
 

 
บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความยาวกลา้มเน้ือรอบขอ้ไหล่ระหวา่งนกักีฬา
วา่ยน ้าเยาวชนท่ีมีอาการขอ้ไหล่เจบ็และไม่มีขอ้ไหล่เจบ็วา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
 
3.1 กลุ่มตัวอย่ำง 

นกักีฬาเยาวชนท่ีวา่ยน ้าเป็นประจ าท่ีมีและไม่มีภาวะขอ้ไหล่เจ็บ ไม่จ  ากดัเพศ อายุ 13-20 ปี 
จ  านวนอยา่งนอ้ย 15 คนต่อกลุ่มท าการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

 กลุ่มทดลอง นกักีฬาวา่ยน ้าเยาวชนท่ีมีขอ้ไหล่เจบ็ 
กลุ่มควบคุม นกักีฬาวา่ยน ้าเยาวชนท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจบ็ หรือขอ้ไหล่ปกติ 

3.1.1 เกณฑ์กำรคัดเข้ำของทั้งสองกลุ่ม 
- ว่ายน ้ าติดต่อกนัมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีชัว่โมงการฝึกซ้อมอย่างน้อย 5 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ 
- เคยเขา้แข่งขนัในรายการท่ีสมาคมวา่ยน ้าแห่งประเทศไทยใหก้ารรับรอง 
- ยนิดีเขา้ร่วมการศึกษา และเซ็นใบยนิยอม 
3.1.2 เกณฑ์กำรคัดเข้ำของกลุ่มทีม่ีข้อไหล่เจ็บ 
- ขณะพกัมีขอ้ไหล่เจบ็ไม่มาก (VAS นอ้ยกวา่หรือเท่ากบัระดบัปานกลาง)  
- การเจบ็ขอ้ไหล่เกิดข้ึนขณะมีการวา่ยน ้า 
- นกักีฬายงัสามารถฝึกซอ้มวา่ยน ้าได ้แต่อาจไม่สามารถเขา้แข่งขนัได ้
1.1.3 เกณฑ์กำรคัดออกของทั้งสองกลุ่ม 
- เคยได้รับบาดเจ็บบริเวณแขน หรือขอ้ไหล่ จนท าให้เกิดกระดูกหัก  หรือตอ้งผ่าตดั 

หรือมีภาวะกระดูกสันหลงัคด 
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3.1.4  กำรแบ่งกลุ่มข้อไหล่ 
การแบ่งกลุ่มขอ้ไหล่ หรือขอ้ไหล่ไม่เจบ็สามารถแบ่งตามกลุ่มยอ่ยไดด้งัน้ี 
- กลุ่มข้อไหล่ไม่เจ็บ หมายถึง นกักีฬาท่ีไม่เคยมีอาการขอ้ไหล่เจ็บมาก่อนทั้งปัจจุบนัทั้ง

ในขณะพกั และขณะวา่ยน ้าอยา่งนอ้ย 3 เดือน ไม่เคยไดรั้บบาดเจบ็บริเวณแขน ขอ้ไหล่
หรือขอ้มือจนท าให้เกิดกระดูกหัก หรือตอ้งมีการผ่าตดั และไม่เคยมีภาวะกระดูกสัน
หลงัคด ถา้เคยมีประวติัขอ้ไหล่เจบ็ตอ้งเจบ็ไม่ต่อเน่ืองและเกิดข้ึนนานนอ้ยกวา่ 3 เดือน
และในปัจจุบนัไม่มีอาการเจ็บขอ้ไหล่อยา่งน้อย 3 เดือนก่อนวนัเก็บขอ้มูล และตอ้ง
สามารถยกแขนเคล่ือนไหวไดต้ามปกติ 

- กลุ่มข้อไหล่เจ็บ หมายถึง มีอาการขอ้ไหล่เจบ็เป็นๆหายๆ ต่อเน่ืองมาอยา่งนอ้ย 3 เดือน
โดยอาการเจ็บ อาจเกิดข้ึนขณะพกัแต่ VAS ตอ้งไม่เกิน 6 การประเมินการยกแขน
กระท าโดยให้นกักีฬาเลียนแบบท่าทางท่ีใชใ้นการวา่ยน ้ าเพื่อดูภาวะการณ์บาดเจ็บขอ้
ไหล่วา่มีอาการหรือไม่ และสามารถยกแขนเคล่ือนไหวไดต้ามปกติ หรือใกลเ้คียงปกติ 
 

