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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเกมร่วมกับการใช้ปลอกแขนมายโอ
(Myo) เพื่อการบริหารข้อไหล่ 2) เพื่อหาคุณภาพของเกมร่วมกับ ใช้งานปลอกแขนมายโอ เพื่อการบริหารข้อไหล่
3) เพื่อหาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการใช้งานเกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขนมายโอ เพื่อการออกกาลังกาย
สาหรับการบริหารข้อไหล่ติด กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักกายภาพบาบัด เพี่อรับรองคุณภาพเครื่องมือ จานวน 10 คน
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ที่มาจากภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ 1) เกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขน
มายโอ เพื่อการบริหารข้อไหล่ 2) แบบประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาเกมก่อนการนาไปใช้งาน
กับกลุ่มเป้าหมาย 3) แบบประเมินคุณภาพเกมสาหรับนักกายภาพบาบัด โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี ( = 4.5 ,S.D.=0.54) และผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับดี
( = 4.23,S.D.= 0.61) ดังนั้นเกมสามารถนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้ 2) ผลการประเมินคุณภาพของเกมจากนักกายภาพ
ด้านความสามารถของการให้ความรู้แก่ผู้เล่นเกมอยู่ ในระดับดี ( = 4.30,S.D.=0.54) ผลการประเมินคุณภาพเกม
ด้านประสิทธิภาพเกมที่พัฒนาขึ้นนั้นอยู่ในระดับดี ( = 4.04,S.D.=0.60) และผลการประเมินคุณภาพเกมด้านการนาเสนอ
ผลอยู่ในระดับดี ( = 4.39,S.D.=0.62)
คาสาคัญ: เกม, ปลอกแขนมายโอ, การบริหารข้อไหล่

