเหล่านี้ มีอาการ
ของโรคอยู่แล้ว แต่ไม่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจมาก่อนที่จะมาออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยานผลจากการ
สัมภาษณ์ มีอยู่ 1 รายที่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว และต้องพบแพทย์เป็นประจ า จน
ปัจจุบันหันมาออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยานจนอาการของโรคหัวใจดีขึ้น และไม่ต้องทานยาแล้ว และหาก
พิจารณาว่าถ้าไม่ได้มาออกก าลังกายด้วยจักรยาน อาจจะแสดงอาการรุนแรงของโรคหัวใจแล้วก็เป็นได้ แต่



ข้อมูลในเรื่องนี้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการปั่น 65 วัน มีเพียง 1 รายเท่านั้นที่พบข้อมูลดังกล่าว  จึงเป็น
สิ่งที่จะต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้มากกว่านี้ในการที่จะสรุปผลดังกล่าว 

 
ทางด้านโภชนาการ 

การศึกษาปริมาณพลังงานที่ได้รับจากสารอาหารโดยการวิเคราะห์จากแบบบันทึกอาหาร 3 วันและใช้
โปรแกรมอินมูแคล 4 ของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับพลังงานเฉลี่ย
ต่อวัน 3,260  แคลอรี่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการปั่น 65 วัน และ 2,390  แคลอรี่ต่อวัน ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ   ซึ่งความต้องการพลังงานเฉลี่ยต่อวันมีค่าสูงกว่าค่าของความต้องการพลังงานส าหรับ
คนปกติประมาณ 2,000 แคลอรี /วัน (30 แคลอรี/ กิโลกรัม/วัน) โดยค่าพลังงานจากสารอาหารที่เพ่ิมมากกว่า
คนทั่วไป  เกิดจากการใช้กิจกรรมการออกก าลังกายมาจากการปั่นจักรยาน  

สิ่งที่ส่งผลต่ออัตราการเผาผลาญ  เช่นการท างานของฮอร์โมนอิพิเนฟรินจะมีผลโดยตรงต่อ
กระบวนการสลายกลูโคสให้เป็นพลังงาน (Glycogenolysis)  ฮอร์โมนอ่ืนเช่นคอร์ติซอล (cortisol) โกรท
ฮอร์โมน (growth hormone) และอินซูลิน (Insulin) ล้วนมีกลไกในการท างานที่ส่งผลต่ออัตราการเผาผลาญ
ขณะพักได้   จากการศึกษาผลจากฮอร์โมน ที่เพ่ิมข้ึน (Roeland, et. al, 2008) เช่น ฮอร์โมนนอร์อิพิเนฟรินที่
มีการเพ่ิมอย่างรวดเร็วในอุณหภูมิปกติและในอุณหภูมิสูงจะสามารถลดสมรรถภาพทางกาย  แต่เมื่อเพ่ิมระดับ
ของโดพามีนจะท าให้สมรรถภาพทางกายเพ่ิมข้ึน ส่วนระดับโกรทฮอร์โมนจะมีมากในระยะพักและมีระดับน้อย
กว่าเมื่อออกก าลังกาย โดยการปั่นจักรยานที่มีระยะเวลานาน และอุณหภูมิสูงย่อมเกิดผลในการเพิ่มและลด
ฮอร์โมนดังกล่าว ท าให้เกิดกลไกในการท างานของร่างกายและส่งผลต่ออัตราการเผาผลาญขณะพักได้    