1.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 

1.  Palpation Meter (PALM®) ความละเอียด 1 มิลลิเมตร  
 

 
 

ภำพที ่3.1 แสดงเคร่ือง Palpation Meter (PALM®) 
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2. digital inclinometer 

 
 

ภำพที ่3.2 แสดงเคร่ือง  digital inclinometer 
 

3. Stabilizer®  (Pressure biofeedback) 
 

 
ภำพที ่3.3 แสดงเคร่ือง  pressure biofeedback 

4. ท่ีดนัสะบกั (scapular fixator) 

 
ภำพที ่3.4 แสดงท่ีดนัสะบกั (scapular fixator) 
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5. Universal goniometer 

 
ภำพที ่3.5 แสดง universal goniometer  

6. Thermoplastic jig 

 
ภำพที ่3.6 แสดง thermoplastic jig 

7. มาตรวดัระดบัน ้า  
8. แบบบนัทึกขอ้มูล 
9. เคร่ืองชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูง 
10. แอลกอฮอล ์
11. ส าลี 
12. ไมบ้รรทดั 
13. ผา้ขนหนูผนืเล็ก 
14. โตะ๊ยาว 
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3.3   สถำนทีท่ีใ่ช้ด ำเนินกำรวจัิย 
 ภาควชิากายภาพบ าบดั คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 สระวา่ยน ้าโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 สระวา่ยน ้าโรงเรียนกาวลิะวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
 สระวา่ยน ้ารุจิรวงค ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
3.4   วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

1. ขั้นตอนการทดสอบความเช่ือมัน่ของผูว้ดัในการวดัค่าความยาวกลา้มเน้ือรอบๆขอ้ไหล่ ซ่ึง
ไดแ้ก่ ความยาวกลา้มเน้ือ latissimus dorsi ร่วมกบั teres major (LD+TM), pectoralis major 
(PMj), pectoralis minor (PMi), shoulder external rotation (ER), shoulder internal rotation 
(IR), มุมการเคล่ือนไหวรวมของขอ้ไหล่ (range of combine shoulder elevation: CSE), 
ระยะ superior Kibler (SK), ระยะ inferior Kibler (IK) และการวดัความยาวของ pectoralis 
minor (PMi) ซ่ึงมีวิธีการวดั 2 แบบคือ วดัระยะห่างจากพื้นเตียงถึง posterior acromion 
process และค่า scapular index (SI)    
1.1 อาสาสมคัรนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 12 คน ท่ีมีลกัษณะตรงตาม

เกณฑก์ารคดัเขา้ ลงลายมือช่ือในแบบยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษา   
1.2 วดัค่าความยาวกลา้มเน้ือทุกตวัแปร 2 รอบแต่ละรอบห่างกนั 1 วนั วดัค่าตวัแปรซ ้ า 

2 คร้ังในแต่ละรอบ และน าค่าเฉล่ียมาใชใ้นการวเิคราะห์ 
1.3 วเิคราะห์ขอ้มูลโดย ICC (3, 2) และ standard error of measurement (SEMs)  

2. ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล 
2.1 เก็บข้อมูลพื้ นฐานของอาสาสมัคร ได้แ ก่  อายุ ,  น ้ าหนัก ,  ส่วนสูง ,BMI 

ประสบการณ์ท่ีวา่ยน ้า, จ  านวนเวลาในการฝึกซอ้ม และสถิติการวา่ยน ้าท่าฟรีสไตล์
ท่ีดีท่ีสุด 100 เมตร 

2.2 ท าการวดัตวัแปรความยาวกลา้มเน้ือรอบๆขอ้ไหล่ทั้งหมด 
3. น าตวัแปรท่ีไดจ้ากการทดลองมาวเิคราะห์ทางสถิติ 

 
3.5   ตัวแปรของกำรศึกษำ 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา มีทั้งหมด 9 ตวัแปรคือ 

