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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัท่ีมุ่งศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษา
กลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน โดยการด าเนินงานวจิยัมีรายละเอียดตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 รูปแบบการวจิยั 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.4 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 รูปแบบการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเป็นแบบก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental  Research) one-group 
pre-post test มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลของการนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่ม
อาการปวดกล้ามเน้ือหลังส่วนบน ของผู ้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา โดยน าทฤษฎี และคู่มือการตรวจร่างกายตามหลกัการแพทย ์      
แผนไทยประยกุตม์าเป็นแนวทางในการศึกษา   
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 
  3.2.1 กลุ่มประชากร 

  ผูท่ี้มารับการรักษาพยาบาลท่ีศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา ทั้งเพศชายและเพศหญิง ในช่วงเดือน เมษายน 2553  –  มิถุนายน  2553 จ  านวน 3 เดือน  
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างและขั้นตอนการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูท่ี้มารับการรักษาพยาบาลท่ีศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ทั้งเพศชายและเพศหญิงทุกคน ท่ีมีอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน  
และไม่ไดรั้บการรักษาดว้ยวธีิการอ่ืน  มารับการรักษาพยาบาลในช่วงเดือน เมษายน 2553  –  มิถุนายน  
2553 จ  านวน 3 เดือน ใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการเลือกแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) มี
จ านวนทั้งส้ิน  30  คน ตามเกณฑด์งัน้ี 
  1) เป็นผูท่ี้ไดรั้บการตรวจวินิจฉยัตามหลกัการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  จากแพทยแ์ผน
ไทยประยกุตท่ี์ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ โดยผูท่ี้ไดรั้บการตรวจวินิจฉยัจะตอ้งมีอาการ
ปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน 
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  2) ไม่มีปัญหาตามขอ้หา้มของการนวด โรคหรืออาการท่ีห้ามนวดไดแ้ก่ 
   2.1 มีไขสู้งเกิน 38.5 องศาเซลเซียส 
   2.2 ไขพ้ิษ ไขก้าฬ อีสุกอีใส งูสวดั เริม 
   2.3 โรคผิวหนงั 
   2.4 โรคติดต่อ เช่น วณัโรค 
   2.5 ผูป่้วยท่ีมีกระดูกหกั แต่หลงัจากกระดูกติดดีแลว้สามารถนวดได ้

  3) มีความสมคัรใจและยนิดีเขา้ร่วมการวิจยัคร้ังน้ี 
 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและวธีิการสร้างเคร่ืองมือ มีรายละเอียดดงัน้ี  
 3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 1) แบบบนัทึกการรักษา  ไดแ้ก่  เพศ  อาชีพ  อาย ุ สถานภาพ  เช้ือชาติ  สัญชาติ  ท่ีอยู ่ 
อาการส าคญั  ประวติัการเจ็บป่วยปัจจุบนั  ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต  ประวติัครอบครัว ประวติั
ส่วนตวั  ประวติัประจ าเดือน  การตรวจร่างกาย 
 2) แบบสัมภาษณ์วดัระดบัความเจบ็ปวด  โดยใชป้ระเมินวดัความปวดตามความรู้สึก
ของผูรั้บการนวด ตั้งแต่ไม่มีความรู้สึกปวดจนกระทัง่มีความรู้สึกปวดมาก จนรู้สึกทนไม่ได ้ โดยท า
เคร่ืองหมาย X หรือช้ีลงบนตวัเลขระหวา่ง 0 -10 ท่ีใดก็ไดท่ี้ตรงกบัความรู้สึกปวดของผูรั้บการนวดใน
ขณะน้ีมากท่ีสุด ผูว้จิยัเป็นผูอ้ธิบายระดบัของความปวดตามมาตรวดั Comparative Pain Scale  

 3.3.2 การสร้างเคร่ืองมือ 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ

การนวดแบบราชส านกัในการรักษากลุ่มอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน  ของผูม้ารับบริการในศูนย์
วชิาชีพแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  มีดงัน้ี 

1) แบบบนัทึกการรักษา  เป็นแบบบนัทึกท่ีไดพ้ฒันาข้ึนโดย สาขาวิชาแพทยแ์ผนไทย
ประยุกต์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โดยผูว้ิจยัไดน้ ารูปแบบขอ้ค าถามมาพฒันาและปรับปรุง
เป็นบางส่วนโดยขอ้แนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้มีความเหมาะสมและตรงกับวตัถุประสงค์ใน
การศึกษา  

