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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคาดคะเนความสูงของบุคคลจากความยาวของการก้าวเดิน
ปกติ และหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของการก้าวเดินกับความสูงของบุคคลจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้า
ขณะเดิน โดยท�ำการวัดเปรียบเทียบความยาวเท้า ความยาวของการก้าวเดินแต่ละก้าว จากรอยพิมพ์ฝ่าเท้า
ด้วยน�้ำหมึกของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรไทย ที่มีอายุระหว่าง 18 - 40 ปี จ�ำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยเป็น
เพศชาย จ�ำนวน 100 คน และเพศหญิง จ�ำนวน 100 คน น�ำผลการทดลองที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์ผล โดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ความยาวของฝ่าเท้ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญกับทั้งสองกลุ่มเพศ และ
ความยาวของการก้าวเดินมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญกับทั้งสองกลุ่มเพศ และสามารถน�ำมาสร้างสมการ
ประมาณความสูงได้ การศึกษาครั้งนี้พบว่า ความยาวของฝ่าเท้าขวา ความยาวของการก้าวเดินและเพศ
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.01 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ การวิเคราะห์ถดถอย
พหุมีปัจจัยที่มีผลต่อความสูงของบุคคล มีจ�ำนวนสามตัวแปร ได้แก่ จ�ำนวนก้าวที่ 2 (X5) ความยาวเท้าขวา
(X3) และเพศ (X1) สามารถน�ำมาสร้างเป็นสมการประมาณความสูงจากการก้าวเดินของประชากรไทยได้
ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้
Y = 97.248 + 0.285 (X5) + 2.382 (X3) + 3.873 (X1)
ค�ำส�ำคัญ: การก้าวเดิน เพศ ความสูง
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Abstract
The objectives of this research aimed to study the estimation of a person’s height
from the length of normal stride pattern and the correlation between a person’s stride length
and height from the footprints while walking. Ink was used for foot impression and the length
from the normal stride was measured in the experiment. From the footprints with ink from
the sample of the Thai population, the data of the foot length and the stride length were
collected from a total of 200 volunteers aging between 18 and 40 years old (100 males and
100 females). The data was analyzed by using Stepwise Multiple Regression Analysis.
The finding showed that the foot length and the stride length significantly
correlated with both genders from which the person’s height could be estimated. In addition,
the length of the right foot, the stride length and gender were correlated with a statistically
significant level of 0.01. According to the result of the statistical analysis by using the
multiple regression analysis, three factors were found to influence a person’s height
included the quantity of second step (X5), the length of right foot (X3) and gender (X1) which
were utilized to create a regression equation to estimate a person’s height of the Thai
population as follows:
Y = 97.248 + 0.258 (X5) + 2.382 (X3) +3.873 (X1).
Keywords: Stride, Gender, Height