Abstract
The objectives of this experimental research were 1) to develop games using Myo armband to
exercise of Shoulder 2) to determining the quality of the developing game using Myo armband to
exercise of Shoulder 3) Seeking expert opinion on active games with the Myo armband to exercise for
Shoulder. The target group of the research is physiotherapist to examine quality tool have 10 member
selected by a specific sample from the Faculty of Allied Health Sciences Thammasat University. The
tools used in this research are: 1) Game with the Myo armband to exercise for shoulder, 2) evaluated an
expert opinion on the game before deployment with the group test 3) evaluated for physical games.
The statistics used in this study is the mean and standard deviation. The results showed that: 1) the
assessment of the technical expert opinion ( = 4.5, S.D.=0.54), which was good. And an assessment of
the overall content experts ( = 4.23,S.D.= 0.61), which was good. The game can be applied to a target
2) the quality of the game from the physical capability of providing knowledge to play at a good level.
With an average of ( = 4.30, S.D.= 0.54) the quality of game performance game development is at a
good level.( = 4.04,S.D.=0.60) and the quality of the game presentation was good. ( = 4.39,S.D.=0.62)
Keywords: Game, Myo Armband, Exercise for Shoulder
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1. ความเป็นมาและความสาคัญ
ข้อไหล่เป็นอวัยวะสาคัญในการใช้ทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น การเคลื่อนไหวข้อไหล่เพื่อการนา
แขนและมือไปหยิบจับสิ่งของบนโต๊ะ การเคลื่อนไหวข้อไหล่เพื่อรับน้าหนักการยกของ การแบกของ การโอบแขนไปติด
ตะขอยกทรง เป็นต้น ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้น หรือเกิดการจากัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เป็นเวลานานจะนาไปสู่การเกิด
สภาวะโรคข้อไหล่ติด (Frozen shoulder) ซึ่งโรคนี้จะพบได้บ่อยในคนกลุ่มวัยกลางคน อายุ 40-60 ปี โดยผู้ป่วยจะมี
อาการปวด และเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ลาบาก (ปิยภรณ์, 2557) โดยเฉพาะท่ายกแขนขึ้นสุดลงสุด สาเหตุของการเกิด
ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ส่วนมากมักเกิดกับผู้ ป่วยที่มีการบาดเจ็บ หรือการจากัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่มาก่อน เช่น
มีกระดูกปลายแขนหักต้องใส่เฝือกนาน 4-6 สัปดาห์ หรือผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของเอ็นกล้ามเนื้อข้อไหล่ โดยมีอาการ
ปวดจนทาให้ผู้ป่วยหยุดใช้แขนข้างที่บาดเจ็บ ทาให้เกิด ภาวะ frozen shoulder (วินัย, 2544) หากผู้ป่วยไม่ทาการ
รักษาจะทาให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้น โดยการรักษาในช่วงแรกจะเน้นการรักษาเพื่อลดอาการปวด เช่น ฉีดยาสเตียรอยด์
ที่ข้อไหล่ การรับประทานยาแก้ปวดร่วมกับการรักษาทางกายภาพบาบัด เช่น การประคบแผ่นร้อน การดัดดึงข้อต่อ
การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง และการออกกาลังกายเพื่อการบริหารข้อไหล่
ซึ่งการออกกาลังกายมีส่วนสาคัญอย่างมาก ในการบรรเทา และรักษาอาการของโรค โดยเน้นท่าการออกกาลังกายที่เพิ่มช่วง
การเคลื่อนไหว และเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ( Mayo Clinic Health Manager, 2009) 1.ท่านิ้วไต่ฝาผนัง
กางขา ยืนตรง แขนขาเหยียด นานิ้วแตะข้างฝาไตฝาผนัง ขึ้น-ลง ยืนหันข้าง นิ้วไตฝาผนังจากมุมองศาที่น้อย ๆ พอ
รู้สึกตึงให้ใช้สันมือลากแขนลง แล้วทาใหม่ให้ไดสูง ลาตัวค่อยๆขยับเข้าไปชิดฝาผนัง จนรู้สึกว่ามือขนานพื้นไดจากนั้น
จึงหงายฝ่ามือใช้นิ้วไตขึ้นไป ใช้ไหลดันตัวเข้าไปให้ชิดฝาผนังให้มากที่สุด 2. ท่ามือไต่ฝาผนังให้สูงขึ้นลาตัวค่อยๆ ขยับ
เข้าใกล้ฝาผนัง ใช้ไหล่ยันตัวเข้าไปเป็นการดัดไหล่ ทาท่าละ 10 ครั้ง วันละ 2-3 รอบ 3.การออกกาลังกายข้อไหล่
โดยพยายามเคลื่อนไหวข้ อไหล่ทุกทิศทาง ทาท่าละ 10 ครั้ง วันละ 2-3 รอบ ท่าที่ 1 ยกแขนทั้ง 2 ข้างไปข้างหน้า
พยายามยกให้สูง เพื่อให้ต้นแขนชิดใบหู แลวลดแขนต่าลงกลับลงมาเท่าเดิม ค่อยๆเพิ่มมุมให้สูงขึ้น ท่าที่ 2 กางแขนทั้ง
2 ข้างจนสูงระดับไหล่ จากนั้นจึงหงายฝ่ามือขึ้น ต่อมายกแขนขึ้นพยายามให้สูงขึ้นจนต้นแขนชิดใบหู แล้วลดแขนต่าลง
