
 

 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของความยาวกลา้มเน้ือขอ้ไหล่ในนกักีฬาว่ายน ้ าเยาวชนท่ีมี
และไม่มีอาการขอ้ไหล่เจ็บทั้งเพศหญิงและชาย อายุระหวา่ง 13-20 ปี นกักีฬามีประวติัการวา่ยน ้ า
ติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี ฝึกซ้อมอยา่งนอ้ย 5 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ และเคยเขา้แข่งขนัในรายการท่ี
สมาคมแห่งประเทศไทยใหก้ารรับรอง มีอาสาสมคัรเขา้ร่วมการศึกษาทั้งหมด 39 คน เป็นนกักีฬาท่ี
มีขอ้ไหล่เจ็บ จ านวน 24 คน โดยนกักีฬา 18 คนมีขอ้ไหล่เจ็บทั้งสองขา้ง และ 6 คนมีขอ้ไหล่เจ็บ
เพียงขา้งเดียว  และนกักีฬาท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจบ็ทั้งสองขา้งจ านวน 15 คน 
 การรายงานผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา และการวเิคราะห์ผลแสดงตามล าดบัต่อไปน้ี 

(1) ความเช่ือถือภายในผูว้ดั 
(2) ขอ้มูลพื้นฐาน 
(3) ท่าทางการวา่ยน ้า 
(4) อาการเจบ็ในกลุ่มนกักีฬาวา่ยน ้าท่ีมีขอ้ไหล่เจบ็ 
(5) ความแตกต่างของความยาวกลา้มเน้ือ 

 
4.1 ความเช่ือถือภายในผู้วดั 

การประเมินความเช่ือถือภายในผูว้ดั (intrarater reliability) โดยศึกษากบัอาสาสมคัรท่ีเป็น
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 12 คน ท าการวดัความยาวกลา้มเน้ือทุกตวัแปร 2 คร้ัง 
(measures) 2 รอบระยะเวลา (session) ท่ีห่างกนั 1 วนั  น าค่าเฉล่ีย (ของการวดัทั้ง 2 คร้ัง) ในแต่ละ
รอบระยะเวลา มาวิเคราะห์ดว้ยสถิติ intraclass correlation coefficient, ICC (3,2) แบบ average 
measure ผลการวิเคราะห์ พบวา่ความเช่ือถือของวิธีการวดัของความยาวกลา้มเน้ือส่วนใหญ่อยูใ่น
เกณฑ์ดีถึงดีมาก แต่พบวา่ความยาวกลา้มเน้ือของ shoulder internal rotation ยงัมีค่าความเช่ือมัน่อยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง (IR = 0.674) จึงไดท้  าการปรับเทคนิคการวดัใหม่ และทดสอบในอาสาสมคัร
เพิ่มอีก 9 คน พบวา่ ความน่าเช่ือถือในการวดัค่าความยาวกลา้มเน้ือทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยม 
(ICC อยูร่ะหวา่ง 0.816- 0.947) 
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ตารางที ่4.1 ความน่าเช่ือถือภายในผูว้ดัของตวัแปรความยาวกลา้มเน้ือแสดงค่า ICC (3,1) 
 

ตัวแปร ICC(3,2) 
LDTM 0.835 
ER 0.901 
IR* 0.816 
PMJ 0.947 
PMI 0.941 
CSE 0.929 
SK 0.842 
IK 0.940 
CP_SN 0.881 
PLA_TS 0.928 
SI 0.894 

หมายเหตุ LD = latissimus dorsi ER = shoulder external rotation, IR = shoulder internal rotation, 

PMJ = pectoralis major, PMI = pectoralis minor, CSE = range of combined shoulder elevation, 

SK = superior Kibler, IK = inferior Kibler, CP_SN = ระยะจาก root of scapular ในแนว horizontal 

level จนถึง spinous process of thoracic spine, PLA_TS = ระยะจาก inferior angle of scapular ใน

แนว horizontal level จนถึง spinous process of thoracic spine, SI = scapular index 

*หมายเหตุ ค่าความเช่ือถือภายในผูว้ดัของ shoulder internal rotation (IR) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ปรับเทคนิคการวดัใหม่  

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่าตวัแปรส่วนใหญ่มีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัสูง (ICC มากกว่า 

0.75) มีเพียงค่าช่วงการเคล่ือนไหวของแขนเขา้ดา้นใน (shoulder internal rotation) มีค่าความ
น่าเช่ือถือปานกลาง (IR = 0.674) ผูว้ิจยัจึงไดว้ดัใหม่โดยปรับเทคนิคให้มีความแม่นย  ามาก จึงไดค้่า
ความเช่ือมัน่คร้ังใหม่ คือ 0.816 ดงันั้น พบวา่ตวัแปรทุกตวัมีค่าความเช่ือถือสูงทั้งหมด 
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4.2 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
4.2.1 การทดสอบการกระจายตัวตามโค้งปกติของข้อมูลทัว่ไป 
การทดสอบการกระจายตวัตามโคง้ปกติ (Test of normality) โดยใชส้ถิติ Kolmogorov-