บทน�ำ
ปัจจุบันพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมของประเทศไทย มีการกระท�ำความผิดในอัตราการเกิดที่เพิ่ม
สูงขึ้นจะเห็นได้จากการรายงานข่าวหรือแม้แต่การรายงานสถิติคดีอาชญากรรมของหน่วยงานต่าง ๆ โดย
พบว่า นอกจากอัตราการเกิดอาชญากรรมจะเพิม่ ขึน้ แล้ว ยังพบว่าอาชญากรรมทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละคดีมแี นวโน้ม
ของความรุนแรง และความซับซ้อนมากขึน้ ทุกวันนอกจากนีย้ งั มีพยานหลักฐานส�ำคัญอีกชนิด ทีม่ กั พบได้บอ่ ย
แต่กลับไม่ได้รับความส�ำคัญเท่าที่ควรนั่นคือ รอยฝ่าเท้า ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว รอยฝ่าเท้าถือว่าเป็นพยาน
หลักฐานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวน เนื่องจากไม่เพียงบอกขนาดรูปร่างของเท้าเท่านั้น แต่ยัง
สามารถบ่งบอกลักษณะรูปร่าง ความเป็นไปได้ของเจ้าของฝ่าเท้าได้ด้วย เช่น เพศ น�้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น ซึ่ง
แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวหรือแม้แต่บอกเอกลักษณ์บุคคล และระบุตัวตนได้เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างร่างกายรวมถึงระยะการก้าวเดิน ที่สันนิษฐานว่าสามารถระบุความสูงของบุคคลได้ อาจเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างแปลกใหม่และมีผใู้ ห้ความสนใจค่อนข้างน้อย จึงไม่คอ่ ยถูกน�ำมาใช้ในการตรวจพิสจู น์ ทัง้ ๆ ทีใ่ นความ
เป็นจริงแล้ว สามารถถูกตรวจพบได้ง่ายกว่าวัตถุพยานชนิดอื่น โดยพบว่าในสถานที่เกิดเหตุจะพบรอยฝ่าเท้า
ที่เกิดจากการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนที่ของบุคคลร่วมด้วย เช่น การเดิน การวิ่งหรือการบิดหมุนตัว และหาก
สามารถใช้ประโยชน์จากรอยฝ่าเท้าดังกล่าวในการพิสูจน์ระบุเพศของเจ้าของรอยฝ่าเท้าได้ก็จะสามารถแยก
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เจ้าของ รอยฝ่าเท้าได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ดังนั้น การศึกษาดังกล่าวนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ
สืบสวนสอบสวนที่แท้จริง โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้ในการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ควรค�ำนึงถึงการประยุกต์ใช้
ในสถานทีเ่ กิดเหตุจริงได้ดว้ ย ซึง่ การศึกษาทีใ่ ช้การตรวจพิสจู น์รอยฝ่าเท้าเพือ่ อ้างอิงกับรูปร่างบุคคลอันจะระบุ
ถึงความสูงหรือเพื่อแยกเพศ ในท่าเดินดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาวิจัยในประเทศไทย จากการศึกษาข้อมูลค�ำ
พิพากษาของศาลในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รอยรองเท้าพบได้ประมาณ 35% ของสถานที่เกิดเหตุทั้งหมด
และจากข้อมูลของหน่วยงานแห่งหนึ่งซึ่งมีการเน้นเรื่อง ความส�ำคัญต�ำแหน่งที่ตรวจหาและวิธีการตรวจเก็บ
รอยรองเท้าให้กับผู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของคดีที่ส่งรอยประทับของรองเท้าไปตรวจที่
ห้องปฏิบัติการเพิ่มจาก 5% ขึ้นไปถึงประมาณ 60% (Sukwat, 2002)
ส�ำหรับในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการศึกษาการคาดคะเนความสูงจากการก้าวเดินและ
ประมาณความสูงจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้า เช่น ประมาณความสูงจากลายพิมพ์ฝ่าเท้า (Wongphiphat, 2015) วิธี
การในการวัดความยาวของการก้าวเดินเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการท�ำนายความสูงของบุคคล (Dangieen, (2011)
การคาดคะเนโครงสร้างของบุคคลจากการวัดระยะการก้าวเดิน (Agnihotri et al., 2009) และผลการศึกษา
ดังกล่าวพบว่า ความยาวของรอยพิมพ์ฝ่าเท้า ความยาวจากการก้าวเดินปกติ สามารถคาดคะเนความสูงของ
บุคคลได้
Agnihotri et al. (2009) ได้ท�ำการศึกษาการคาดคะเนความสูงของบุคคลจากการวัดระยะ
การก้าวเดินโดยท�ำการศึกษาจากนักศึกษาแพทย์ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส จ�ำนวน 250 คน (ชาย 125 คน
หญิง 125 คน) อายุระหว่าง 18-30 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างระยะการก้าวเดินของขาข้างขวา เพศ
และอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P <0.001) ค่าสัมประสิทธิ์ (r) = 0.769 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
r = 0.877 ความยาว เท้าขวา เพศ และ อายุ อธิบายประมาณ 77% การเปลี่ยนแปลงในสัดสวน Stature =
67.568+3.862 FLRIGHT – 3. 393
Dangieen (2011) ได้ทำ� การศึกษาวิธกี ารในการวัดความยาวของการก้าวเดินเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการ
ท�ำนายความสูงของบุคคล ท�ำการทดลองโดยการเก็บตัวอย่างรอยพื้นรองเท้าซึ่งได้จากการก้าวเดินในท่าเดิน
ปกติเป็นระยะทาง 1.00 เมตร แล้วท�ำการวัดระยะห่างของการก้าว เพื่อหาความสัมพันธ์ร่วมกับส่วนสูงด้วย
การวิเคราะห์ผลทางสถิติซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ อาสาสมัครเพศชายจ�ำนวน 100 คน ผลการ
วิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการก้าวเดินและความสูงท�ำให้ได้สมการถดถอย คือ ความสูง = 155.720
+ .212 (ระยะก้าว) สามารถอธิบายความสูงของบุคคลได้ 25.1% เมื่อน�ำผลที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์
ความแปรปรวน โดยใช้สถิติ F-test ค่าสถิติ F เท่ากับ 32.763 พบว่า ความสูงมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับระยะ
ก้าวด้วยความเชื่อมั่น 95% ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบสมการที่ได้ โดยการแทนค่าระยะการก้าวเดินของบุคคล
จากการทดลองเพื่อค�ำนวณหาค่าความสูงจ�ำนวน 100 คน ผลการทดลอง พบว่า ค่าที่ได้จาการแทนค่า
ในสมการมีค่าเฉลี่ยของผลต่างเท่ากับ 1.46% ท�ำให้ระบุได้ว่าวิธีการดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือได้
Wongphiphat (2015) ได้ท�ำการศึกษาการประมาณความสูงจากลายพิมพ์ฝ่าเท้าในชาติพันธุ์ภูไท
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าเฉลี่ยความยาวของ
รอยพิมพ์ฝา่ เท้าและความสัมพันธ์ระหว่างความยาว รอยพิมพ์ฝา่ เท้าและความสูง เพือ่ สร้างเป็นสมการถดถอย
ส�ำหรับใช้ในการประมาณความสูงในการศึกษาได้วัดความยาวรอยพิมพ์ฝ่าเท้าจากกลุ่มอาสาสมัครจ�ำนวน
120 คน ในชาติพันธุ์ภูไทอาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อาสาสมัครเป็นผู้ชาย 60 คน
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และผู้หญิง 60 คน มีอายุอยู่ระหว่าง 25-55 ปี โดยใช้หมึกพิมพ์มาตรฐานในการพิมพ์ฝ่าเท้าเก็บตัวอย่าง
ในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 153.37 ซม. เพศชาย 166.33 ซม. และจากการวัดความยาว
รอยพิมพ์ ฝ่าเท้าทั้งสองข้างได้ค่าเฉลี่ย เพศหญิง 21.57 ซม. เพศชาย 23.79 ซม. นอกจากนี้ความยาวของรอย
พิมพ์ฝ่าเท้ายังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสูง ผู้วิจัยยังได้สมการถดถอยเพื่อใช้ในการประมาณความสูง
ส�ำหรับเพศหญิง คือ Y = 111.440 + 1.944 (รอยพิมพ์ฝา่ เท้า) และสมการถดถอยเพือ่ ใช้ในการประมาณความ
สูงส�ำหรับเพศชาย คือ Y = 113.993 + 2.200 (รอยพิมพ์ฝ่าเท้า) ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในการตรวจสอบรอยฝ่าเท้าทีพ่ บในสถานทีเ่ กิดเหตุและ ยังสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในการประมาณความสูง
ได้อย่างคร่าว ๆ ในการพิสูจน์บุคคล
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงสนใจการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากระยะการก้าวเดินเพื่อ
ท�ำนายความสูงด้วยสมการโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ของรอยฝ่าเท้าที่เดินปกติกับความสูงและเพศของบุคคล จากรอยพิมพ์ ฝ่าเท้า
ที่ได้จากกลุ่มประชากรตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง โดยทดลองในประชากรไทย กรณีศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น จากสถิติที่มีผู้คนเข้ามายังจังหวัดขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น มีผู้คนหลากหลาย เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่
เป็นแรงดึงดูดผู้คน เมื่อมีผู้คนมากขึ้นสิ่งที่ตามมา คือ การเกิดคดีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งดูได้จากสถิติการเกิดคดีในเขต
อ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2561 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะมาเก็บข้อมูลงาน
วิจยั ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น ตลอดจนสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปพัฒนา และสามารถประยุกต์ใช้ได้
จริงในกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกระบวนสืบสวนสอบสวนในประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของการก้าวเดินกับความสูงของบุคคลจากรอยพิมพ์
ฝ่าเท้าขณะเดิน
2. เพื่อประมาณความสูงของบุคคลจากความยาวของการก้าวเดินจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าขณะเดิน
3. เพือ่ ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของการก้าวเดินกับเพศของบุคคลจากรอยพิมพ์ฝา่ เท้า
ขณะเดิน
กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
เพศ
ความยาวเท้า (cm.)