1. ความยาวกลา้มเน้ือ latissimus dorsi ร่วมกบั teres major (LD+TM) มีหน่วยเป็น 
องศา 
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2. ความยาวกลา้มเน้ือ pectoralis major (PMj) มีหน่วยเป็น องศา 
3. ความยาวกลา้มเน้ือ pectoralis minor (PMi) มีหน่วยเป็น เซนติเมตร  
4. ความยาวกล้ามเน้ือกลุ่ม shoulder external rotators หรือช่วงการเคล่ือนไหว 

shoulder internal rotation มีหน่วยเป็น องศา 
5. ความยาวกล้ามเน้ือกลุ่ม shoulder internal rotators หรือช่วงการเคล่ือนไหว 

shoulder external rotation มีหน่วยเป็น องศา 
6. การวดั Scapular Index (SI) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความยาวของกลา้มเน้ือ pectoralis 

minor (PMi) เป็น อตัราส่วน 
7. มุมการเคล่ือนไหวรวมของขอ้ไหล่ (ROM of combine shoulder elevation: CSE) 

มีหน่วยเป็น องศา 
8. ระยะ superior Kibler (SK) มีหน่วยเป็น เซนติเมตร 
9. ระยะ inferior Kibler (IK) มีหน่วยเป็น เซนติเมตร 

ตัวแปรอืน่ๆ ได้แก่ 
10. ระดบัของความเจ็บปวด (shoulder pain) ประเมินตามนิยามของระดบัความ

เจ็บปวด แบ่งเป็น 0-10 หมายเลข (Jensen et al., 2003) และระยะของการวา่ยน ้ าท่ี
เกิดความเจบ็ปวด 

11. ขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุส่วนสูง น ้าหนกั แขนขา้งถนดั ท่าวา่ยน ้ าทีใชใ้นการ
แข่งขนั ประวติัการบาดเจบ็ของขอ้ไหล่ บนัทึกโดยใชแ้บบประเมิน 

12.  การทดสอบแขนข้างถนัดท าโดยสอบถามนักกีฬาถึงแขนข้างท่ีใช้ในการท า
กิจกรรม (Annett, 1970) 

กำรเตรียมเคร่ือง Stabilizer® 
การวดัท่ีใช้เคร่ือง Stabilizer®  ผูว้ิจยัจะสูบลมเขา้ในเคร่ืองซ่ึงค่าเร่ิมตน้ท่ีตั้งข้ึน (baseline) 

ของระดบัความดนัเคร่ือง stabilizer ท่ี 40 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ทดสอบการท างานโดยกดหรือ
ขยบัถุงลมไปมา ปรับจนแรงดนัท่ีอ่านไดมี้ค่าคงท่ี หรือเปล่ียนแปลงนอ้ยกวา่ 2 mmHg เพื่อให้แน่ใจ
วา่เคร่ือง Stabilizer®  สามารถเก็บลมไวไ้ด ้ไม่มีลมร่ัว จากนั้นปล่อยลมออกบางส่วน ก่อนน าไปวาง
ส่วนของร่างกายตามท่ีก าหนดในการวดัความยาวกลา้มเน้ือ LD+TM  
 
3.6   วธีิกำรวดัตัวแปร 

ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล ใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชัว่โมง การตรวจและประเมินจะกระท า
เสร็จภายใน 1 วนั โดยกระท าในช่วงก่อนท่ีนกักีฬาจะท าซ้อมว่ายน ้ าในช่วงเยน็ ท าการวดัตวัแปร
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ต่างๆ ของแขนทั้งสองขา้ง นกักีฬาซ้อมการเคล่ือนไหวอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง จากนั้นผูว้ิจยัท าการวดัตวั
แปรซ ้ า 2 คร้ัง น าค่าทั้งสองมาเฉล่ีย เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  
อาสาสมคัรทุกคนจะไดท้  าการวดัประเมินความยาวกลา้มเน้ือขอ้ไหล่ท่ีแบ่งไดเ้ป็น 2 สถานี ดงัน้ี  
- สถำนีที ่1 ท าการวดัความยาวกลา้มเน้ือโดยใช ้Palpation Meter (PALM) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ี

ใชว้ดัระยะทางและมุมของส่วนของร่างกาย ท่ีมีการติดมาตรวดัระดบัน ้าไวเ้พื่อป้องกนัการ 
เอียงของเคร่ืองมือ โดยจะท าการวดั 

-การวดัความยาวกลา้มเน้ือ middle trapezius และ rhomboid โดยวดัระยะห่างของ
แนวกระดูกสันหลงักบัขอบของกระดูกสะบกัคือ SK, IK 
-การวดัความยาวของกลา้มเน้ือ pectoralis minor ทางออ้ม โดย วดัระยะทางจาก 
ตรงกลางของ sternal notch (SN) ไปท่ี ขอบดา้นในของ coracoids process (CP) 
และวดัระยะทางในแนว horizontal จาก posterolataral angle of acromion (PLA) 
จนถึงกระดูกสันหลงัระดบัอก (TS) เพื่อน าไปค านวณค่า SI 