Smirnov อาสาสมคัรเขา้ร่วมการศึกษาทั้งหมด 39 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ อาสาสมคัรท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บ
ทั้งสองขา้ง 18 คน เป็นเพศชาย 9 คน เพศหญิง 9 คน, ขอ้ไหล่เจ็บเพียงขา้งเดียว 6 คนเป็นเพศชาย 4 
คน เพศหญิง 2 คน และอาสาสมคัรท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจ็บทั้งสองขา้ง 15 คนเป็นเพศชาย 11 คนและเพศ
หญิง 4 คน จากการวเิคราะห์ค่าการกระจายตวัตามโคง้ปกติของขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ ขอ้มูลส่วนใหญ่
ไม่เป็นไปตามโคง้ปกติ (p ≤ 0.05) ไดแ้ก่ เพศ และสถิติการวา่ยน ้ าท่าฟรีสไตล์ 100 เมตรท่ีดีท่ีสุด 
ของอาสาสมคัรทั้งสามกลุ่มท่ีพบวา่มีค่าการกระจายไม่เป็นไปตามโคง้ปกติ รวมถึงขอ้มูลทางดา้น
อาย ุส่วนสูง BMI และจ านวนเวลาชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีใชใ้นการฝึกซ้อมของอาสาสมคัรในกลุ่มท่ีมี
อาการขอ้ไหล่เจ็บทั้งสองขา้งไม่เป็นตามโคง้ปกติ (p ≤ 0.05) (ตารางท่ี 4.2) จากการท่ีตวัแปรส่วน
ใหญ่มีการแจกแจกไม่เป็นไปตามโคง้ปกติ ดงันั้น การวิเคราะห์ขอ้มูลของขอ้มูลทัว่ไปควรใชส้ถิติ
นอนพาราเมตริก ผลการศึกษาดงักล่าวมีตวัแปร 3 กลุ่ม จึงเลือกใชส้ถิติ Kruskal Wallis test .ในการ
วเิคราะห์ขั้นต่อไป 
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ตารางที ่4.2 แสดงการทดสอบค่าการกระจายตามโคง้ปกติของตวัแปรต่างๆ แบ่งเป็นกลุ่มท่ีมี 
ขอ้ไหล่เจบ็ทั้งสองขา้ง, ขอ้ไหล่เจบ็เพียงขา้งเดียว และไม่มีขอ้ไหล่เจบ็ 

ตวัแปร กลุ่ม Kolmogorov-Smirnov 

statistics df Sig 
เพศ เจ็บไหล่สองขา้ง 0.334 18 0.000* 

เจ็บไหล่ขา้งเดียว 0.407 6 0.001* 
ไม่เจ็บไหล่ 0.453 15 0.000* 

อาย ุ เจ็บไหล่สองขา้ง 0.195 18 0.010* 
เจ็บไหล่ขา้งเดียว 0.251 6 0.233 
ไม่เจ็บไหล่ 0.278 15 0.097 

น ้าหนกั เจ็บไหล่สองขา้ง 0.215 18 0.052 
เจ็บไหล่ขา้งเดียว 0.191 6 0.638 
ไม่เจ็บไหล่ 0.137 15 0.790 

ส่วนสูง เจ็บไหล่สองขา้ง 0.212 18 0.050* 
เจ็บไหล่ขา้งเดียว 0.226 6 0.546 
ไม่เจ็บไหล่ 0.148 15 0.290 

BMI เจ็บไหล่สองขา้ง 0.188 18 0.010* 
เจ็บไหล่ขา้งเดียว 0.294 6 0.100 
ไม่เจ็บไหล่ 0.194 15 0.208 

ประสบการณ์การ
แข่งขนั 

เจ็บไหล่สองขา้ง 0.169 18 0.343 
เจ็บไหล่ขา้งเดียว 0.172 6 0.452 
ไม่เจ็บไหล่ 0.118 15 0.768 

จ านวนชั่วโมงการ
ฝึกซอ้ม 

เจ็บไหล่สองขา้ง 0.255 18 0.017* 
เจ็บไหล่ขา้งเดียว 0.263 6 0.495 
ไม่เจ็บไหล่ 0.155 15 0.478 