ตัวแปรตาม
ความสูงของบุคคลจากรอยพิมพ์
ฝ่าเท้าขณะก้าวเดิน

ความยาวก้าวเดิน (cm.)
ภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
ด ด
ภาพที
่ 1 กรอบแนวคิ
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สมมติฐานงานวิจัย
ตัวแปรเพศ ความยาวของเท้า การก้าวเดิน มีความสัมพัน ธ์กับ ความสูงของบุคคลจากรอยพิ มพ์ฝ่าเท้ า

สมมติฐานงานวิจัย
ตัวแปรเพศ ความยาวของเท้า การก้าวเดินมีความสัมพันธ์กับความสูงของบุคคลจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้า
ขณะเดิน

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ท�ำวิจัยได้ท�ำการเก็บข้อมูลจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าขณะก้าวเดินจากประชากร
เชื้อชาติไทย ท�ำการศึกษาเฉพาะจังหวัดขอนแก่น การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก
กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรไทย มีอายุอยู่ระหว่าง 18 - 40 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ร่างกาย และกระดูกเจริญเติบโต
เต็มที่และไม่ใช่วัยของอายุที่มีการเสื่อมของกระดูกซึ่งจะท�ำให้เกิดรอยฝ่าเท้า และการก้าวเดินที่มีลักษณะ
สมบูรณ์ โดยใช้การสุ่มแบบจ�ำเพาะเจาะจงเนื่องจากผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ง่าย และกลุ่มตัวอย่างให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในจังหวัดขอนแก่น ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางส�ำเร็จรูปขนาดกลุม่
ตัวอย่างของ Taro Yamane (Yamane ,1967) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 10% โดย
จะท�ำการเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน จากทั้งหมด 1,802,872 คน ( โดยเป็นประชากรชาย 100
คน ประชากรหญิง 100 คน เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ผลการวิจัยดังกล่าวงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ ต่อไป
สถานที่เก็บข้อมูล
1. ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น
2. กองพันทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชริทราบรมราชชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น
3. โรงพยาบาลค่ายศรีพัชริทร จังหวัดขอนแก่น
ข้อจ�ำกัดของการวิจัย คือ อาสาสมัครที่เข้าร่วมในการวิจัยที่ขาดความหลากหลายด้านประชากร
จากภาคต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านการด�ำเนินชีวิต ภาวะโภชนาการ หรืออาจมีความแตกต่าง
ทางด้านพันธุกรรมของกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละภูมภิ าค ปัจจัยเหล่านีอ้ าจท�ำให้เกิดความแตกต่างทางด้านส่วนสูง
หรือสัดส่วนร่างกายส่วนอื่น ๆ อาจท�ำให้เกิดความคลาดเคลื่อน ในการสร้างสมการเพื่อท�ำนายส่วนสูงของ
ประชากรไทย แต่ในความจริงเนือ่ งจากมีปจั จัยภายนอก เช่น การย้ายถิน่ ฐาน หรือการแต่งงานกันของประชากร
ต่างภูมิภาค ท�ำให้บุตรที่เกิดมาไม่สามารถระบุว่าเป็นประชากรภาคใดได้ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
สามารถใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มเก็บจากประชากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงภาคเดียว
กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น โดยส่วนมาก คือ ผู้มารับบริการ ณ
หน่วยงานของผู้วิจัย (แผนกกายภาพบ�ำบัด โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น) คิดเป็นร้อยละ 50
โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2561-30 มี.ค. 2562 รวมระยะเวลา 5 เดือน
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั คือ สหสัมพันธ์พหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
2. การเก็บและรวบรวมข้อมูล
2.1 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง
		 2.1.1 ท�ำการก�ำหนดประชากรกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ จากการวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั ได้กำ� หนดเป็นประชากร
ไทย อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเพศชายจ�ำนวน 100 คน เพศหญิง 100 คน
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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โดยพบว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกมามีอายุระหว่าง 18-40 ปี ซึ่งอยู่ในช่วง
เจริญเต็มวัยแล้ว
			
1) มีร่างกายแข็งแรง
			
2) ไม่มีลักษณะพิการ ไม่เป็นโรคที่มีผลกระทบต่อการเดิน (หมอนรองกระดูกหลัง
เสื่อม) โดยจากนี้ไปขอเรียกว่า “อาสาสมัคร”
		 2.1.2 ท�ำการเก็บข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครโดยการกรอกแบบฟอร์ม มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
			