 
ความสมดุลพลังงานจากสัดส่วนร้อยละของสารอาหารหลัก   

จากการศึกษาครั้งนี้  พบว่าค่าความสมดุลของพลังงาน (CHO :F:P) จากสารอาหารคาร์โบไฮเดรต 
ไขมันและโปรตีนอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในการใช้พลังงานแบบอดทน  (60:25:14) โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต
จากอาหารที่เพียงพอจากอาหารที่ได้รับ ซึ่งเพียงพอต่อการสะสมของไกลโคเจนและการฟ้ืนสภาพของ
กล้ามเนื้อเพ่ือการออกก าลังกายแบบอดทนในการปั่นจักรยานที่ต้องได้รับปริมาณสารอาหารคาร์โบไฮเดรต
มากกว่า 6-10 กรัมต่อวัน (McArdle, Katch & Katch, 2008) ปริมาณสารอาหารประเภทโปรตีนที่กลุ่ม
ตัวอย่างได้รับ จ านวน 1.3 กรัม/กิโลกรัม ซึ่งสอดคล้องกับค่าความต้องการโปรตีนส าหรับผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากข้ึน
จากค่ามาตรฐานในปี 1989 RDAs (1.0 to 1.25 g/kg vs 0.8 g/kg ของน้ าหนักตัวด้วย (Campbell , Crim , 
Dallal , Young & Evans, 1994) โดยจากแบบสอบถามข้อมูลด้านโภชนาการพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษามี
วินัยและปฏิบัติตนได้ดีในด้านโภชนาการ  เช่น เกือบทุกคนรับประทานอาหารเช้า และรับประทานอาหาร
ไขมันสูงเป็นบางครั้งและไม่รับประทานอาหารเสริมหรือวิตามินไม่ดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง  บางรายดื่มสุราบ้าง  
นอกจากนี้ยังมีวินัยในเรื่องการพักผ่อนซึ่งมีการสอบถามการนอนหลับ โดยเกือบทั้งหมดนอนหลับ 6-8 ชั่วโมง
ต่อวัน แต่ในเรื่องการรับประทานอาหารแบบสมดุลของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต ไขมันและโปรตีน บางส่วนยัง
ไม่เข้าใจ ซึ่งต้องให้ความรู้ในการปฏิบัติตนต่อไป 



 
ปริมาณสารอาหารรองประเภทแร่ธาตุและวิตามิน  

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับสารอาหารแคลเซียมที่ได้รับต่อวันไม่สมดุลกับ% DRI  โดยจาก
การสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องเดินทางไกลโดยการปั่นจักรยานจึงไม่กล้าดื่มนมที่มีสารอาหารแคลเซียม
สูงเพราะกลัวท้องเสีย โดยจากการสัมภาษณ์ทุกคนทราบดีว่าแคลเซียมส าคัญกับวัยและกระดูก ดังนั้นบางคน
จึงมีการใช้อาหารเสริมแคลเซียมซึ่งมีเพียงร้อยละ 40 และไม่ได้รับประทานทุกวัน ซึ่งการได้รับแคลเซียม
สามารถได้รับจากอาหารประเภทนมวัว ปลาเล็กปลาน้อย และจากผักผลไม้สีเขียว จากข้อมูลของ
แบบสอบถามยังพบว่ามีการรับประทานผักและผลไม้ทุกวันเป็นประจ าเพียงร้อยละ  40 เท่านั้นและปริมาณที่
รับประทานยังไม่สมดุลกับปริมาณที่แนะน าต่อวัน ซึ่งแร่ธาตุและวิตามินส่วนใหญ่ได้รับจากผักและผลไม้ โดยมี
เกณฑ์ขั้นต่ าของการบริโภคผักและผลไม้ในผู้สูงอายุจะอยู่ที่ 400-600 กรัม/คน/วัน (Lock, Pomerleau, and 
McKee, 2004)  

การศึกษาภาวะขาดแคลเซียม เมื่อมีการเคลื่อนไหวออกก าลังกายพบว่าในการขาดแคลเชียมที่เกิด
ภายในเซลล์ sarcoplasmic reticulum (SR) สามารถท าให้เกิดภาวะการเมื่อยล้าของเส้นใยกล้ามเนื้อ โดย
เกิดข้ึนคล้ายกับการใช้สารกระตุ้นเช่น สารคาเฟอีนที่สามารถเพ่ิมการสูญเสียแคลเซียมจาก SR มากขึ้นในช่วง
ที่มีการเมื่อยล้า กลไกในการขาดแคลเซียมเริ่มตั้งแต่การท างานของ action potential โดยเฉพาะเมื่อมีการ
กระตุ้น extracellular K+ จะสามารถลดการท างานของตัวรับพลังงานได้ท าให้เกิด SR Ca2+ จะเปิดออก 
นอกจากนี้ยังเพ่ิมจ านวนความเข้มข้นของ Mg2+ โดยเกิดข้ึนในช่วงที่มีภาวะอ่อนล้าซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อจ านวนเอที
พีที่เป็นสารให้พลังงานในกล้ามเนื้อลดลงด้วย การลดลงของ Ca2+ ใน SR สามารถท าให้เกิด inorganic 
ฟอสเฟตเข้าไปใน SR ร่วมกับ Ca2+ อย่างรวดเร็ว โดยการตรวจหาจากเลือดร่วมกับการขาดจากสารอาหารจึง
ควรมีการศึกษาร่วมกันเพ่ือการค้นหาว่ามีการขาด Ca2+ ใน SR ส าหรับผู้ออกก าลังกาย (Allen, Lamb & 
Westerblad, 2008) 