เวลาท่ีดีท่ีสุด  เจ็บไหล่สองขา้ง 0.346 18 0.000* 
เจ็บไหล่ขา้งเดียว 0.379 6 0.004* 
ไม่เจ็บไหล่ 0.282 15 0.001* 

หมายเหตุ  * = p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บทั้งสองขา้ง ขอ้ไหล่เจ็บเพียงขา้ง
เดียว และไม่มีขอ้ไหล่เจบ็เม่ือทดสอบการกระจายตวัตามโคง้ปกติ (test of normality) 

 
ตารางท่ี 4.3 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และพิสัย ของตวัแปรต่อเน่ือง 

ไดแ้ก่ อายุ, น ้ าหนกั, ส่วนสูง BMI, ประสบการณ์ท่ีวา่ยน ้ า, เวลาท่ีใชฝึ้กซ้อมปัจจุบนั และสถิติการ
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วา่ยน ้าในท่าฟรีสไตล ์100 เมตรท่ีดีท่ีสุดของนกักีฬาทั้งสามกลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บทั้งสองขา้ง, 
กลุ่มท่ีมีข้อไหล่เจ็บเพียงข้างเดียง และกลุ่มท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจ็บ เม่ือทดสอบโดยใช้สถิติ Kruskal-
Wallis Test พบว่า อายุ และ จ านวนเวลาท่ีใชฝึ้กซ้อม (ชัว่โมง/สัปดาห์) มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.029 และ p= 0.023) โดยพบวา่ อายุเฉล่ียของกลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บทั้งสอง
ขา้งมีอายุเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ประมาณ 14 ปี รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บขา้งเดียว และกลุ่มท่ีไม่มี
ขอ้ไหล่เจบ็มีอายมุากท่ีสุดคือประมาณ 15ปี (14.28 ± 1.07 vs 15.17 ± 1.72 ± 15.93 ± 2.02ปี) รวมถึง
จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการฝึกซ้อมพบว่า กลุ่มขอ้ไหล่เจ็บทั้งสองขา้งมีจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการ
ฝึกซอ้มมากท่ีสุดประมาณ 30 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บขา้งเดียว และกลุ่ม
ท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจบ็ตามล าดบั (29.94 ± 7.31 vs 18.50 ± 8.46 vs 17.30 ± 7.27 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
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ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พิสัย ของขอ้มูลพื้นฐาน จ าแนกตามกลุ่มท่ีมี
ขอ้ไหล่เจบ็สองขา้ง กลุ่มท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจบ็ และกลุ่มขอ้ไหล่เจบ็เพียงขา้งเดียว 

 
ตวัแปร กลุ่มข้อไหล่

เจบ็ 
สองข้าง 

(n = 18 คน) 

กลุ่มข้อไหล่ 
ไม่เจบ็ 

(n =15 คน) 

กลุ่มข้อไหล่ 
เจบ็ข้างเดยีว 
(n=6 คน) 

p-value 

จ านวนเพศชาย, หญิง  
(คน) 

9, 9 
(50%, 50%) 

11, 4 
(73.33%, 26.67%) 

4, 2 
(66.67%, 33.33%) 

0.385 

อาย ุ(ปี)  
(ค่าต า่สุด - ค่าสูงสุด) 

14.28 ± 1.07 
(13 - 17) 

15.93 ±2.02 
(13 - 20) 

15.17±1.72 
(13-17) 

0.029* 

น ้าหนกั (กิโลกรัม)  
(ค่าต า่สุด - ค่าสูงสุด) 

55.62 ± 8.34 
(45-70) 

62.97 ± 9.70 
(46.5-83) 

60.00±8.00 
(50-70) 

0.072 

ส่วนสูง (เซนติเมตร)  
(ค่าต า่สุด - ค่าสูงสุด) 

164.00 ± 7.47 
(154-179) 

169.80 ± 7.27 
(160-187) 

164.67±9.00 
(153-176) 

0.089 

BMI (kg/m2)  
(ค่าต า่สุด - ค่าสูงสุด) 

20.63± 2.40 
(18.08-25.71) 

21.76 ± 2.47 
(17.72-26.08) 

22.24±3.61 
(19.15-29.05) 

0.375 

ประสบการณ์ท่ีวา่ยน ้ า (ปี)  
(ค่าต า่สุด - ค่าสูงสุด) 

6.33 ± 2.28 
(3-12) 

8.00 ± 3.46 
(3-15) 

7.83±1.94 
(6-11) 

0.196 

เวลาท่ีใชฝึ้กซอ้ม (ชัว่โมง/สปัดาห์)  
(ค่าต า่สุด - ค่าสูงสุด) 

29.94 ± 7.31 
(12-33) 

17.30 ± 7.27 
(5-30) 

18.50±8.46 
(7-33) 