1) ข้อมูลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ, อายุ, อาชีพ
			
2) ข้อมูลส่วนสูงของอาสาสมัคร (หน่วยในการวัด คือ เซนติเมตร)
		 2.1.3 ผู้วิจัยเลือกใช้สถานที่ท�ำการทดลองเป็นบริเวณสนามปูน โดยลักษณะพื้นของสนาม
เรียบ พื้นแข็งและพื้นทั่วบริเวณสม�่ำเสมอกัน
		 2.1.4 ท�ำการจัดเตรียมอุปกรณ์โดยติดตัง้ ลงบนพืน้ ทีท่ คี่ ดั เลือกไว้ โดยท�ำการปูกระดาษสีขาว
ลงกับพื้นปูนให้มีความยาวประมาณ 5 เมตรยึดติดกับพื้นปูนด้วยการใช้เทปใสติดที่ขอบมุมของกระดาษสีขาว
		 2.1.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับประทับรอยเท้า โดยการบีบหมึกพิมพ์ออกจากหลอดให้มี
ความยาวประมาณ 1 นิ้วลงบนแผ่นกระจกจากนั้นใช้ลูกกลิ้ง กลิ้งบนถาดเรียบในทิศทางเดียวกัน (อย่ากลิ้งไป
กลิ้งมา) ให้หมึกเรียบเสมอกันตลอดถาดเรียบการท�ำเช่นนี้จะท�ำให้ลูกกลิ้งท�ำหมึกพิมพ์เสมอกันตลอด น�ำลูก
กลิ้งที่มีหมึกพิมพ์ติดอยู่กลิ้งไปบนฝ่าเท้าที่ได้จัดเตรียมไว้จนทั่วบริเวณฝ่าเท้าท�ำลักษณะเดียวกันกับฝ่าเท้าทั้ง
สองข้าง
		 2.1.6 เริ่มท�ำการทดลองจ�ำลองรอยฝ่าเท้า โดยให้อาสาสมัครที่ฝ่าเท้าเปื้อนหมึกพิมพ์
รอยฝ่าเท้าแล้วก้าวเดินด้วยท่าเดินปกติไปบนกระดาษ ในส่วนแรกผูว้ จิ ยั ให้อาสาสมัครยืนบนกระดาษก่อนแล้ว
ค่อยก้าวเดินเนื่องจากต้องการให้หมึกพิมพ์รอยฝ่าเท้าที่มีปริมาณมากเกินไปบนรอยฝ่าเท้า (ซึ่งจะท�ำให้ขอบ
ของรอยฝ่าเท้าเลอะไม่คมชัด) ได้ถกู ใช้ประทับบนกระดาษจนบางลง และเป็นการให้อาสาสมัครได้ยนื ก่อนเพือ่
เป็นการลดความประหม่า อีกทั้งยังเป็นการปรับจังหวะการเดินของอาสาสมัครให้ปกติมีก้าวเดินที่สม�่ำเสมอ
จากนั้นเมื่อก้าวเดินสู่กระดาษซึ่งมีสีขาวจะท�ำให้ได้รอยฝ่าเท้าที่มีความคมชัดและหมึกพิมพ์รอยฝ่าเท้าไม่เยิ้ม
หรือมีปริมาณมากเกินไป
		 2.1.7 เสร็จสิ้นขั้นตอนการเก็บรอยฝ่าเท้าจ�ำลอง ผู้วิจัยท�ำการบันทึกข้อมูลส�ำคัญอัน ได้แก่
ส่วนสูง น�้ำหนักของอาสาสมัครลงบนแผ่นกระดาษพื้นรอยฝ่าเท้าจ�ำลอง จากนั้นท�ำการพับกระดาษเก็บให้
เรียบร้อยเพื่อน�ำไปท�ำการวัดระยะการเดินเพื่อบันทึกผลต่อไป
		 2.1.8 ท�ำการทดลองซ�้ำตามขั้นตอนที่ 6 และขั้นตอนที่ 7 กับอาสาสมัครทั้งหมด 200 คน
		 2.1.9 น�ำผลการทดลอง อันได้แก่ กระดาษที่ประทับด้วยรอยฝ่าเท้าซึ่งเกิดจากการก้าวเดิน
ของอาสาสมัคร จากขั้นตอนที่ 7 มาท�ำการเก็บข้อมูล
2.2 วิธีการวัดระยะการก้าวเดิน
		 2.2.1 ก�ำหนดหมายเลขรอยฝ่าเท้าบนแผ่นกระดาษ โดยให้รอยแรกทีป่ ระทับบนแผ่นกระดาษ
ให้เป็นหมายเลข 1 2 3 4
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		 2.2.2 หาค่าเฉลี่ยระยะก้าว โดยน�ำค่าระยะก้าวเดินของแต่ละบุคคล
		 2.2.3 น�ำผลการทดลองทีไ่ ด้มาท�ำการวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิตสิ หสัมพันธ์พหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

ภาพที
รอยพิมมพ์พ์ฝฝ่า่าเท้เท้าาขณะก้
ขณะก้าวเดิน
ภาพที
่ 2่ 2รอยพิ
ภาพที่ 2 รอยพิมพ์ฝ่าเท้าขณะก้าวเดิน

ผลการศึ
ษา
ผลการศึ
กกษา
ผลการศึ
กษา

เกีลเกี
วเดิ
งของบุ
คคลจากรอยพิ
น น
่ยวกับบบความยาวของการก้
ความยาวของการก้าาวเดิ
นนกักับนบความสู
งของบุ
คลจากรอยพิ
มพ์ฝ่ามเท้พ์าฝขณะเดิ
นเท้าขณะเดิ
1.1. ข้ข้1.ออมูข้มูอลลมูเกี
่ย่ยวกั
วกั
ความยาวของการก้
าวเดิ
กัความสู
บความสู
งคของบุ
คคลจากรอยพิ
ม่าเท้
พ์ฝา่าขณะเดิ

่ 3 ความยาวเฉลี
่ยของเท้าาซ้ซ้ายและเท้
ยและเท้าขวาของกลุ
่มตัว่มอย่ตัาวงอย่200
ภาพทีภาพที
่ 3 ความยาวเฉลี
่ยของเท้
าขวาของกลุ
าง คน
200 คน

ภาพที่ 3 ความยาวเฉลี่ยของเท้าซ้ายและเท้าขวาของกลุ่มตัวอย่าง 200 คน

จากภาพที่ 3 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความยาวของการก้าวเดินกับปีความสู
คคลจากรอยพิ
เท้า 2563 79
ที่ 16 ฉบังบของบุ
ที่ 3 ประจำ
�เดือนกันยายนมพ์- ฝธัน่าวาคม
ขณ ะเดิ น จ านวน 200 คน พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น เพศชาย จ านวน 100 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.0
จากภาพที
การศึ
มูลเกี50.0
่ยวกับโดยเฉลี
ความยาวของการก้
วเดิ้ งสิน้นกับ200
ความสู
คคลจากรอยพิ
มพ์ฝ่าเท้า
เป็ น เพศหญิ
ง 100่ 3คน
คิ ดกเป็ษาข้
น ร้ออยละ
่ ย กลุ่ ม ตั ว อย่ าางทั
คน งมีของบุ
ค วามสู
งเฉลี่ ย 166.07
ขณ เซนติ
ะเดิ นเมตร
จ านวน
ว อย่เซนติ
า งเป็
น เพศชาย
จ านวน
100่ยเท่คน
ด เป็เซนติ
น ร้ อเยละ
โดยมีค200
วามสูงคน
ต่าสุดพบว่
เฉลี่ยาเท่กลุ
ากับ่ ม ตั150
เมตร
และมีความสู
ง สูงสุดเฉลี
ากับคิ185
มตร 50.0

