
 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ระดับความรูสึกของอาการ
ปวดหลัง (VAS), คาระดับการรับความรูสึกเจ็บปวดดวยแรงกด (PPT), และคาความม่ันคงของ
กระดูกสันหลังและเชิงกราน (LPST) ในนักกีฬายกน้ําหนักไทยรุนเยาวชน โดยมีวิธีดําเนินการ
ศึกษาดังตอไปนี้ 
 
กลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาในนักกีฬายกน้ําหนักไทยรุนเยาวชน จํานวนท้ังส้ิน 12 คน 
(หญิง 5 คน, ชาย 7 คน) ซ่ึงทุกคนเปนนักกีฬาสังกัดสโมสรเยาวชน-ประชาชนเทศบาลนคร
เชียงใหม  

  
เกณฑในการคัดเขา 

1. อาสาสมัครนักกีฬายกน้ําหนักรุนเยาวชน อายุระหวาง 13 – 20 ป  โดยมีอาการปวดบริเวณ
หลังสวนลางไมนอยกวาระดับ 1/10 ของ Visual Analogue Scale 

2. มีประสบการณในการฝกซอมและแขงขันในกีฬายกน้ําหนักมาไมนอยกวา 1 ป  
3. ไมมีประวัติการผาตัดหรือมีบาดเจ็บท่ีรุนแรงถึงข้ันตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  
4. อาสาสมัครและผูปกครองยินดีและใหการยินยอมเปนลายลักษณอักษรเพื่อเขารวม

การศึกษา 
 

เกณฑการคัดออก 
1. อาสาสมัครท่ีขาดการฝกออกกําลังกายระบบแกนกลางเกิน 3 ครั้ง ตอเนื่องติดตอกัน หรือ

ขาดการออกกําลังกายแบบจําเพาะดังกลาวเกินกวา 25% ของโปรแกรมการฝกท้ังหมด 
(ขาดมากกวา 5 ครั้ง) 

2. อาสาสมัครท่ีไดเขารับการรักษาทางการแพทยหรือกายภาพบําบัดเนื่องจากภาวะปวดหลังมี
อาการรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายระบบแกนกลาง 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. แผนยางยืดสําหรับออกกําลังกาย (Theraband) 
 2. ลูกบอลเพื่อการบําบัดรักษา (Therapeutic Ball) 
 3. อุปกรณวัดระดับความม่ันคงของแกนกลาง (Pressure Bio-Feedback Unit : PBU) 

 4. แบบวัดระดับความรูสึก (Visual Analogue Scale) 
 5. อุปกรณวัดมุมการเคลื่อนไหว (Goniometer) 

 6. เครื่องวัดระดับกั้นความรูสึกเจ็บปวดดวยแรงกด (Pressure Algometer)  
7. เบาะรองสําหรับออกกําลังกาย 

 8. แผงกั้นขา (barrier) ทําจากทอพีวีซี 
 9. เครื่องช่ังน้ําหนัก 
 10. เทปกาว 

 
สถานท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 
 ศูนยฝกกีฬายกน้ําหนักเยาวชน-ประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม สนามกีฬาเทศบาล อ. 
เมือง จ. เชียงใหม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลการวัดและการประเมินผลการวิจัยจะทําเปนข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูเขารวมการทดลองตอบแบบสอบถามกอนเขารวมการศึกษาเพื่อนํามาพิจารณาเกณฑ 
ในการคัดเขา/คัดออกและกรอกใบยืนยันเขารวมการทดสอบโดยกอนหนาวันท่ีจะเก็บรวบรวม
ขอมูลจริงอยางนอย 1 วัน ผูรวมการทดลองจะไดรับการซักซอมถึงวิธีการวัดและข้ันตอนการวิจัย 
(Pre-test familiarization session) ท้ังนี้ผูวิจัยจะไดทําการอธิบายวัตถุประสงคและขั้นตอนการ
ทดสอบใหผูเขารวมการทดลองทราบและทําการจับฉลากเพื่อสุมเง่ือนไขของการศึกษา (คือกลุมท่ี
ไดรับการฝกออกกําลังกายแบบจําเพาะเพื่อความม่ันคงของระบบแกนกลาง (Lumbo-Pelvic 
Stabilization) หรือ กลุมท่ีไมไดรับการฝกแบบจําเพาะ ดังแสดงในแผนภาพขางลาง ท้ังนี้กอนหนา
ทําการทดลอง 2 ช่ัวโมง ขอความรวมมือใหผูเขารวมการทดลองงดเวนการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล หรอืสารกระตุน 
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2. ทําการวัดระดับความเจ็บปวดดวย Visual Analog Scales (VAS), ระดับกั้นความรูสึก 