0.023* 

สถิติ 100 เมตรท่ีดีท่ีสุด (นาที)  
(ค่าต า่สุด - ค่าสูงสุด) 

1.00 ± 0.19 
(0.59-1.17) 

0.87 ± 0.27 
(0.52-1.16) 

0.91±0.26 
(0.57-1.1) 

0.488 

* = p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งนกักีฬากลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บสองขา้ง เจ็บขอ้ไหล่ขา้งเดียว 
และกลุ่มท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจบ็โดยใชส้ถิติ Kruskal-Wallis Test 
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4.3 ท่าทางการว่ายน า้ 
 ตารางที ่4.4  ท่าทางการวา่ยน ้ าท่ีใชแ้ข่งขนั จ าแนกตามกลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บสองขา้ง, กลุ่ม
ท่ีขอ้ไหล่ไม่เจบ็ และ กลุ่มท่ีขอ้ไหล่เจบ็เพียงขา้งเดียว 
 

n = 39 (คน) 
 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ นกักีฬากลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บสองขา้งทั้งหมด 15 คน มีท่าทางการวา่ย

น ้ าท่ีใช้ในการแข่งขนัมากท่ีสุด คือ ท่ากบถึง 8 คน (ร้อยละ 38.89) รองลงมาคือ ท่าผีเส้ือและฟรี
สไตล์เท่ากนัอย่างละ 3 คน (ร้อยละ 16.67) แข่งขนัรวมหลายท่าทาง 4คน (ร้อยละ 22.21) และ 
แข่งขนัท่ากรรเชียง 1คน (ร้อยละ 5.55) 

กลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บเพียงขา้งเดียว 6 คน พบวา่ ท่าทางท่ีใช้ในการแข่งขนั คือ ท่าฟรีสไตล์
เท่ากบัท่าผเีส้ือมากท่ีสุด คือ ท่าละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ ท่ากบ และหลายท่าทาง
การแข่งขนั ท่าละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67   และกลุ่มท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจ็บ 15 คน พบวา่ท่าท่ีใชใ้น

ท่าทางการว่ายน า้ กลุ่มข้อไหล่เจ็บ 
สองข้าง 

(n = 18 คน) 

กลุ่มข้อไหล่ 
ไม่เจ็บ 

(n =15 คน) 

กลุ่มข้อไหล่ 
เจ็บข้างเดียว 
(n=6 คน) 

ฟรีสไตล ์ 3 (16.67%) 5 (33.33%) 2 (33.33%) 
กบ 7 (38.89%) 4 (26.67%) 1 (16.67%) 
กรรเชียง 1 (5.55%) 3 (20%) - 
ผเีส้ือ 3 (16.67%) 2 (13.33%) 2 (33.33%) 
ฟรีสไตล ์และกบ 1 (5.55%) - - 
ฟรีสไตล ์และกรรเชียง - - - 
ฟรีสไตล ์และผเีส้ือ - - 1 (16.67%) 
กบ และผเีส้ือ - - - 
ฟรีสไตล,์ กบและกรรเชียง - - - 
ฟรีสไตล,์ กบ และผเีส้ือ 1 (5.55%) - - 
ฟรีสไตล,์กรรเชียง และผเีส้ือ - - - 
ฟรีสไตล,์ กบ, กรรเชียง และผเีส้ือ 2 (11.12%) 1 (6.67%) - 
รวม (ร้อยละ) 18 (100) 15 (100) 6 (100) 
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การแข่งขนั คือ ท่าฟรีสไตลม์ากท่ีสุด คือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ33.3 รองลงมาคือ ท่ากบ, ท่ากรรเชียง 
และท่าผเีส้ือ คิดเป็นร้อยละ 26.7, 20.0 และ 13.3 ตามล าดบั 

 
4.4   อาการเจ็บในกลุ่มนักกฬีาว่ายน า้ทีม่ีข้อไหล่เจ็บ 

ขอ้มูลพื้นฐานและท่าทางการว่ายน ้ าท่ีไดแ้สดงในขา้งตน้เป็นการบรรยายผลเทียบระหวา่ง
กลุ่มนกักีฬาว่ายน ้ าท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บสองขา้ง,ขอ้ไหล่เจ็บเพียงขา้งเดียว และไม่มีอาการขอ้ไหล่เจ็บ  
การรายงานผลการศึกษาต่อไปน้ีจะแสดงอาการเจ็บเฉพาะกลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บเท่านั้น (ขอ้ไหล่เจ็บ
ทั้งสองขา้ง และขอ้ไหล่เจบ็เพียงขา้งเดียว) โดยแทนท่ีจะพิจารณาเป็นรายบุคคล จะพิจารณาเป็นราย
ขอ้ไหล่ โดยจ านวนนกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการศึกษา 39 คน มีขอ้ไหล่เจ็บทั้งสองขา้ง 18 คน, มีขอ้ไหล่
เจ็บขา้งเดียว 6 คน และมีขอ้ไหล่ปกติทั้งสองขา้ง 15 คน    การวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไปน้ี จะแบ่งกลุ่ม
ตามจ านวนขอ้ไหล่แยกเป็นกลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจบ็ 42 ขอ้ไหล่ และกลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่ปกติ 36 ขอ้ไหล่ 