จากภาพที่ 3 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความยาวของการก้าวเดินกับความสูงของบุคคลจากรอยพิมพ์
ฝ่าเท้าขณะเดิน จ�ำนวน 200 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จ�ำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0
เป็นเพศหญิง 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 โดยเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 200 คน มีความสูงเฉลี่ย 166.07
เซนติเมตร โดยมีความสูงต�ำ่ สุดเฉลีย่ เท่ากับ 150 เซนติเมตร และมีความสูง สูงสุดเฉลีย่ เท่ากับ 185 เซนติเมตร
มีความยาวเฉลี่ยของเท้าซ้ายที่ 24.33 เซนติเมตร มีความยาวต�่ำสุด 20 เซนติเมตร และความยาวสูงสุด 28
28เซนติ
เซนติ
เมตรส่วส่นเท้
วนเท้าขวามี
าขวามีคความยาวเฉลี
วามยาวเฉลี่ย่ยทีที่ 24.37
24.37 เซนติเมตร มีคความยาวต่
เมตร
เมตร
วามยาวต�าสุ่ำสุดดเท่เท่ากัากับบ20.50
20.50เซนติ
เซนติ
เมตรและมี
และ
ความยาวสู
งสุดงส่สุ28.00
เคมตร
28
เมตร
วดนเท้
าเซนติ
ขวามีเซนติ
วามยาวเฉลี
มีคเซนติ
วามยาวสู
28.00
เมตร ่ยที่ 24.37 เซนติเมตร มีความยาวต่าสุดเท่ากับ 20.50 เซนติเมตร และมี
ความยาวสูงสุด 28.00 เซนติเมตร

่ 4 ความยาวเฉลี
่ยของก้
ก้า่ วที
่ 4 ของกลุ
ง 200คนคน
ภาพทีภาพที
่ 4 ความยาวเฉลี
่ยของก้
าวที่ า1วทีถึ่ ง1ก้ถึางวที
4 ของกลุ
่มตั่มวตัอย่วอย่
างา200

ภาพที่ 4 ความยาวเฉลี่ยของก้าวที่ 1 ถึงก้าวที่ 4 ของกลุ่มตัวอย่าง 200 คน
จากภาพที
จากภาพที่ ่ 44 เมืเมื่ อ่อพิพิจจารณาเป็
ารณาเป็นนก้า ว พบว่
พบว่า ก้ก้าาวที
วที่ ่ 33 มีมีคความยาวเฉลี
วามยาวเฉลี่ ย่ยสูสูงสุ ด เท่ ากั บ 31.92
31.92 รองลงมา
รองลงมา
คืคืออ ก้ก้าาวที
่ ่ 44 มีมีคความยาวเฉลี
วามยาวเฉลี
่ ยารณาเป็
เท่
บน31.60
และก้
มี ค วามยาวเฉลี
วามยาวเฉลี
าดกัเท่บากั30.93
ว นก้
่1
่ 4 เมื่ อ พิ่ยจเท่
ก้ า วและก้
พบว่
ก้าา่ วที
วที
งสุ30.93
31.92
รองลงมา
วทีจากภาพที
ากัาบกั 31.60
าาวที
2 มี่ ค23วามยาวเฉลี
่ยเท่า่ ย่กัยสูบเท่
ส่บวนก้
าส่วที
่ 1 ามีวที
ความ
คอวามยาวเฉลี
าก้่นาวอื
จากการก
าหนดการก้
่องจากเห็
าเท้
เท้าาได้
ได้ส่ชชวัดัดนก้
เจนพอเริ
คืมียาวเฉลี
ก้ า วที่ย่ต�4่ำกว่
มี่ยคต่าากว่
่ ยทีเท่่ 27.78
า กัจากการก�
บ 31.60
า วที่ า2วามี4ว ค4ก้วามยาวเฉลี
่ ย เท่นนรอยฝ่
ารอยฝ่
กั บ า30.93
า วที่ ่ม1่ม
ก้วามยาวเฉลี
าวอื
ๆ ่นที่ ๆ27.78
ำและก้
หนดการก้
าก้วาวเนืเนื่องจากเห็
เจนพอเริ
่มต่จางขอบไม่
้วิจัย้วจึิจงัยใช้
า4วเพืก้า่อวเพื
ความแม่
มีก้ก้าคาวที
วามยาวเฉลี
าก้าวอืช่นัดเจนผู
่ 27.78
จากการก
ว 4นยก้า วนเนืย�่อำงจากเห็นรอยฝ่าเท้าได้ชัดเจนพอเริ่ม
วที่ 5่ 5หมึหมึกเริก่ยเริ
่มากว่
จางขอบไม่
ชๆัดทีเจนผู
จึแงค่ใช้4แค่ก้าหนดการก้
่อาความแม่
ก้าวที่ 5 หมึกเริ่มจางขอบไม่ชัดเจนผู้วิจัยจึงใช้แค่ 4 ก้าวเพื่อความแม่นยา
ตารางที่ 1 ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความยาวของเท้ า การก้ าวเดิ น และความสู งของกลุ่ ม ตั ว อย่า งจากรอยพิ ม พ์ ฝ่ าเท้ า
ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับความยาวของเท้า การก้าวเดิน และความสูงของกลุ่มตัวอย่างจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้า
ตารางที่ 1 ขณะเดิ
ข้อ มู ล เกีน่ ย วกั บ ความยาวของเท้ า การก้ าวเดิ น และความสู งของกลุ่ ม ตั ว อย่า งจากรอยพิ ม พ์ ฝ่ าเท้ า
ขณะเดิน
เพศ ขณะเดินความยาวเท้า (cm.)
จานวนก้าวที่
ความสูง
(cm.)ง
เพศ
า เท้
(cm.)
จ2านวนก้าวที3่
ความสู
เท้ความยาวเท้
าซ้าย
าขวา
1
4
(cm.)
เท้25.04
าซ้าย
เท้25.08
าขวา
1
2
3
4
ชาย
35.40
37.96
38.77
38.17
171.70
ชายง
25.04
25.08
35.40
37.96
171.70
หญิ
23.61
23.66
20.16
23.91 38.77
25.08 38.17
25.03
160.43
หญิ่ยง
23.61
23.66
20.16
23.91
160.43
เฉลี
24.33
24.37
27.78
30.93 25.08
31.92 25.03
31.60
166.07
เฉลี่ย
24.33
24.37
27.78
30.93 31.92 31.60
166.07
จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความยาวของเท้า การก้าวเดิน และความสูงของกลุ่มตัวอย่างจากรอย
าขณะเดิ
ความยาวของเท้
า การก้
าวเดิานวเดิ
และความสู
งของกลุ
่มตัวอย่
มพ์
จากตารางที
่ ย1สวนดุ
แสดงข้
ลเกีา่ยวกั
บความยาวของเท้
า การก้
น และความสู
งของกลุ
่มตัาวงจากรอยพิ
อย่างจากรอย
ทยาลั
ย มหาวิทนยาลัโดยภาพรวม
สิต อมูพบว่
80 พิมบัพ์ณฝฑิต่าวิเท้
ขณาขณะเดิ
ะเดิ น นจโดยภาพรวม
าแนกตามเพศ
า เพศชายจะมี
า ซ้ า ยและขวายาวกว่
า เพศหญิมพ์ง
พิฝ่ มา เท้
พ์ฝา่ เท้
พบว่าพบว่
ความยาวของเท้
า การก้ค าวามยาวเท้
วเดิน และความสู
งของกลุ่มตัวอย่างจากรอยพิ
ยาวกว่าเพศหญิพบว่
ง และมี
วามสูงที่สูงกว่าคเพศหญิ
ง า ซ้ า ยและขวายาวกว่ า เพศหญิ ง
ฝ่และมี
า เท้จาานวนก้
ขณ ะเดิาวที
น ่ จ1-4าแนกตามเพศ
า คเพศชายจะมี
วามยาวเท้

จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลเกีย่ วกับความยาวของเท้า การก้าวเดิน และความสูงของกลุม่ ตัวอย่างจาก
รอยพิมพ์ฝ่าเท้าขณะเดิน โดยภาพรวม พบว่า ความยาวของเท้า การก้าวเดิน และความสูงของกลุ่มตัวอย่าง
จากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าขณะเดิน จ�ำแนกตามเพศ พบว่า เพศชายจะมีความยาวเท้าซ้ายและขวายาวกว่าเพศหญิง
และมีจ�ำนวนก้าวที่ 1-4 ยาวกว่าเพศหญิง และมีความสูงที่สูงกว่าเพศหญิง
2. การท�ำนายความสัมพันธ์ของเพศ ความยาวของเท้า การก้าวเดินทีม่ ผี ลต่อความสูงของบุคคลจาก
านายความสั
มพันธ์ของเพศ ความยาวของเท้า การก้าวเดินที่มีผลต่อความสูงของบุคคลจาก
รอยพิมพ์ฝ่า2.เท้การท
าขณะเดิ
น
รอยพิมพ์ฝ่าเท้าขณะเดิน

ตารางที่ 2 การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระได้แก่ เพศ ความยาวเท้าซ้าย ความยาวเท้าขวาและ
ตารางที่ 2 ก้การตรวจสอบความสั
พั นธ์ขคองตั
วแปรอิ
ก่ เพศ ความยาวเท้
ย ความยาวเท้
าวที่ 1-4 ทีใ่ ช้ในการวิเมคราะห์
วามสั
มพันธ์สกระได้
บั ตัวแแปรตามความสู
งของบุาซ้คาคลจากรอยพิ
มพ์าขวาและ
ฝ่าเท้า
ก้ า วที่ 1-4 ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แปรตามความสู ง ของบุ ค คลจากรอยพิ ม พ์
ขณะเดิน
ฝ่าเท้าขณะเดิน

ตัวแปร
X1
X2
เพศ
X1
1
ความยาวเท้าซ้าย
X2
.545*
1
ความยาวเท้าขวา
X3
.544* .722*
ก้าวที่ 1
X4
.703* .504*
ก้าวที่ 2
X5
.684* .556*
ก้าวที่ 3
X6
.693* .526*
ก้าวที่ 4
X7
.705* .530*
* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

