
 
บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาคตดัขวางเชิงพรรณนา (Descriptive Crossectional study) 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสัดส่วนร่างกาย, เพศ และอิทธิพลของการเล่นกีฬาหรือ
กิจกรรมท่ีใชแ้ขนเป็นประจ ากบัระยะห่างของกระดูกสะบกัในแนว horizontal line จากแนวกระดูก
สันหลงัในกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขอ้ไหล่ปกติอายุ 15 – 20 ปีและน ามาวิเคราะห์หาสมการถดถอยของ
ระยะห่างของกระดูกสะบกัจากแนวกระดูกสันหลงั 

 
3.1 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้มีสุขภาพดี เพศชายและหญิง อายุ 15 – 20 ปี จ  านวน 306 
คน และกลุ่มนกักีฬาวา่ยน ้ า ช่วงอายุเดียวกนั เล่นกีฬามานานกว่า 1 ปี จ  านวน 29 คน โดยมีการ
กระจายผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาในแต่ละเพศ และแต่ละอายใุกลเ้คียงกนั โดยตอ้งไม่มีอาการบาดเจ็บของ
ขอ้ไหล่หรืออุบติัเหตุท่ีส่งผลต่อขอ้ไหล่ อยา่งนอ้ย 6 เดือนก่อนเขา้ร่วมการศึกษา ไม่เคยไดรั้บการ
ผา่ตดัขอ้ไหล่และบริเวณทรวงอกมาก่อน ไม่มีความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย เช่น scoliosis, 
hyperkyphosis เป็นตน้ โดยผูว้ดัจะท าการประเมินภาวะ scoliosis โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษากม้ตวั
ลงอยา่งชา้ๆ เพื่อสังเกตความผิดปกติของกระดูกสันหลงั (Forward bending test) (Maigne, 1996) 
และไม่พบความผิดปกติของต าแหน่งของกระดูกสะบักชัดเจนจากการสังเกต เช่น scapular 
abduction, scapular downward rotation เป็นตน้ และมีค่า BMI อยูใ่นเกณฑ์ท่ีต ่ากวา่ภาวะอว้น คือ 
นอ้ยกว่า 27.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (WHO, 2010) และลงลายมือช่ือในแบบยินยอมเขา้ร่วม
การศึกษา 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

1.  Palpation Meter (PALM®) ความละเอียด 1 มิลลิเมตร  
 

 
 

ภำพ 3.1 แสดงเคร่ือง Palpation Meter (PALM®) 
 

2. Anthropometer (HARPENDEN®) ความละเอียด 1 มิลลิเมตร  
 

 
 

ภำพ 3.2 แสดงเคร่ือง Anthropometer 
3. ปากกาสีเมจิก 
4. แอลกอฮอล ์
5. สายวดั 
6. เคร่ืองชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูง 
7. แบบบนัทึกขอ้มูล 
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3.3 สถำนทีท่ีใ่ช้ด ำเนินกำรวจัิย 
 ภาควชิากายภาพบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

โรงเรียนดาราวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
 สระวา่ยน ้ากิตติยะ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 สระวา่ยน ้าโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 สระวา่ยน ้าโรงเรียนกาวลิะวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
 สระวา่ยน ้ารุจิรวงค ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
3.4 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

1. ขั้นตอนการทดสอบความน่าเช่ือมัน่ของผูว้ดัในการวดัค่า SK และ IK 
1.1 ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา จ านวน 10 คน ท่ีมีลกัษณะตรงตามเกณฑ์การคดัเขา้ ลงลายมือ

ช่ือในแบบยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษา 
1.2 ท าการวดัค่า SK และ IK โดยเคร่ือง PALM โดยทดสอบ 2 รอบๆละ 2 คร้ัง แต่ละ

รอบห่างกนั 2 วนั บนัทึกค่าในแบบบนัทึกขอ้มูล 
1.3 น าค่าท่ีวดัไดไ้ปหาค่าความน่าเช่ือมัน่ในตวัผูว้ดั วิเคราะห์ขอ้มูลโดย ICC (3, 1) 

และ standard error of measurement (SEMs)  
2. ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล 

2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา จ านวน 306 คน ท่ีมีลกัษณะตรงตามเกณฑ์การคดัเขา้ โดย
กระจายตามอายแุละเพศ ลงลายมือช่ือในแบบยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษา 

2.2 ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา จ านวน 29 คน ท่ีเป็นนกักีฬาท่ีมีขอ้ไหล่ปกติตรงตามเกณฑ์การ
คดัเขา้ โดยกระจายตามอายแุละเพศ ลงลายมือช่ือในแบบยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษา 

2.3 ท าการวดัค่าสัดส่วนร่างกายต่างๆ บนัทึกค่าในแบบบนัทึกขอ้มูล โดยวดัตวัแปรละ 
2 รอบ โดยใชค้่าเฉล่ียของขอ้มูล 