จากตารางท่ี 4.5 จ านวนขอ้ไหล่ท่ีเจ็บจ าแนกตามความถนดัในกลุ่มนกักีฬาท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บ 
สามารถแบ่งกลุ่มยอ่ยออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) นกักีฬาท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บทั้งสองขา้ง 18 คน (ร้อยละ 75)  
(2) นกักีฬาท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บเพียงขา้งเดียว 6 คน (ร้อยละ 25)  หากเม่ือพิจารณาในเชิงปริมาณก็จะ
พบวา่ ในกลุ่มยอ่ยท่ี 1 นกักีฬา 1 คน มีอาการเจ็บ 2 ขอ้ไหล่  แต่ในกลุ่มยอ่ยท่ี 2 นกักีฬาจะมีอาการ
เจบ็เพียง 1 ขอ้  ดงันั้นเม่ือรวมจ านวนขอ้ไหล่ทั้งหมดท่ีมีอาการเจบ็ก็จะมีตวัเลขมากกวา่จ านวนคนท่ี
เจ็บ ในกลุ่มยอ่ยท่ี 1 มีขอ้ไหล่ท่ีมีอาการเจ็บหรือมีปัญหา 36 ขอ้ไหล่ เป็นขอ้ไหล่ขา้งถนดัและไม่
ถนดัอยา่งละคร่ึงหน่ึง  ส่วนในกลุ่มยอ่ยท่ี 2 มีขอ้ไหล่ท่ีมีอาการเจ็บเพียง 6 ขอ้ไหล่ และเป็นเฉพาะ
ขอ้ไหล่ขา้งถนดั  จ  านวนขอ้ไหล่ทั้งหมดท่ีมีอาการเจบ็หรือมีปัญหาจึงเป็น 42 ขอ้ไหล่ 
 

ตารางที ่4.5  จ านวนขอ้ไหล่ท่ีมีอาการเจบ็ จ  าแนกตามความถนดั และกลุ่มยอ่ยนกักีฬา 
 กลุ่มนักกีฬาที่มีข้อไหล่

เจ็บ 2 ข้าง (n = 18) 
กลุ่มนักกีฬาที่มีข้อไหล่
เจ็บข้างเดียว (n = 6) 

จ านวนขอ้ไหล่ขา้งถนดัท่ีมีอาการเจบ็ 18 6 
จ านวนขอ้ไหล่ขา้งไม่ถนดัท่ีมีอาการเจบ็ 18 - 
รวม 36 6 
 
 
 
 



48 
 

ระดับความเจ็บปวดของข้อไหล่ในขณะพกัและว่ายน า้ 
ในการศึกษาน้ีไดใ้หน้กักีฬาวา่ยน ้ารายงานอาการเจ็บเป็นรายขอ้ไหล่ หมายถึง หากนกักีฬา

รายนั้นมีอาการเจบ็ทั้ง 2 ขอ้ไหล่  นกักีฬาจะตอ้งรายงานอาการเจ็บ และท่าทางท่ีท าให้เจ็บท่ีจ าเพาะ
กบัขอ้ไหล่แต่ละขอ้  ระดบัอาการเจบ็จะตอ้งรายงานเป็นตวัเลข จากตวัเลขนอ้ยสุด คือ 0 ซ่ึงหมายถึง
ไม่มีอาการเจ็บ ไปจนถึง ค่าสูงสุด คือ 10 หรือมีอาการเจ็บสูงสุด  ในท่ีน้ีไดจ้ดัระดบัความเจ็บปวด
ใหม่เป็น 5 ระดบั ตามนิยามของ (1) คือ ไม่เจ็บ หรือค่าความเจ็บปวดเท่ากบั 0, เจ็บนอ้ย หรือค่า
ความเจ็บปวดระหวา่ง 1 - 3, เจ็บปานกลาง หรือค่าระหวา่ง 4 – 6, เจ็บมาก ระหวา่ง 7 - 9 และความ
เจบ็ปวดระดบัสุดทา้ย หรือ เจบ็จนทนไม่ไหว เท่ากบั 10 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้ไหล่ท่ีมีความเจ็บปวดในระดบัต่างๆ พบว่า
อาการเจบ็ขอ้ไหล่ของนกักีฬาวา่ยน ้ าในขณะพกัจะแตกต่างจากในขณะวา่ยน ้ า จะเห็นวา่ในขณะพกั 
นกักีฬาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.05) ไม่มีอาการเจ็บ แต่ในขณะวา่ยน ้ านกักีฬาส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บ
ปานกลาง (ร้อยละ 69.05)  และพบวา่ค่ากลางของขอ้มูลหรือท่ีเรียกวา่ ค่ามธัยฐานของความเจ็บปวด
ในขณะวา่ยน ้าเท่ากบั 5 แต่ในขณะพกัเท่ากบั 0 