X3

X4

X5

X6

X7

1
.498*
.557*
.524*
.526*

1
.672*
.712*
.726*

1
.710*
.670*

1
755*

1

จากตารางที
2 แสดงขั
้นตอนก่
อนการวิ
การถดถอยพหุ
นต้องมีการตรวจสอบ
จากตารางที
่ 2 ่ แสดงขั
้นตอนก่
อนการวิ
เคราะห์เคราะห์
การถดถอยพหุ
จาเป็นต้อจ�งมีำเป็
การตรวจสอบความสั
มพันธ์
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ข
องตั
ว
แปรอิ
ส
ระก่
อ
นน�
ำ
ไปหาความสั
ม
พั
น
ธ์
ก
บ
ั
ความสู
ง
ของบุ
ค
คล
จากรอยพิ
ม
พ์
ฝ
า
่
เท้
า
ขณะเดิ
ของตัวแปรอิสระก่อนนาไปหาความสัมพันธ์กับความสูงของบุคคล จากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าขณะเดิน โดยวิธีการสร้นาง
โดยวิ
ธีการสร้างสมการถดถอยพหุ
เนื่อสงจากการใช้
ติถดถอยมี
กับ มวิี คธวามสั
ีที่ต้องไม่
พันาธ์0.75
กัน
สมการถดถอยพหุ
เนื่ อ งจากการใช้
ถิ ติ ถ ดถอยมีสเถิทคนิ
ค ก ากั บเทคนิ
วิ ธี ทคี่ ตก�้ อำงไม่
ม พัมนีคธ์วามสั
กั น สู งมกว่
สูง(Suchart
กว่า 0.75Prasitratasin,
(Suchart Prasitratasin,
ซึง่ จากการตรวจสอบค่
สัมสิประสิ
วแปรอิ
2005) ซึ่ งจ2005)
าก ก ารต
รวจ ส อ บ ค่ าสั ม ปาระ
ท ธิ์ สทหธิส์สัหสั
ม พัมนพัธ์นขธ์ขอองตั
งตั วแ
ป รอิสสระระ
โดยการสร้
(ตารางที่ 2)่ 2)พบว่
พบว่า าตัวตัแปรอิ
วแปรอิ
สระมี
่ในเกณฑ์
กับเทคนิ
โดยการสร้าางงCorrelation
Correlation Matrix
Matrix (ตารางที
สระมี
ค่าคสั่ามสัพัมนพัธ์นกันธ์กอยูัน่ใอยู
นเกณฑ์
กากักบ�ำเทคนิ
ควิธีแคละ
วิธสามารถน
ีและสามารถน�
ำตัวแปรอิ
กตัวเมาวิ
เคราะห์
สมการถดถอยพหุ
(Multiple
Regression)
ต่อไปการ
าตั ว แปรอิ
ส ระทุสกระทุ
ตั ว มาวิ
คราะห์
ส มการถดถอยพหุ
(Multiple
Regression)
ต่ อ ไปการวิ
เคราะห์
ปแบบความสั
มพันธ์ระหว่
กับตัวแปรตามหนึ
่งตัว โดยใช้ก่งารวิ
ารถดถอยพหุ
วิเหารู
คราะห์
หารูปแบบความสั
มพัางตั
นธ์วรแปรอิ
ะหว่าสงตัระหลายตั
วแปรอิสวระหลายตั
วกับตัวแปรตามหนึ
ตัว เคราะห์
โดยใช้กการวิ
เคราะห์
(Multiple Regression)
้นตอน (Stepwise)
นการวิ
เคราะห์ผลของตั
วแปรอิ
สระ ว่าผมีลของตั
ความสามารถในการ
การถดถอยพหุ
(Multipleแบบขั
Regression)
แบบขั้นเป็ตอน
(Stepwise)
เป็นการวิ
เคราะห์
วแปรอิสระ
าย หรือประมาณค่าตัวบแปรตามได้
มากน้อยเพี
ธิพลของตั
แปรที่ถูกนงาเข้
าลอง
ว่าอธิมีคบวามสามารถในการอธิ
าย หรือประมาณค่
าตัยวงใดแสดงถึ
แปรตามได้งอิมทากน้
อยเพียวงใดแสดงถึ
อิทาธิไปในแบบจ
พลของตัวแปร
นธ์ในแต่ละขัำ้นลองความสั
ตอน โดยในขั
ระหนึ่งตั้นวแรกจะหาตั
ที่สามารถอธิวบแปรอิ
ายการผั
นแปรของตั
แปรตาม
ทีความสั
่ถูกน�ำเข้มพัาไปในแบบจ�
มพั้นนแรกจะหาตั
ธ์ในแต่ละขัว้นแปรอิ
ตอนสโดยในขั
สระหนึ
่งตัวที่สวามารถ
มีความสันมแปรของตั
พันธ์กับตัววแปรตามมากที
มาสร้มาพังสมการถดถอยสมการแรก
้นที่สาองจะหาตั
วแปรที่สองนามา
อธิหรืบอายการผั
แปรตามหรือมี่สคุดวามสั
นธ์กับตัวแปรตามมากที่สในขั
ุด มาสร้
งสมการถดถอยสมการ
รวมกั
ว สามารถอธิ
บ ายการผั
แปรของตัวว แปรตามได้
ากขึ้ น นต่แปรของตั
อ มาหาตั ววแปรอื
่น ๆ
แรก
ในขับ้นตัทีว่สแปรแรกแล้
องจะหาตัวแปรที
่สองน�ำมารวมกั
บตัวนแปรแรกแล้
สามารถอธิบมายการผั
แปรตาม
ที่ยังคงเหลือเข้าสมการต่อ ๆ ไปตามลาดับความสามารถในการอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม
ได้มากขึ้น ต่อมาหาตัวแปรอื่น ๆ ที่ยังคงเหลือเข้าสมการต่อ ๆ ไปตามล�ำดับความสามารถในการอธิบาย
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
การผันแปรของตั
วแปรตาม( Y ) ที่นามาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
ตัวแปรตาม
Y = ความสูง
ตัวแปรอิสระ (X) ทีน่ ามาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ โดยกาหนด ได้แก่
X1 คือ เพศ
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X2 คือ ความยาวเท้าซ้าย
X3 คือ ความยาวเท้าขวา