กลับลงมาเท่าเดิม เมื่อขนานกับพื้นแล้วให้คว่าฝ่ามือลง ทาซ้าเช่นเดินอีก
จากปัญหาพบว่าเมื่อผู้ป่วยเกิดการจากัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ หรือเพื่อป้องกันการเกิดสภาวะข้อไหล่ ติด
จึงจาเป็นจะต้องได้รับการบริหารข้อไหล่อย่างต่อเนื่อง ร่วมถึงการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งในทางการรักษาต้องใช้เวลา
และทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีความสนุกในการออกกาลังกาย ขาดแรงกระตุ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงได้หา
วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเกมเป็นตัวเลือกหนึ่งทีส่ ามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ในการพัฒนาเกมจาเป็นต้องพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับท่าทางในการออกกาลังกายเพื่อการบริหารข้อไหล่
และเกมที่พัฒนาจาเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ เพื่อจับการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนไหล่และแขนเพื่อสร้าง
ความสอดคล้องกับการออกกาลังกาย ผู้วิจัยจึงเลือกอุปกรณ์ที่เรียกว่า “ปลอกแขน มายโอ” ที่มีความสามารถในการใช้
ควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย สามารถควบคุม โปรแกรมการเล่น สื่อมัลติมีเดีย และ
โปรแกรมเกมได้ โดยอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ ที่สามารถใช้สวมใสที่แขน อยู่บริเวณแขนท่อนปลายใกล้กับข้อ ศอ ซึ่งตัว
ปลอกแขนจะมีเซ็นเซอร์ในการจับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแขน และตรวจวัดทิศทางการเคลื่อนไหวแขนและ
ท่ า ทางการเคลื่ อ นไหวในทิ ศ ทางต่ า ง ๆ ตั ว ปลอกแขนจะแปลงสั ญ ญาณการเคลื่ อ นไหวดั ง กล่ า วที่ เ ป็ น ค่ า ทาง
กระแสไฟฟ้า ทาการประมวลผลแล้วแปลงค่าเป็นตัวเลข จากนั้นจะส่งค่าไปยั งคอมพิวเตอร์ผ่านสัญญาณแบบไร้
สายบลูธูท ซึ่งผู้วิจัยนาค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบชุดคาสั่งแบบค่า input เหมือนกับอุปกรณ์เมาส์ และ คีย์บอร์ด แต่ต่างที่
เป็นอุปกรณ์สวมใสติดตัวผู้ใช้ และกาหนดการใช้งานได้ หลากหลายในการกาหนดค่ า Input ซึ่งสามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับการเล่นเกม ที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวแขนที่สอดคล้องกับการออกกาลังกายเพื่อการบริหารข้อไหล่
ได้
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ในท่าทางการใช้งานปลอกแขนมายโอ ร่วมกับเกมมีอยู่ 3 ท่า คือ 1. ท่ายกแขนขึ้นลงทามุม 90 องศา เมื่อยืด
แขนสุดขนานกับพื้น 2. ท่ายกแขนแล้วแกว่งแขนไปทางซ้ายและขวาทามุม 45-60 องศา เมื่อยืดแขนไปด้านหน้าขนาน
กับพื้น 3. ท่าแกว่งแขนทุกทิศทุกทาง 4. รูปแบบท่าทางการใช้มือ คือ ท่ากามือ ท่ากางมือ และหักข้อมือซ้ายขวา
บริหารข้อมือและนิ้วมือ จากท่าทางการทากายภาพดังกล่าวผู้ใช้งานสามารถทาการกายภาพบาบัดได้ด้วยตนเอง (นฤเทพ,
2559) และอาจจะต้องให้ผู้อื่นช่วยในการทากายภาพบาบัดด้วย ซึ่งเราสามารถพัฒนารูปแบบของเกมเพื่อตอบโจทย์
การบริหารข้อไหล่ โดยกาหนดท่าในการทาการบริหารข้อไหล่ได้จานวน 3 ท่า ซึ่งรูปแบบของเกมก็จะตรงกับการบริหาร
ข้อไหล่ รวมไปถึงการระบุระยะเวลาของการทากายภาพบาบัดที่เป็นไปตามนักกายภาพซึ่งอยู่ในระยะเวลา 15-20 นาที
ต่อวัน (Widmer, 2011)
ดังนั้นจากปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาผู้วิจัยจึงเล็งเห็นแนวทางการทากายภาพบาบัดในรูปแบบของ
การออกกาลังกายเพื่อการบริหารข้อไหล่โดยนาเกมเข้ามาเป็นตัวเสริมการออกกาลังกาย ที่สามารถช่วยบริหารข้อไหล่
ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักกายภาพบาบัด โดยงานวิจัยในครั้งนี้ต้องการหาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
การพัฒนาเกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขนมายโอ เพื่อการบริหารข้อไหล่ และเพื่อหาคุณภาพเกมร่วมกับการใช้งาน
ปลอกแขนมายโอ เพื่อการบริหารข้อไหล่ ซึ่งจากผลดังกล่าวจะนาไปสู่การนาไปใช้งานจริงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อสร้างเกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขน“มายโอ”เพื่อการบริหารข้อไหล่
2.2 เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการใช้งานเกมร่วมกับปลอกแขนมายโอ เพื่อการบริหารข้อไหล่
2.3 เพื่อหาคุณภาพของเกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขน“มายโอ”เพื่อการบริหารข้อไหล่

3. ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตการวิจัยการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเกมร่วมกับการใช้ปลอกแขนมายโอ เพื่อการบริหารข้อไหล่
โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
ขอบเขตด้านเทคนิคเกม รูปแบบของเกมเป็นรูปแบบเกมท่องอวกาศที่ไม่รู้จบ มีระบบการเก็บข้อมูลผู้ป่วย
ในการเล่นเกมในแต่ละครั้ง มีการเก็บคะแนนจากการทาท่าทางตามที่กาหนด และเวลาในการเล่นเกมเพื่อสอดคล้อง
กับหลักของการออกกาลังกาย พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Unity 5.1.5 ซึ่งสามารถรันบน Windows โปรแกรมพัฒนาร่วม
Mono develop ใช้เขียนภาษา C# ในเกมมีการจับเวลาในการเล่นเพื่อให้ผู้เล่นได้เล่นเกมตามระยะเวลาและจานวน
ท่าทางการออกกาลังกาย เกมต้องใช้งานร่วมกับปลอกแขนมายโอ และต้องออนไลน์จึงจะสามารถเล่นได้ ในตัวเกมมีวิดีโอ
แนะนาผู้เล่นเกมเกี่ยวกับโรคข้อไหล่ติด และมีวิดีโอสอนการใช้งานปลอกแขนร่วมกับเกม และวิดีโอสอนการเล่นเกม
ขอบเขตทางด้านการกายภาพ โดยการใช้อุปกรณ์ปลอกแขนมายโอ มีความสอดคล้องกับท่าทางที่ใช้ในการออก
กาลังกายเพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว และเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เบื้องต้นมีดังต่อไปนี้
- รองรับท่ายกแขนขึ้นลงตั้งฉากกับพื้น ขนานกับกาแพง โดยพยายามเคลื่อนไหวให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
จนรู้สึกตึงที่ข้อไหล่ ทาท่าละ 10 ครั้งต่อ 1 ชุด ทาวันละ 3 ชุด หรือ มากกว่า รองรับท่ายกแขนแกว่งแขนในทิศทาง
ด้านขวาเคลื่อนไหวข้อไหล่ทุกทิศทาง โดยพยายามเคลื่อนไหวให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ จนรู้สึกตึงที่ข้อไหล่ ทาท่าละ
10 ครั้งต่อ 3 ชุด ทาวันละ 3 ชุด หรือ มากกว่า
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากร ผู้ที่ต้องการบริหารข้อไหล่ หรือผู้ป่วยที่เป็นสภาวะ
ข้อไหล่ติด
- กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกายภาพบาบัด จานวน 10 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ที่มาจาก
ภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องจากการเก็บข้อมูลกับผู้ป่วยจาเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน และการขออนุญาตไม่สามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้สะดวก
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-

ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ประเมินเกมโดยผู้เชี่ยวชาญทางในด้านเทคนิค จานวน 3 คน คุณสมบัติ คือ มีประสบการณ์ในการทางาน
ด้านเทคนิค 5 ปี
ผู้ประเมินเกมโดยนักกายภาพบาบัดในด้านเนื้อหา จานวน 3 คน คุณสมบัติ คือ มีประสบการณ์ในการทางาน
ด้านการรักษา 5 ปี

4. วิธีการดาเนินงานวิจัย
วิจัยการพัฒนาเกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขนมายโอ เพื่อการออกกาลังกาย สาหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติด
ผู้วิจัยได้ดาเนินงานตามหัวข้อ โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ ศึกษาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ และโรคข้อไหล่
ติด ศึกษาการออกกาลังกายเพื่อการบริหารข้อไหล่ ศึกษาเกมเพื่อการออกกาลังกาย ศึกษาการใช้งานปลอกแขนมายโอ
ศึกษาโปรแกรม Unity3D ที่เป็นโปรแกรมสร้างเกม และสามารถพัฒนาเกมร่วมกับฮาร์ดแวร์ ศึกษาโปรแกรมส่วนการเก็บ
ข้อมูลผู้เล่น Brain cloud server ร่วมกับการพัฒนาโปรแกรม Unity3D ศึกษาโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
เป็นโปรแกรมสาหรับตกแต่งภาพ ศึกษาโปรแกรม Adobe After Effect CS6 เป็นโปรแกรมสาหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาโปรแกรม Adobe Audition CS6 เป็นโปรแกรมสาหรับบันทึกและปรับแต่งเสียง และศึกษาการสร้างแบบ
ประเมินและการดาเนินการ
แบบแผนการทดลองการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผน
การทดลองแบบ One - Group Pretest - Posttest Control Design ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
กลุ่ม
สอบก่อน
ทดลอง
สอบหลัง
E
T1
X
T2
โดยที่
E
หมายถึง กลุ่มทดลอง
T1 หมายถึง ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
X
หมายถึง นาเครื่องมือไปใช้กับนักกายภาพ
T2 หมายถึง ประเมินคุณภาพเครื่องมือ
เมื่อผู้วิจัยได้กาหนดแบบแผนการทดลองแล้ว ขั้นต่อไปผู้วิจัย ทาการกาหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะนามาทดลองใช้ในการวิจัย โดยกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากร คือ ผู้ที่ต้องการบริหารข้อ
ไหล่ หรื อ ผู้ ป่ ว ยโรคข้ อ ไหล่ ติ ด และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ ท าการเลื อ กแบบเจาะจงเป็ น นั ก
กายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการประเมินด้านคุณภาพของเครื่องมือ
สร้างเครื่องมือใช้ในการวิจัย ในงานวิจัยนี้วางแผนในการออกแบบเครื่องมือ เทคนิควิธีการต่าง ๆ รวมทั้ง
การทดสอบและการประเมินผล เพื่อให้เครื่องมือสามารถนาไปใช้ได้จริงดังนั้น วิจัยนี้จะใช้รูปแบบดาเนินงาน ADDIE
Model (มนต์ชัย, 2548) เพื่อให้การสร้างเครื่องมือสาเร็จตามเป้าหมาย โดยอาศัยหลักของวิธีการระบบ (System
Approach) ซึ่งเป็นที่ ยอมรับว่าสามารถนาไปใช้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมื อเนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ครอบคลุ ม
กระบวนการทั้งหมด และเป็นระบบปิด (Closed System) โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ในขั้นประเมินผลซึ่งเป็นขั้น
สุดท้าย แล้วนาข้อมูลไปตรวจปรับ ขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งหมด
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Implementation

Evaluation

Design

Development

ภาพที่ 1 แผนภาพ ADDIE Model
ขั้นตอนการพัฒ นาบทเรียน หรือซอฟแวร์ ตามกระบวนการ ADDIE Model ผู้วิ จัย ได้ส ร้า งขึ้น ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยมีขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาเครื่องมือดังนี้
การวิเ คราะห์ (Analysis) วิเ คราะห์ เ นื้อ หาเกี่ย วกับ รูป แบบการออกกาลัง เพื่อ การบบริห ารข้อ ไหล่
โดยการศึกษาข้อมูลของโรคข้อไหล่ติดรวมไปถึงการขอคาปรึกษาจากนักกายภาพบาบัด เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาเกม
ร่วมกับการใช้งานปลอกแขนมายโอ

ภาพที่ 2 ท่าทางในการบริหารข้อไหล่โดยการยกแขน และไต่ฝาผนัง
จากภาพที่ 2 เป็นท่าการการบริหารข้อไหล่ที่มีความจาเป็นเพื่อป้องกันภาวะข้อไหล่ติด โดยเป็นท่านิ้วไต่ฝาผนัง
ซึ่งทาท่ากางขา ยืนตรง แขนขาเหยียด เอานิ้วแตะข้างฝาไต่ฝาผนังขึ้น-ลง ยืนหันข้าง นิ้วไต่ฝาจากมุมน้อย ๆ พอรู้สึกตึง
จึงใช้สันมือลากแขนลง แล้วทาใหม่ให้ได้สูง ลาตัวค่อยๆขยับเข้าไปชิดฝาผนัง เมื่อมือขนานกับพื้นได้จึงหงายฝ่ามือขึ้น
แล้วใช้นิ้วไต่ขึ้นไป ใช้ไหล่ค่อยๆ ดันตัวเข้าใกล้ฝาผนัง