 
 ตารางที่ 4.6  จ านวนและร้อยละของขอ้ไหล่ท่ีมีความเจ็บปวดในระดบัต่างๆ ขณะพกั 
และวา่ยน ้า 
กจิกรรมทีม่ีอาการเจ็บ จ านวน (ร้อยละ) ของข้อไหล่ทีม่ีความเจ็บปวดในระดับต่างๆ 

ไม่เจบ็ 
(0) 

เจบ็น้อย 
(1 – 3) 

เจบ็ปานกลาง 
(4 – 6) 

เจบ็มาก 
(7 – 9) 

ขณะพกั (ร้อยละ) 29 (69.05) 11 (26.19) 2 (4.76) - 
ขณะวา่ยน ้า (ร้อยละ) - 10 (23.81) 29 (69.05) 3 (7.14) 
n = 42 (ข้อไหล่) 
 
ระยะของการว่ายน า้ทีม่ีข้อไหล่เจ็บ 
 จากขอ้มูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักกีฬาว่ายน ้ าท่ีมีอาการเจ็บขอ้ไหล่ จะแสดงอาการเจ็บ
ชดัเจนในขณะวา่ยน ้ า ในการศึกษาน้ียงัพบอีกวา่นกักีฬามกัรายงานอาการเจ็บท่ีสัมพนัธ์กบัช่วงการ
เคล่ือนไหวของขอ้ไหล่ สอดคลอ้งกบัการจ าแนกระยะของการว่ายน ้ า  ระยะของการวา่ยน ้ า (phase 
of swim) ของนกักีฬาวา่ยน ้ ามกัพิจารณาจากการเคล่ือนไหวของขอ้ไหล่เป็นส าคญั เป็น 4 ระยะ คือ 
entry and catch (hand entry), pull, push, และ recovery 
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n = 42 (ข้อไหล่) 

กราฟ 4.1  แสดงร้อยละ (จ านวน) ขอ้ไหล่ท่ีมีอาการเจบ็ เม่ือเทียบกบัจ านวนขอ้ไหล่ทั้งหมดในกลุ่ม
ท่ีมีขอ้ไหล่เจบ็ในระยะของการวา่ยน ้า (phase of swim) ระยะต่างๆ 

 
 จากกราฟ 4.1 จะเห็นไดว้า่ ขอ้ไหล่เกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 73.8) มีอาการเจ็บในระยะผลกั 
(push) ซ่ึงระยะผลักเป็นช่วงเวลาท่ีเร่ิมจากมืออยู่ในต าแหน่งต ่ากว่าข้อไหล่ จนถึงมือกวาดไป
ทางดา้นหลงัจนพน้จากน ้า 
 
4.5   ความแตกต่างของความยาวกล้ามเนือ้ 
 ในการศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความยาวกลา้มเน้ือขอ้ไหล่ระหวา่งกลุ่มท่ีมี
และไม่มีอาการขอ้ไหล่เจ็บ กลุ่มนกักีฬาท่ีเขา้สู่การศึกษาน้ีมีทั้งท่ีเจ็บขอ้ไหล่ 2 ขา้ง และขา้งเดียว 
ดงันั้น ในการวิเคราะห์จะพิจารณาจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนขอ้ไหล่ โดยมีนกักีฬาท่ีมีขอ้
ไหล่เจ็บสองขา้ง 18 คน, เจ็บขอ้ไหล่ขา้งเดียว 6 คน และไม่มีขอ้ไหล่เจ็บ 15 คน สรุปเป็นกลุ่มขอ้
ไหล่เจบ็ 42 ขอ้ไหล่ และ ขอ้ไหล่ไม่เจบ็ 36 ขอ้ไหล่ 

การศึกษาน้ีมีการทดสอบขอ้ก าหนดทางสถิติ (assumption) คือการทดสอบความเป็นโคง้
ปกติ (normality) และความแปรปรวนเท่า (equality of variance หรือ homoscedasticity) เพื่อยืนยนั
วา่สามารถใชก้ารวเิคราะห์ค่าความยาวกลา้มเน้ือโดยสถิติพาราเมตริกหรือนอนพาราเมตริกต่อไป 