ส่วนสารอาหารประเภทอ่ืนเช่น เหล็ก และวิตามิน อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมซึ่งอาจเกิดการสร้างขึ้นได้เอง
จากการออกก าลังกาย โดยกลุ่มตัวอย่างมีการออกก าลังกายและปั่นจักรยานเป็นเวลานาน อาจเกิดการสร้าง
ขึ้นได้เองโดยท าให้สามารถลดภาวะเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี และการรักษาระดับของโฮโมซิสเต
อีนให้อยู่ในระดับปกติ และถ้าพบว่ามีการรับประทานไม่เพียงพอควรได้รับจากอาหารเสริมได้เช่น ควรมีการ
เพ่ิมสารอาหารรองเช่น ธาตุเหล็ก (folic acid) และ วิตามิน B-6 และ B-12 เนื่องจากการลดลงของระดับ
วิตามิน B-12 ในเลือดและโฟเลทที่เกิดจากสาเหตุของการมีภาวะได้ยินเสียงลดลงกับอายุที่เพ่ิมมากขึ้น 
สารอาหารจ าเป็นบางชนิดเช่น วิตามิน A มีความต้องการลดลงเนื่องจากมีการลดการดูดซึม จากการศึกษา
พบว่าผู้สูงอายุควรมีการบริโภคสารอาหารมากเกินค่าแนะน าเพ่ือป้องกันหน้าที่สมองลดลง (Weddle & 
FanelliKuczmarski, 2000) โดยเฉพาะแคลเซียมควรได้รับมากขึ้นเพ่ือการท างานของหัวใจและการลดความ
เสี่ยงของโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ  
 
ความสมดุลของภาวะโภชนาการกับกิจกรรมใน 24 ชั่วโมง 



การใช้พลังงานโดยรวมใน 24 ชั่วโมงพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้พลังงานเฉลี่ยต่อวันมากกว่าพลังงานที่ได้รับ 
(M = 3,440, SD = 1,832 > M = 3,260 SD = 1,832 แคลอรีต่อวัน (55 >53 แคลอรี/กิโลกรัม/วัน)) ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อวันแล้วพบว่าปริมาณอาหารที่ได้รับเกินกว่าความต้องการที่ใช้ในการ
ปั่นจักรยาน ซึ่งข้อมูลนี้ยืนยันได้จากผลการวิเคราะห์ทางการตรวจทางการแพทย์ที่พบว่ามีระดับน้ าตาลในเลือด
และปริมาณไขมันในเลือดของนักปั่นจักรยานทั้ง 2 กลุ่ม อยู่ในเกณฑ์สูง 

 
ทางด้านจิตใจ (ด้านความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายตัวเองและคุณภาพชีวิต) 

ความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายตัวเองของนักปั่นจักรยานวัยหลังเกษียณทั้งกลุ่มที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการ  

การประเมินความรู้สึกเกี่ยวกับร่างกายของตนเองของนักปั่นจักรยานวัยหลังเกษียณในระดับกลาง
ค่อนข้างดี นี้บ่งบอกว่าผู้สูงวัยเหล่านี้ให้ความส าคัญกับร่างกายที่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการปั่นจักรยาน 
อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ในส่วนย่อยของความรู้สึกนี้แล้ว ร่างกายก็ยังเป็นส่วนที่รู้สึกดีเป็นอันดับต้นๆ เมื่อ
เทียบกับด้านความแงแรงของกล้ามเนื้อส่วนบน/อก และด้านความดึงดูดใจจากสภาพร่างกาย  

การค้นพบนี้จึงน่าจะช่วยให้เราเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นว่า เมื่อผู้สูงอายุออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง จน
ร่างกายแข็งแรง ความรู้สึกที่ดีในส่วนนี้จึงมีสูง เป็นการรับรู้ที่สอดคล้องกับข้อมูลทางสรีรวิทยาและทางเวช
ศาสตร์การแพทย์ ที่ได้ท าการทดสอบควบคู่กับการศึกษาในครั้งนี้ ที่พบว่าผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณกลุ่มนี้มี
สมรรถภาพทางกายในระดับที่สูงมาก (ดูรายละเอียดในรายงานด้านสมรรถภาพร่างกายและเวชศาสตร์
การแพทย์) อย่างไรก็ตามความรู้สึกดีต่อร่างกายนี้ จึงส่งผลต่อการให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตที่เป็นประเด็น
ของการศึกษาในครั้งนี้ด้วย 