ภาพที่ 3 ท่าทางในการบริหารข้อไหล่โดยการเคลื่อนไหวทุกทิศทาง
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ภาพที่ 3 แสดงท่าทางการออกกาลังกายเป็นการพยายามเคลื่อนไหวข้อไหล่ ทุกทิศทุกทางทาท่าละ 10 ครั้ง
วันละ 2-3 รอบ โดยท่าที่ 1 (ซ้าย) ทาท่ายกแขนทั้ง 2 ข้างไปข้างหน้าพยายามยกให้สูงเพื่อให้ต้นแขนชิดใบหูแล้ว ลด
แขนลงกลับลงท่าเดิม ค่อยเพิ่มมุมขึ้น ท่าที่สอง กางแขนทั้งสองข้างจนสูงระดับไหล่ จากนั้นจึงหงายมือขึ้นแล้วยกแขน
ขึ้นต่อไป พยายามให้สูงขึ้นจนต้นแขนชิดในหู แล้วลดแขนลงกลับลงท่าเดิม เมื่อขนานกับพื้นจึงคว่ามือลง ลดลงต่อไป
เมื่อได้ศึกษาการทางานของปลอกแขนมายโอ จะพบว่าลักษณะการทางานกับการควบคุมเกมสามารถทาได้ดังนี้

ภาพที่ 4 ท่าทางมือที่ใช้ควบคุมแทนปุ่มในคอมพิวเตอร์ และภาพการสวมปลอกแขนมายโอ
จากภาพที่ 4 แสดงการสวมใส่ปลอกแขน และท่าทางในการใช้งานปลอกแขนมายโอ ซึ่งมีท่าทางดังนี้ 1) ท่ากางมือ
เป็นท่าที่ใช้แทนคาสั่ง เป็นปุ่มเหมือนอินพุดทั่วไปอยู่ที่ผู้พัฒนาจะนาท่าไปใช้ให้สอดคล้องกับคาสั่ง 2) ท่าหักข้อมือออก
นอกตัวเป็นท่าเช่นเดียวกับท่ากางมือที่สามารถนาไปจับกับค่าอินพุตแทนปุ่มคีย์บอร์ดได้ 3) ท่าหักข้อมือเข้าหาตัวหน้าที่
เหมือนหักข้อมือออกนองตัว 4) ท่ากามือ เหมือนกับท่าทั้งสามที่กล่าวก่อนหน้าเมื่อนาไปใช้ในคาสั่งอินพุต 5) ท่าการเคลื่อนไหว
ในตัวปลอกแขนมายโอ มีเซนเซอร์ตรวจกับการเคลื่อนไหวแบบความเร่ง โดยค่าที่ออกมาเป็นค่าตัวเลขที่แสดงถึงตาแหน่ง
ของการเคลื่อนที่ของปลอกแขนสามารถนาค่าไปจับกับ ค่าอินพุตของการทางานของเกมได้ 6) ท่าหมุนแขน ในปลอก
แขนมีเซนเซอร์ตรวจจับการหมุน สามารถนาค่าที่เป็นตัวเลขไปใช้จับกับคาสั่งอินพุตได้
การออกแบบ (Design) กาหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ ที่ต้องการบริหารข้อไหล่ หรือป่วยโรคข้อไหล่ติด
กาหนดรูปแบบของเกมที่เข้ากับการรักษาในรูปแบบการออกกาลังกายในผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดโดยเกมจะต้องมีความง่าย
ไม่ซับซ้อน มีการใช้เนื้อหาที่แสดงถึงจุดเด่นของตัวละครตามหลักทฤษฎีเกม และตามข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนัก
กายภาพบาบัด ซึ่งรูปแบบที่เลือก คือ เกมท่องอวกาศที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการควบคุมยานอวกาศ
ผ่านปลอกแขนมายโอ โดยมีการใช้ท่าทางการยกแขนในการเล่นเกม ตามวิธีการบริหารข้อไหล่ กาหนดจานวนผู้เล่นเกม
1 คนต่อครั้ง และกาหนดให้เกมมีวิดีโอนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคข้อไหล่ติดและที่มาของเกม รวมไปถึงกาหนดาการนาเสนอ
วิธีการเล่นเกมนาเสนอผ่านวิดีโอ จากนั้นประยุกต์ใช้กับโปรเจคเกมหรือ Asset สาเร็จรูป จากโปรแกรม Unity3D
ที่สามารถนามาศึกษาและพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับการบริหารข้อไหล่
การพัฒนา (Development) การพัฒนาเกมร่วมกับการใช้ปลอกแขนมายโอ เพื่อการออกกาลงกายสาหรับ
ผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติด ขั้นตอนการสร้าง ซึ่งจากการศึกษาท่าทางการออกกาลังกายในโรคข้อไหล่ติดแล้ว จึงได้เลือก
เครื่องมือในการพัฒนาเกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขนมายโอ คือโปรแกรม Unity 3d ที่มีประสิทธิภาพในการทางาน
ร่วมกับ การเชื่อมต่อปลอกแขนมายโอ ได้เพื่อนามาพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และทาการพัฒนา
เกมโดยในโปรแกรม Unity3D โดยพัฒนาตามแผนภาพดังนี้
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ภาพที่ 5 แผนภาพการทางานของเกม
จากภาพที่ 5 เมื่อเข้าเกมมาจะพบหน้าต่างเมนูหลั ก และจะมีปุ่มที่หน้าจอหลัก 6 ปุ่มโดยเข้าไปในหน้าต่าง
Start Game, วิดีโอ Frozen Shoulder ,วิดีโอ Tutorial ,Option ,Credit, Exit เมื่อเข้า Start Game เพื่อเล่นเกมจะ
พบหน้าต่าง Login กรอกข้อมูลผู้เล่นเกม เสร็จแล้วก็เข้าหน้าต่าง Play game เล่นเกมเมื่อแพ้ Game Over เกมก็จะแสดง
คะแนน และจบเกม