ความเป็นโคง้ปกติ (normality) 
โดยการพิจารณาจาก 
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(1.1) กราฟ ไดแ้ก่ ฮีสโตแกรม (histogram), stem-and-leaf plot เพื่อพิจารณาว่า
รูปกราฟเป็นโค้งรูประฆงัคว  ่า (bell-shaped)  และพิจารณาว่าขอ้มูลมีการ
กระจายจากโคง้ปกติมากหรือน้อยโดยใช้ normal probability plot  หาก
เส้นกราฟมีความเบแ้ละความโด่งจะตอ้งพิจารณาจาก box plot 

(1.2) การทดสอบดว้ยสถิติ Kolmogorov-Smirnov เพื่อทดสอบสมมติฐานว่าการ
กระจายเป็นโคง้ปกติหรือไม่ 

(1.3) การทดสอบความเบแ้ละความโด่ง โดยพิจารณาจากค่า standardized skewness 

และ kurtosis (Z skewness , Z kurtosis) โดยท่ีพิจารณาค่าวิกฤติ (critical p-value) 
ท่ี Z .001 (Tabachnick & Fidell, 2007) 

พบวา่ตวัแปรทุกตวั ค่าความยาวกลา้มเน้ือส่วนใหญ่มีค่าการกระจายไม่เป็นไปตามโคง้ปกติ 
และมีอาการเบแ้ละโด่ง ผูว้ิจยัจึงตดัสินใจจะวิเคราะห์ดว้ยสถิตินอนพาราเตริก (non- parametric) 
ของค่าความยาวกลา้มเน้ือทุกตวัแปร คือ Mann-Whitney U test 

4.5.1 การทดสอบการกระจายตัวตามโค้งปกติของค่าตัวแปรต่างๆของความยาวกล้ามเนือ้ 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความยาวกลา้มเน้ือจะมีการแบ่งอาสาสมคัรเป็น 2 กลุ่ม

ตามจ านวนขอ้ไหล่ทั้งหมด 78 ขอ้ไหล่คือ กลุ่มท่ีมีขอ้ไหล่เจ็บ 42 ขอ้ไหล่ และกลุ่มท่ีไม่มีขอ้ไหล่
เจบ็หรือขอ้ไหล่ปกติ 36 ขอ้ไหล่ จากตารางท่ี 4.7 มีการทดสอบการกระจายตวัตามโคง้ปกติ (Test of 
normality) จะมีการทดสอบโดยใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnov พบว่า ค่าความยาวกลา้มเน้ือ 
latissimus dorsi ของทั้งกลุ่มท่ีมีและไม่มีขอ้ไหล่เจ็บมีการแจกแจงไม่เป็นไปตามโคง้ปกติ (p≤ 
0.05) รวมทั้งช่วงการเคล่ือนไหวshoulder external rotation, shoulder internal rotation, range of 
combine shoulder elevation, ความยาวกลา้มเน้ือ pectoralis major และระยะ superior Kibler ไม่
เป็นไปตามโคง้ปกติ (p≤ 0.05) ดังนั้น พบว่าการกระจายส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามโค้งปกติจึง
เลือกใชก้ารวเิคราะห์แบบนอนพาราเมตริก คือ Mann Whitney U Test  
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ตารางที ่4.7  แสดงการทดสอบค่าการกระจายตามโคง้ปกติของตวัแปรต่างๆ แบ่งเป็นกลุ่มท่ีมี
ขอ้ไหล่เจบ็และไม่มีขอ้ไหล่เจบ็แบ่งตามจ านวนขอ้ไหล่ 

ตัวแปร กลุ่ม Kolmogorov-Smirnov 

Statistics df Sig. 
LD+TM เจบ็ขอ้ไหล่ 0.220 42 0.000* 

ไม่เจบ็ขอ้ไหล่ 0.264 36 0.000* 
ER เจบ็ขอ้ไหล่ 0.149 42 0.019* 

ไม่เจบ็ขอ้ไหล่ 0.137 36 0.084 
IR เจบ็ขอ้ไหล่ 0.144 42 0.028* 

ไม่เจบ็ขอ้ไหล่ 0.088 36 0.200 
PMJ เจบ็ขอ้ไหล่ 0.172 42 0.003* 

ไม่เจบ็ขอ้ไหล่ 0.128 36 0.142 
PMI เจบ็ขอ้ไหล่ 0.099 42 0.200 

ไม่เจบ็ขอ้ไหล่ 0.087 36 0.200 
CSE เจบ็ขอ้ไหล่ 0.147 42 0.023* 

ไม่เจบ็ขอ้ไหล่ 0.090 36 0.200 
SK เจบ็ขอ้ไหล่ 0.174 42 0.003* 

ไม่เจบ็ขอ้ไหล่ 0.109 36 0.200 
IK เจบ็ขอ้ไหล่ 0.093 42 0.200 

ไม่เจบ็ขอ้ไหล่ 0.138 36 0.080 
SI เจบ็ขอ้ไหล่ 0.087 42 0.200 

ไม่เจบ็ขอ้ไหล่ 0.062 36 0.200 
*= p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งนกักีฬากลุ่มท่ีมีและไม่มีขอ้ไหล่เจบ็  
 