คุณภาพชีวิตของนักปั่นจักรยานวัยหลังเกษียณ ทั้งกลุ่มที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโครงการ  
การค้นพบว่าสัมพันธภาพทางสังคมเป็นประเด็นที่มีความส าคัญเป็นระดับแรกขององค์ประกอบย่อย 

อธิบายให้เห็นได้ในสองเหตุผล เหตุผลตามทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ (Maslow, 1900) ยืนยันได้ว่าเมื่อ
ความต้องการทางด้านร่างกายหรือสรีรวิทยาได้รับหรือมีแล้ว ความต้องการขั้นต่อไปทางด้านของจิตใจก็จะมี
มากขึ้น เช่นเดียวกับที่นักปั่นจักรยานเหล่านี้ มีความพร้อมทางด้านร่างกาย เมื่อเทียบกับคนในวัยเดียวกันสูง
กว่ามาก ความต้องการเกี่ยวกับการมีเพ่ือน มีสังคมเพ่ือจรรโลงด้านจิตใจ จึงเป็นเหตุผลหลักที่บ่งบอกว่า
คุณภาพชีวิตมีมากน้อยขนาดไหน 

อีกประการของการที่นักปั่นจักรยานวัยหลังเกษียณ ใช้จักรยานเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตหรือเพ่ือ
สุขภาพ ยืนยันได้ว่าการได้ปั่นจักรยานในที่โล่ง ได้มีการสัมผัสกับธรรมชาติด้วยสายตามีผลต่อสุขภาพกายและ
อารมณ์ (Olmsted cited in Morris, 2003) อย่างไรก็ตามผลของการท ากิจกรรมในที่โล่ง เช่น การปั่น
จักรยานนี้ ในประเทศอุตสาหกรรมมีงานวิจัยหลายงานที่ยืนยันถึงผลในทางลบต่อสุขภาพ เช่น ในงานวิจัย ของ 
Cox (2002) และ Boulware (2003) ที่พบว่า การได้รับฝุ่นละออง ละอองเกสรดอกไม้ หรือเชื้อราต่างจาก
สวนผลไม้ในธรรมชาติ มีผลต่อระบบหายใจและมีโอกาสของการน าไปสู่การเป็นมะเร็งด้วย และความเสี่ยง
ดังกล่าวนี้ก็ยิ่งมีมากขึ้นในกลุ่มของผู้สูงอายุ (Ginn et al, 1997)  



Gester (1992 p. 736) กล่าวว่าแม้ว่าผลเสียจะเกิดบ้างกับการได้รับสารพิษเมื่ออยู่หรือออกไปมี
กิจกรรมในที่โล่ง แต่พลังของการบ าบัดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ก็เกิดจากอากาศท่ีบริสุทธิ์ แหล่งน้ า
ตามท่ีต่างๆ หรือทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติ การปั่นจักรยานของคนวัยเกษียณจึงได้ประโยชน์ทางด้าน
จิตใจ โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิต ที่ประกอบด้วยการยังคงมีสังคม และจิตใจและอารมณ์ที่ดี จากการได้ปั่น
จักรยานในที่โล่งเป็นเวลานาน 

ผลการวิจัยนี้แม้จะมีผลไปในทิศทางบวก ตามท่ีได้คาดหวังไว้ แต่การที่มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างไม่มากนัก
อาจจะเป็นข้อจ ากัดประการหนึ่ง  ขณะเดียวกันแม้ว่าโครงการมีระยะเวลาโดยรวมประมาณ 3 เดือน แต่
เนื่องจากคนเหล่านี้มีความรักและด าเนินชีวิตร่วมกับการปั่นจักรยานมานานเกือบทุกคน การศึกษากับกลุ่มคน
ที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายและในหลายแง่มุมกว่านี้ เช่น ระหว่างเพศชายและหญิง ระหว่างคนที่เข้าร่วม
ตลอดโครงการและบางส่วนของโครงการ รวมทั้งการจัดโปรแกรมท่ีให้ด าเนินการอย่างอิสระของระยะเวลาการ
เข้าร่วม เวลาที่ออกเดินทางในแต่ละวัน ว่าเป็นอย่างไร จะท าให้เราเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริงของการปั่น
จักรยานได้ทั่วถึงข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ 