- สถำนีที่ 2 ท าการวดัความยาวกลา้มเน้ือโดยใช ้goniometer, digital inclinometer ท่ีมีการติด
มาตรวดัระดบัน ้ าไว ้โดยท าการวดัความยาวของกล้ามเน้ือ LD+TM, shoulder external 
rotation, shoulder internal rotation, pectoralis major, pectoralis minor, teres major และ
มุมการเคล่ือนไหวรวมของการยกขอ้ไหล่ (ROM of combine shoulder elevation : CSE) 
และวดัความยาวกลา้มเน้ือ pectoralis minor ทางออ้มโดยใชเ้คร่ืองมือ thermoplastic jig ท่ี
ท  าข้ึนมา 
โดยอาสาสมคัรทุกคนจะไดเ้ขา้รับท าการวดัประเมินในทุกสถานี ก่อนการฝึกซอ้มวา่ยน ้า  

การท า passive movement ใน subject กลุ่มท่ีมี shoulder pain จะเคล่ือนถึงจุดท่ีเร่ิมท าให้เกิดขอ้ไหล่
เจบ็ วดัความยาวกลา้มเน้ือโดยใชว้ธีิการท่ีบรรยายไวใ้นหวัขอ้ 2.6 
 
3.7   ควำมยำวของกล้ำมเนือ้  

การท า passive movement กลา้มเน้ือรอบขอ้ไหล่ในกลุ่มนกักีฬาทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่
เจบ็ และกลุ่มท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจบ็ ดงัแสดงในหวัขอ้ 2.6 
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3.8   กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติ (Portney 

Watkins, 2000)   
1. น าค่าท่ีวดัไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 12 คน มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ในตวัผูว้ดัในการ

วดัค่า LD+TM, PMj, PMi, IR, ER, SI, CSE, SK และ IKโดยสถิติ Intraclass Correlation 
Coefficient (ICC 3,2) และ standard error of measurement (SEMs) 

2. น าค่าท่ีวดัไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 78 ขอ้ไหล่ เขา้โปรแกรม SPSS version 17 เพื่อ
วิเคราะห์ขอ้มูลดูค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลพื้นฐาน โดยใช้สถิติ 
descriptive statistic และทดสอบการกระจายของขอ้มูล (tests of normality) โดยใช ้
Skewness, Kurtosis และ Kolmogorov-Smirnov test  

3. ถา้ค่าการกระจายเป็นไปตามโคง้ปกติของขอ้มูลทัว่ไปทั้ง 3 กลุ่ม จะมีการทดสอบขอ้มูล
โดยใชส้ถิติพาราเมตริกของตวัแปรทั้งสามกลุ่มโดยใช ้ANOVA Test  ส าหรับความยาว
กลา้มเน้ือและช่วงการเคล่ือนไหวรอบๆขอ้ไหล่ในนกักีฬาวา่ยน ้าทั้ง 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีมีและ
ไม่มีขอ้ไหล่เจบ็จะใชส้ถิติ independent T-Test 

4. ถา้ขอ้มูลมีการกระจายไม่เป็นโคง้ปกติ 
4.1 กรณีเปรียบเทียบขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 39 คนไดแ้ก่ อายุ น ้ าหนกั 

ส่วนสูง BMI ประสบการณ์ท่ีวา่ยน ้ า เวลาท่ีใชซ้้อมปัจจุบนั สถิติการวา่ยน ้ า 100 
เมตรท่าฟรีสไตล์ท่ีดีท่ีสุด ท่าทางท่ีใช้ในการแข่งขนัว่ายน ้ า โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บทั้งสองขา้ง, กลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บเพียงขา้งเดียวและ 
กลุ่มท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจ็บทั้งสองขา้ง เลือกใช้สถิตินอนพาราเมตริก คือ Kruskal-
Wallis Test 

4.2 กรณีเปรียบเทียบความยาวกล้ามเน้ือรอบข้อไหล่ทั้งหมด โดยแบ่งอาสาสมคัร
ทั้งหมด 78 ขอ้ไหล่เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจบ็ และกลุ่มท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจ็บ
โดยสถิติ non- parametrics คือ Mann Whitney U test  

 
 
 