 2) แบบสัมภาษณ์วดัระดบัความเจ็บปวด ไดพ้ฒันา ข้ึนโดยศึกษาคน้ควา้  เอกสารขอ้มูล
ทางวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้แนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ   
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3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  1) การตรวจสอบความตรง (Validity) ของเน้ือหา (Content Validity) ตรวจสอบโดยน า
แบบสัมภาษณ์ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ข ใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
  2) ความตรง (Validity) เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนท่ีให้
ผูป่้วยประเมินความเจบ็ป่วยดว้ยตนเอง โดยอาศยัพื้นฐานความเช่ือของ ลอคสโตน (Lockstone) ท่ีวา่ 
การประเมินความเจ็บปวดท่ีดีท่ีสุด คือ การบอกเล่าของผูป่้วยโดยให้ผูป่้วยเป็นผูบ้อกระดบั ความ
เจ็บปวดในขณะนั้นเป็นการตดัสินเก่ียวกบัความรุนแรงและต าแหน่งของความเจ็บปวดหลงัจากนั้น
ผูว้จิยั ผูช่้วยวจิยัและแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ(ผูน้วด) รวม 3 
คน ร่วมกนัประเมินระดบัความเจ็บปวดของผูม้ารับบริการทั้งก่อนและหลงันวดแลว้หาค่าเฉล่ียของ
อาการปวดท่ีไดบ้นัทึกลงในแบบประเมินการรับรู้ความรุนแรงของความปวดก่อนและหลงัทดลอง
ของจอห์นสัน  ซ่ึงเป็นมาตรวดัท่ีท าให้สามารถแยกไดร้ะหว่างความรู้สึกทางกายและความรู้สึกทาง
จิตใจ นอกจากนั้นลกัษณะของแบบประเมินความเจ็บปวดท่ีใชมี้ลกัษณะเขา้ใจง่ายสามารถใชเ้วลาใน
การตอบไม่นานจึงเหมาะสมในการใช้เม่ือท าการทดลองซ่ึงตอ้งการวดัการตอบสนอง ความปวด
ทางดา้นร่างกาย (Physical) ซ่ึงมีผูน้  ามาตรวดัความเจ็บปวดน้ีมาใชใ้นการวดัความปวดและความทุกข์
ทรมานในผูป่้วยโรคมะเร็งของเทวกิา (2546) ผลของการนวดแผนไทยประยุกตต่์อความปวดและทุกข์
ทรมานจากความปวดในผูป่้วยมะเร็งหรืออาการปวดศีรษะของ  เรณู (2544) ศึกษาเปรียบเทียบผลการ
นวดไทยประยกุตก์บัการใชย้าพาราเซตามอลในบุคคลท่ีมีอาการปวดศีรษะ เน่ืองจากความเครียด 
  3) ความเท่ียง (Reliability) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัป้องกนัความล าเอียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ผูว้ิจยัเองโดยผูว้ิจยั  ผูช่้วยวิจยัและแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
(ผูน้วด) รวม 3 คน ร่วมกนัศึกษาขอบเขตของมาตรวดัความปวดและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระดบั
ความปวดจนมีความเขา้ใจในแนวเดียวกนัหลงัจากนั้นร่วมประเมินระดบัความเจ็บปวดของผูม้ารับ
บริการทั้งก่อนและหลงันวดแลว้หาค่าเฉล่ียของอาการปวดท่ีไดบ้นัทึกลงในแบบเคร่ืองมือ และผูว้ิจยั
ไดน้ าเคร่ืองมือประเมินความปวดไปหา Reliability ได ้ค่าความเท่ียง 0.89 ให้แพทยแ์ผนไทยประยุกต์
ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ เป็นผูน้วดแต่เพียงผูเ้ดียว ส่วนผูว้ิจยัเป็นผูต้รวจวินิจฉัย
สรุปผลการนวดอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนและความรู้สึกของผูรั้บบริการและเป็นผูบ้นัทึกลง
ในแบบเคร่ืองมือหลงัจากไดรั้บการนวด 
 
3.4 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูม้ารับบริการในศูนยว์ิชาชีพแพทยแ์ผนไทยประยุกต์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
โดยคดัเลือกผูม้ารับบริการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดและสร้างสัมพนัธภาพโดยการแนะน าตวั ช้ีแจง
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วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ท่ีผูรั้บบริการไดรั้บ อธิบายให้ผูม้ารับบริการมัน่ใจในความปลอดภยัใน
การนวด และเปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการซกัถามเก่ียวกบัการวิจยัจนเป็นท่ีพอใจและพิทกัษสิ์ทธ์ิผูม้ารับ
บริการ การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการเก็บขอ้มูลเป็น 2 ระยะ คือ ก่อนไดรั้บการนวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบน
เพื่อลดอาการปวด และหลงัไดรั้บการนวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนเพื่อลดอาการปวด  ดงัน้ี  

 
ก่อนได้รับการนวดกล้ามเนือ้หลงัส่วนบน             หลงัได้รับการนวดกล้ามเนือ้หลังส่วนบน 

                                            O1          X                               O2 
 
 

โดยไดก้ าหนดให้ 
O1 การเก็บขอ้มูลก่อนการทดลอง โดยใชแ้บบบนัทึกการรักษาและแบบสัมภาษณ์วดั

ระดบัความเจบ็ปวด 
O2 การเก็บขอ้มูลหลงัการทดลองโดยใชแ้บบบนัทึกการรักษาและแบบสัมภาษณ์วดั

ระดบัความเจบ็ปวด 
X การนวดอาการปวดกลา้มเน้ือหลงัส่วนบนโดยวิธีการนวดแบบราชส านัก จาก

แพทยแ์ผนไทยประยกุตท่ี์ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลและใชส้ถิติดงัน้ี 

3.5.1 น าแบบสัมภาษณ์ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
3.5.2 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล

ทัว่ไป ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธิบายใหเ้ห็นลกัษณะของขอ้มูล 

3.5.3 หาผลต่างของคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของความปวดก่อนและหลงัไดรั้บการนวด 
อาการปวดต้นคอในกลุ่มตวัอย่างแล้วค านวณหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลต่าง
คะแนนนั้น 

3.5.4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งผลต่างของคะแนนการรับรู้ความรุนแรงของความ
ปวดระหวา่งก่อนไดรั้บการนวดแผนไทยประยกุตก์บัหลงัจากไดรั้บการนวดแผนไทยประยกุตโ์ดยใช ้
สถิติทดสอบค่า Paired – Samples T - Test 
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