ก. ให้ผูเ้ข้าร่วมการศึกษาเพศชายถอดเส้ือ เพศหญิงสวมเส้ือกล้ามท่ีเปิด
บริเวณกระดูกสะบกั ชัง่น ้ าหนกั และวดัส่วนสูง เพื่อค านวณหาค่าดชันี
มวลกาย 

ข. คล าและใชป้ากกาท าต าแหน่งอา้งอิงในการวดัท่ี posterolateral angle of 
acromion process ทั้งสองขา้ง เพื่อวดัความกวา้งของไหล่ คือ วดัระยะห่าง
ของ posterolateral angle of acromion process ทั้งสองขา้ง โดย 
anthropometer  
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ค. วดัความกวา้งของอกท่ีอยูร่ะนาบเดียวกบั inferior angle ของกระดูกสะบกั 
โดย anthropometer 

ง. วดัความยาวแขนทั้ง 2 ขา้ง คือ วดัจาก posterolateral angle of acromion 
process ถึงปลายน้ิวกลาง โดยสายวดั 

2.4 ท าการวดัค่า SK และ IK โดยเคร่ือง PALM ในแขนทั้ง 2 ขา้ง บนัทึกค่าในแบบ
บนัทึกขอ้มูล โดยวดัตวัแปรละ 2 รอบ โดยใชค้่าเฉล่ียของขอ้มูล 

ก. คล าและใช้ปากกาท าต าแหน่งอา้งอิงในการวดั ไดแ้ก่ ขอบของ root of 
spine of scapula, มุมล่างของกระดูกสะบกั (inferior angle), แนว 
spinous process ระดบั horizontal line กบั ขอบดา้นในของ root of spine 
of scapula และมุมล่างของกระดูกสะบกั  

ข. วดัค่า SK และ IK โดย PALM ในแขนทั้ง 2 ขา้ง  
 
3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้มาวิเคราะห์ขอ้มูลตามระเบียบวิธีทางสถิติโดย (Portney 
และ Watkins, 2000)   

1. น าค่าท่ีวดัไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง 10 คน มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความน่าเช่ือมัน่ในตวัผูว้ดัใน
การวดัค่า SK และ IK โดยสถิติ Intraclass Correlation Coefficient (ICC 3,1) และ standard 
error of measurement (SEMs) 

2. น าค่าท่ีวดัได้จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 335 คน เขา้โปรแกรม SPSS version 14 เพื่อ
วิเคราะห์ขอ้มูลดูค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลพื้นฐาน โดยใช้สถิติ 
descriptive statistic และทดสอบการกระจายของขอ้มูล (tests of normality) โดยใช ้
Skewness, Kurtosis และ Kolmogorov-Smirnov test  

3. เปรียบเทียบค่า SK และ IK ระหวา่งเพศ โดยสถิติ Independent-Sample T-Test เน่ืองจาก
เป็นการเปรียบเทียบค่าตวัแปรเดียวกนัท่ีมีการกระจายของขอ้มูลแบบ normal distribution 
แต่ต่างกลุ่มตวัอยา่งกนั 

4. เปรียบเทียบค่า SK และ IK ระหว่างกลุ่มนักกีฬาและไม่ใช่นักกีฬา โดยสถิติ non-
parametric test (Mann-Whitney U test) เน่ืองจากการกระจายตวัของขอ้มูลในแต่ละกลุ่ม
เป็นแบบ normal distribution แต่จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มนั้นความแตกต่างกนั
อยา่งมากจึงพิจารณาใช ้non-parametric test 
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5. เปรียบเทียบค่า SK และ IK ระหวา่งแขนขา้งถนดัและไม่ถนดั โดยสถิติ Paired-Samples T-
Test เน่ืองจากเป็นการเปรียบเทียบค่าตวัแปรในแต่ละคู่ท่ีมีการกระจายของขอ้มูลแบบ 
normal distribution โดยขอ้มูลนั้นมาจากกลุ่มตวัอยา่งเดียวกนั 

6. เปรียบเทียบค่า SK และ IK ในแต่ละช่วงอายุ โดยสถิติ One-Way ANOVA เน่ืองจากเป็น
การเปรียบเทียบค่าตวัแปรมากกวา่ 1 คู่ ท่ีมีการกระจายของขอ้มูลแบบ normal distribution  

7. เปรียบเทียบค่า SK จากการศึกษาน้ีกบัค่าคงท่ีในต ารา โดยสถิติ One-Sample T-Test 
เน่ืองจากเป็นการเปรียบเทียบค่าตวัแปรกบัค่าคงท่ี โดยค่าตวัแปรมีการกระจายของขอ้มูล
แบบ normal distribution  

8. ศึกษาความสัมพนัธ์ของค่า SK และ IK กบัค่าสัดส่วนร่างกายและขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยสถิติ Multiple regression เพื่อค านวณหาสมการถดถอยของต าแหน่งกระดูก
สะบกั 

9. หาความสัมพนัธ์ของค่า SK และ IK จากการค านวณผา่นสมการถดถอยท่ีไดจ้ากการศึกษา
น้ีกบัค่า SK และ IK ท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูล โดยสถิติ Pearson’s correlation coefficient เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งสองชุด 