 
 1.  ในภาพรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่ด าเนินการออกก าลังกายด้วยการปั่นจักรยานมาต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ถือได้ว่า

เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มคนอายุเดียวกัน จึงถือว่าการปั่นจักรยานเพ่ือการออกก าลังกาย 
เป็นสิ่งมีประโยชน์ แต่ควรแนะน ากลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ท าการตรวจสุขภาพเพ่ือคัดกรองภาวะสุขภาพ หรือ
เพ่ือเป็นการประเมินติดตามความรุนแรงของโรคเป็นระยะๆ 

2    ผู้สูงอายุที่มีการออกก าลังกายในการปั่นจักรยานที่เป็นการออกก าลังกายแบบแอโรบิกประเภทความ
อดทนและมีการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง  และสารอาหารบางชนิดเช่นแคลเซียมในกลุ่มตัวอย่างยังได้รับ
ไม่เพียงพอ ดังนั้นควรมีการฝึกและแนะน าการรับประทานอาหารเพื่อให้เกิดสมดุลต่อการฝึกซ้อมและการ
ออกก าลังกายจากการปั่นจักรยานเพื่อการมีสุขภาพท่ีดีต่อไป 

3 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาแบบเปรียบเทียบของผู้ไม่ค่อยออกก าลังกายและผู้ที่มีการออกก าลัง
กายโดยการปั่นจักรยานและเพ่ิมการศึกษาโดยการใช้ค่าเศษส่วนของพลังงานเพ่ือศึกษาการใช้ปริมาณของ
สารอาหารในร่างกายว่ามีการใช้ค่าพลังงานจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือสารอาหารไขมัน
มากกว่า เพ่ือความสมดุลของระบบพลังงานและการเคลื่อนไหวออกก าลังกายแบบแอโรบิกประเภทการ
ปั่นจักรยานต่อไป 

4     ผลการศึกษาแบบตัดขวางครั้งนี้ท าให้มองเห็นถึงการมีชีวิตที่ดีทั้งกายและใจสามารถท าได้แม้ในวัยของ
ผู้สูงอายุ และการปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่องท าให้ผู้สูงวัยมีความรู้สึกที่ดีต่อร่างกายของตัวเอง โดยที่การใช้
กิจกรรมการปั่นจักรยานอย่างจริงจังและต่อเนื่องนี้จะให้ผลทางด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยามากกว่าด้าน
สรีรวิทยา  



5     อย่างไรก็ตาม การมองข้ามเรื่องร่างกายและให้ความส าคัญกับด้านสังคม ได้พบปะผู้คน ได้มีความเป็นตัว
ของตัวเอง จากคนกลุ่มนี้อาจจะแตกต่างได้กับกลุ่มนักปั่นจักรยานที่มีประสบการณ์น้อยกว่าหรือเพ่ิง
เริ่มต้นก็เป็นได้ นอกจากนี้ความแตกต่างในส่วนของผู้ชายและผู้หญิงก็ยังอาจเป็นไปได้ การวิจัย
เปรียบเทียบระหว่างผู้สูงวัยต่างเพศกัน มีประสบการณ์ปั่นจักรยานต่างกัน หรือประเด็นสุขภาพและสังคม 
ก็จะช่วยให้ทราบข้อมูลในรายละเอียดของกิจกรรมในคนวัยนี้มากขึ้น และน าไปสู่การจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องเหมาะสม ท าให้สังคมของผู้สูงวัยที่จะมีจ านวนมากข้ึนอย่างชัดเจนมีคุณภาพชีวิต มีสังคม มี
ร่างกายและจิตใจที่ดีมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 
1 ควรจะมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน  เพื่อตรวจหาร่องรอยหรือที่มาของความ

ผิดปกติของร่างกายในทางการแพทย์ที่เป็นผลมาจากการปั่นจักรยานหรือไม่ที่อาจจะมีได้  และน ามา

เปรียบเทียบกับผลที่พบจากการศึกษาในครั้งนี้อีกครั้ง โดยเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น 

2 น่าจะได้มีการศึกษาต่อเนื่องในลักษณะ longitudinal study 
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