ภาพที่ 6 หน้าต่างเมนูหลักของเกม(ซ้าย) และหน้าต่างแสดงวิดีโอ(ขวา) เมื่อกดปุ่ม Frozen Shoulder แสดงวิดีโอ
แนะนาเกี่ยวกับโรคข้อไหล่ตดิ และที่มาของการพัฒนาเกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขนมายโอ
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ภาพที่ 7 หน้าต่างเล่นเกม และวิดโี อสอนการเล่นเกม

ภาพที่ 8 การเก็บข้อมูลกับนักกายภาพบาบัดเพื่อการประเมินหาคุณภาพของเกม

5. สรุปผลการวิจัย
ออกกาลังกายสาหรับผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคผลอยู่ในระดับดีมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.54 สามารถสรุปได้ว่า เกมสามารถนาไปใช้กับทดลองกับกลุ่มทดลองได้
ส่วนผลการประเมินความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกมร่วมกับการใช้งานปลอกแขนมายโอ เพื่อการออกกาลังกายสาหรับ
ผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผลภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.61 ดังนั้นเกมสามารถนาไปใช้กับทดลองกับกลุ่มทดลองได้
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ผลการประเมินคุณภาพของเกมจากการประเมินของนักกายภาพบาบัดจานวน 10 คนในด้านความสามารถ
ของการให้ความรู้แก่ผู้เล่นเกมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.3 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.54 ผลการประเมิน
เกมในด้านประสิทธิภาพเกมนั้นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.04 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.6 และ
ผลการประเมินคุณภาพเกมด้านการนาเสนอผลอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.39 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่
0.62

6. อภิปรายผลงานวิจัย
จากการวิจัยพบว่า คุณภาพของเกมร่วมกับการใช้ปลอกแขนมายโอ เพื่อบริหารข้อไหล่ จากผลการประเมิน
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและเทคนิค รวมไปถึงผลการประเมินคุณภาพเกมจากนักกายภาพบาบัด
ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อเกม ซึ่งนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
6.1 เกมที่พัฒนาขึ้นสามารถนาไปใช้กับผู้ที่ต้องการบริหารข้อไหล่ได้จริง และสามารถช่วยในการกายภาพบาบัด
ผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดได้
6.2 เกมสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการออกกาลังกายเพื่อการบริหารข้อไหล่ได้ดี
6.3 เกมมีความสอดคล้องกับท่าทางการบริหาร มีวิดีโอแนะนาเกี่ยวกับโรคข้อไหล่ มีวิดีโอสอนการเล่นเกม
ภายในเกมที่เข้าใจง่าย ช่วยเสริมแรงในการออกกาลังกายเพื่อการบริหารข้อไหล่ได้ดี

7. ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
7.1 ควรมีการปรับระดับความเร็วในการเล่นเกมเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เล่นในแต่ละวัย
7.2 ควรออกแบบเกมให้สามารถเล่นบนมือถือได้ เพราะจะสะดวกไม่ต้องต่อพ่วงกับอุปกรณ์
7.3 ควรนาไปทดลองจริงกับผู้ต้องการบริหารข้อไหล่ เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงต่อไป
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