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บทคดัยอ่

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมซานรองไม้
จ * *

ยางยืดสำหรับกลุ่มเสี่ยงข้อไหล่ติด และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม โดย 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เบ้นกลุ่มเสี่ยงข้อไหล่ติดในพื้นที่การดูแลของตำบลสระขวัญ 
อำเภอเม ืองสระแก ้ว จ ังหว ัดสระแก ้ว จำนวน 32 คน ค ัดเล ือกกล ุ่มต ัวอย ่างแบบ 
เฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกองศาข้อไหล่ และ 

แบบประเมินความพึงพอใจ สถิต ิท ี่ใข ้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานทางคณิตศาสตร์ (ร.อ.) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
โดยใช้สถิติทดสอบค่าทึ (Paired sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เบ้นเพศหญิง (71.88%) อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี มือาซีพรับจ้าง ภายหลังการทดลองพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมืระดับองศาข้อไหล่เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติ (p- 

value < 0.00) และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.64, ร.อ. = 0.52) 
จากผลการวิจัยครั้งนี้มืข้อเสนอแนะคือ หน่วยงานบริการสุขภาพควรนำนวัตกรรมไปใช้กับ 
กลุ่มเสี่ยงข้อเสี่ยงไหล่ติดในพื้นที่อื่น
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Abstract

This quasi-experimental research aimed to study 1) effectiveness of 
elastic wood base and 2) to evaluate satisfaction of frozen shoulder risk 
group. Samples were 32 frozen shoulder risk groups by purposive sampling. 
Data collections were questionnaire, angle shoulder form, record user form 

and satisfaction from. Data were analyzed the association by using mean, 
percentage, standard deviation and paired sample t-test were used. Results 
found that most samples were female (71.88%) in the period of 51-60 year 
old and occupation as employee. After experiment, the level of angle 

shoulder were increased significantly at 0.05 levels (p-value < 0.00). 

Satisfaction of samples were at the high levels (X  = 4.64, S.D. = 0.52). 
Recommendation of this study, health service agency should use innovation 
in the frozen shoulder risk group in other areas.
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