ตารางท่ี 4.8 ผลการศึกษาพบความแตกต่างทางสถิติเพียงตวัแปรเดียว คือนกักีฬาท่ีมีขอ้ไหล่
เจ็บมีช่วงการเคล่ือนไหว shoulder internal rotation มากกวา่กลุ่มท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจ็บอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (69.48 ± 8.24 vs 63.61 ± 9.20 องศา  p=0.004) และมีค่าช่วงการเคล่ือนไหวนอ้ยกวา่ค่า
ปกติคือ 70 องศา   

รวมถึงการเปรียบเทียบความยาวกลา้มเน้ือเทียบกบัค่าปกติท่ีไม่ใช่นกักีฬา พบวา่ LD+TM 
ของกลุ่มอาสาสมคัรไดมุ้มนอ้ยกวา่ค่าปกติ (170.14± 12.38 vs 172.95 ± 7.56, ค่าปกติ 180 องศา) 
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ช่วงการเคล่ือนไหว IR ไดช่้วงการเคล่ือนไหวนอ้ยกวา่ค่าปกติ (69.48 ± 8.24 vs 63.61  ± 9.20 ค่า
ปกติคือ 70 องศา ) แต่ช่วงการเคล่ือนไหว ER (106.23 ± 10.15 และ 103.54 ± 10.23 ค่าปกติคือ 90 
องศา), และความยาวกลา้มเน้ือ PMj (186.06 ± 9.72 และ 185.78 ± 9.84 ค่าปกติคือ 140 องศา) มีค่า
มากกวา่ค่าปกติ  

 
ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด ของตวัแปรท่ีใช้ใน

การศึกษาและผลการวเิคราะห์ทางสถิติระหวา่งกลุ่มท่ีมีอาการขอ้ไหล่เจ็บและกลุ่มท่ีไม่มีขอ้ไหล่เจ็บ โดย
การวเิคราะห์ดว้ยสถิตินอนพาราเมตริก คือ Mann Whitney U Test 

ตวัแปร กลุ่มทีม่ข้ีอไหล่
เจบ็ 

(N = 42) 
mean±sd 
(min-max) 

กลุ่มทีไ่ม่ม ี
ข้อไหล่เจบ็ 
(N = 36) 
mean±sd 
(min-max) 

p-value ค่า
ปกต ิ

Latissimus dorsi ร่วมกบั teres major (องศา) 170.14 ± 12.38 
(136-182) 

172.95 ± 7.56 
(155-181.5) 

0.940 180 

Pectoralis major (องศา)  
 

186.06 ± 9.27 
(137.5-195) 

185.78 ± 9.84 
(156-199.5) 

0.936 140 

pectoralis minor วดัระยะตั้งฉาก (เซนติเมตร) 3.94±1.27 
(1.7-6.25) 

3.93±1.23 
(1.95-6.35) 

0.896 - 

shoulder external rotation (องศา) 
 

106.23±10.15 
(90.5-127) 

103.54±10.23 
(76.50-127.5) 

0.391 90 

shoulder internal rotation (องศา) 
 

69.48±8.24 
(50-82.5) 

63.61±9.20 
(42.33-83) 

0.004* 70 

Range of combine shoulder elevation: (CSE) 
(องศา) 

-1.44±6.99 
(-)18.5-11 

-4.17±7.64 
(-)19.5-15 

0.088 - 

Superior Kibler (เซนติเมตร) 
 

6.04±1.13 
(3.9-8.45) 

6.01±0.92 
(4-8.2) 

0.443 - 

inferior Kibler (เซนติเมตร) 
 

7.90±1.35 
(5.5-11.1) 

7.65±1.43 
(5.05-11) 

0.319 - 

Scapular Index (อตัราส่วน) 
(pectoralis minor) 

53.73±6.44 
(40.11-70.42) 

56.34±5.48 
(43.33-69.08) 

0.057  

หมายเหตุ  * = p<0.05 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีมีและไม่มีขอ้ไหล่เจ็บ โดยใช้สถิติ Mann 
Whitney U Test 