เจ็บปวดดวยแรงกด (Pressure pain threshold) บริเวณบ้ันเอว L4-5 ดวยเครื่อง Pressure Algometer 
(SOMEDIC,Sweden, วัดระดับความม่ันคงของระบบแกนกลาง (LPST) ดวยอุปกรณใหขอมูล
ปอนกลับ (Pressure  Biofeedback Unit, Chattanoga, USA)  

3. ในกลุมท่ีสุมจับฉลากไดเง่ือนไขการออกกําลังกายแบบจําเพาะสําหรับความม่ันคงของ 
ระบบแกนกลาง อาสาสมัครผูเขารวมการศึกษาจะไดรับการฝกสอนการออกกําลังกายจากนัก
กายภาพบําบัดเพิ่มเติมจากโปรแกรมการฝกซอมตามปกติของนักกีฬา ซ่ึงจะแบงการออกกําลังกาย
เพื่อเพิ่มความมั่นคงของแกนกลางลําตัวเปน 3 ชวง ตลอดระยะเวลาของการศึกษาทดลอง ดังนี้ คือ 
สัปดาหท่ี 1-2 อยูในชวงการฝกแบบ Local segmental control สัปดาหท่ี 3-4 อยูในชวงการฝกแบบ 
Closed chain segmental control และในสัปดาหท่ี 5-6 อยูในชวงการฝกแบบ Opened chain 
segmental control) ซ่ึงขณะทําการฝกซอมออกกําลังกายทาพื้นฐานในวันแรกจะมีเครื่อง Pressure 
Biofeedback Unit (PBU) เปนตัวชวยใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ถึงความถูกตองในการควบคุม
การทํางานของกลามเน้ือและการทรงทาท่ีดี (Hodges & Richardson, 1996; Richardson et al., 1992; 
Hodges et al.,2005) ซ่ึงสําหรับโปรแกรมการฝกนั้นจะใชระยะเวลาในการฝกในแตละครั้งประมาณ 
30 นาที จํานวน 3 ครั้งตอสัปดาห เปนระยะเวลาทั้งส้ิน 6 สัปดาห โดยทําการฝกโปรแกรมการออก
กําลังกาย ในชวงหลังการฝกซอมประจําวันในชวงเย็นซ่ึงเปนชวงเวลาเดียวกันทุกครั้ง สวนกลุมท่ี
ไมไดรับการสุมใหอยูในกลุมออกกําลังกายแบบจําเพาะนี้ก็ทําการฝกซอมตามโปรแกรมปกติท้ังนี้

                       
          
                                              สุมจับฉลาก 2 กลุม         
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ตัวแปรตาม                                      
- ระดับความเจ็บปวด (VAS)           
- คากีดก้ันความเจ็บปวดดวยแรง  
กด (PPT)  
- ระดับความมั่นคงของแกนกลาง 
(LPST)                             

  
              
                        



  19 

เม่ือส้ินสุดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล อาสาสมัครในกลุมนี้จะไดรับการแนะนําถึงการฝก
ออกกําลังกายแบบจําเพาะดังกลาวในภายหลัง 

4. เม่ือเสร็จส้ินระยะเวลาของการศึกษาในข้ันตอนท่ี 3 (หรือเม่ือครบ 6 สัปดาห)  
อาสาสมัครนักกีฬาท้ังสองกลุมการศึกษาจะไดรับการประเมินผลถึงตัวแปรตางๆอีกครั้ง (ตาม
วิธีการในขอ 2) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงระหวางกอนและหลังการ
ทดลองโปรแกรมการออกกําลังกายแบบจําเพาะ ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ในนักกีฬายก
น้ําหนักไทยรุนเยาวชน โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับความรูสึกของอาการปวดหลัง (VAS), 
คาระดับความรูสึกเจ็บปวดดวยแรงกด (PPT), และคาความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน 
(LPST) ในนักกีฬายกน้ําหนักไทยรุนเยาวชน กลุมตัวอยางครั้งนี้เปนนักกีฬายกน้ําหนักไทยรุน
เยาวชน รวมจํานวนท้ังส้ิน 12 คน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร สถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย (Mean), สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําคาท่ีไดมา
คํานวณดวยสถิติ Wilocxon Signed Rank test และ Mann - Whitney U test ซ่ึงกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P ≤ 0.05   

  
 

 