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรตาม ( Y ) ที่น�ำมาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
Y = ความสูง
ตัวแปรอิสระ (X) ที่น�ำมาวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ โดยก�ำหนด ได้แก่
X1 คือ เพศ
X2 คือ ความยาวเท้าซ้าย
X3 คือ ความยาวเท้าขวา
X4 คือ ความยาวก้าวที่ 1
X5 คือ ความยาวก้าวที่ 2
X6 คือ ความยาวก้าวที่ 3
X7 คือ ความยาวก้าวที่ 4
ตารางที
ตารางที่ ่ 33 การวิ
การวิเคราะห์
เคราะห์กการถดถอยพหุ
ารถดถอยพหุคคูณู ณแบบขั
แบบขั้น้ นตอน
ตอน ของความยาวของการก้
ของความยาวของการก้าาวเดินปกติที่ส่งผลต่อ
ความสูงงของบุคคล
ความสู
คล
ผลการวิเคราะห์ เพศ ความยาวของการก้าวเดินปกติที่ส่งผลต่อความสูงของบุคคล
แหล่งของความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Sig.F
Regression
3
8638.611 2879.537 152.474 0.000 R 0.837
R2 0.700
Residual
196
3701.544
18.885
Total
199
12340.155
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือก
B
SE.B
Beta
t
Sig.t
Adjusted. R2
เข้าสมการ
0.695
Std. E 4.34574
(ค่าคงที)่
97.248
6.646
14.633 .000
1. จานวนก้าวที่ 2 (X5 )
0.285
.057
.325
4.994
.000
2. ความยาวเท้าขวา (X3 )
2.382
.289
.397
8.238
.000
3. เพศ (X1 )
3.873
1.012
.247
3.826
.000
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที
่ 3 ่ พบว่
า ตัาวแปรที
่ได้รั่ไบด้การคั
ดเลือดกเข้
สมการ
คือ จานวนก้
าวที่ 2า(X5)
าขวา
จากตารางที
3 พบว่
ตัวแปรที
รับการคั
เลือากเข้
าสมการ
คือ จ�ำนวนก้
วที่ 2ความยาวเท้
(X5) ความยาว
(X1) มี ค(X1)
่ า สั ม ประสิ
ธิ์ ส หสัทมธิพั์สนหสั
ธ์ พมหุพัคนู ณธ์พ(R)
านายความสู
งของบุงคของบุ
คล เท่คาคล
กั บเท่0.837
เท้(X3)
าขวาและเพศ
(X3) และเพศ
มีค่าสัทมประสิ
หุคในการท
ูณ (R) ในการท�
ำนายความสู
ากับ
ค่
า
สั
ม
ประสิ
ท
ธิ
ใ
นการท
านาย
(R2)
เท่
า
กั
บ
0.700
หมายความว่
า
จ
านวนก้
า
วที
่
2
(X5)
ความยาวเท้
า
ขวา
(X3)
และ
0.837 ค่าสัมประสิทธิในการท�ำนาย (R2) เท่ากับ 0.700 หมายความว่า จ�ำนวนก้าวที่ 2 (X5) ความยาว
เพศ (X1) สามารถทานายความสูงของบุคคลในภาพรวมได้ร้อยละ 70.0 ค่าประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว
เท้าขวา (X3) และเพศ (X1) สามารถท�ำนายความสูงของบุคคลในภาพรวมได้ร้อยละ 70.0 ค่าประสิทธิภาพ
(Adjusted R²) เท่ากับ 0.695 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย (Standard Error) เท่ากับ 4.34574
ในการท�
ำนายที
่ปรับา แล้
ว (Adjusted
เท่ากับ า0.695
มีคและเพศ
่าความคลาดเคลื
่อนมาตรฐานในการท�
ำนาย
ในลักษณะนี
้แสดงว่
จานวนก้
าวที่ 2 (X5)R²)ความยาวเท้
ขวา (X3)
(X1) ส่งผลต่
อความสูงของบุคคลอย่
างมี
(Standard
Error)
เท่
า
กั
บ
4.34574
ในลั
ก
ษณะนี
แ
้
สดงว่
า
จ�
ำ
นวนก้
า
วที
่
2
(X5)
ความยาวเท้
า
ขวา
(X3)
และ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยได้ดังนี้
ความสูง Y = 97.248 + 0.285 (X5) + 2.382 (X3) + 3.873 (X1)
ณฑิปตรายผล
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
82 บัอภิ
ในการทาวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาการคาดคะเนความสูงของบุคคลจากการก้าวเดินปกติและหาวิธีใหม่ๆ
ในการใช้ประโยชน์จากพยานหลักฐาน ประเภทรอยประทับ จากการวัดขนาดความยาวของรอยฝ่าเท้าและความยาว

เพศ (X1) ส่งผลต่อความสูงของบุคคลอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ซึง่ สามารถเขียนเป็นสมการถดถอย
ได้ดังนี้
ความสูง Y = 97.248 + 0.285 (X5) + 2.382 (X3) + 3.873 (X1)

อภิปรายผล
ในการท�ำวิจัยครั้งนี้ ได้ท�ำการศึกษาการคาดคะเนความสูงของบุคคลจากการก้าวเดินปกติและหาวิธี
ใหม่ ๆ ในการใช้ประโยชน์จากพยานหลักฐาน ประเภทรอยประทับ จากการวัดขนาดความยาวของรอยฝ่าเท้า
และความยาวของการก้าวเดินปกติ อันได้แก่ความยาวฝ่าเท้าซ้าย (Left Foot Length) ความยาวฝ่าเท้าขวา
(Right Foot Length) ความยาวก้าวเดิน (Step Length) ของอาสาสมัครจ�ำนวนทั้งสิ้น 200 คน แบ่งเป็นเพศ
ชาย จ�ำนวน 100 คน เพศหญิง จ�ำนวน 100 คน โดยท�ำการเก็บข้อมูลได้จากการกลิง้ หมึกบนฝ่าเท้าอาสาสมัคร
จากนั้นให้อาสาสมัครก้าวเดินในท่าเดินปกติบนกระดาษขาว เป็นระยะทาง 5 เมตรเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ขนาดความยาวของรอยฝ่าเท้า ความยาวของการก้าวเดินและความสูง เพศชายมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (Ko-kerd, 2011) ได้ศึกษาการคาดคะเนความสูง และเพศ
ของบุคคลจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าในประชากรไทย กรณีศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่ พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบความยาวฝ่าเท้าระหว่างกลุม่ เพศชายกับกลุม่ เพศหญิง เพศชายมีความยาวฝ่าเท้ามากกว่าเพศหญิง
และมีค่าเฉลี่ยมากกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ (Wongphiphat, 2015) ได้
ศึกษาการประมาณความสูงจากลายพิมพ์ฝา่ เท้าในชาติพนั ธุภ์ ไู ทจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ในการศึกษาได้วัดความยาวรอยพิมพ์ ฝ่าเท้าจากกลุ่มอาสาสมัคร จ�ำนวน 120 คน ในชาติพันธุ์ภูไท อาศัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นผูช้ าย จ�ำนวน 60 คน และผูห้ ญิง จ�ำนวน 60 คน มีอายุระหว่าง
25-55 ปี โดยใช้หมึกพิมพ์มาตรฐานในการพิมพ์ฝ่าเท้าเก็บตัวอย่าง ในกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มีความสูงเฉลี่ย
เท่ากับ 153.37 เซนติเมตร เพศชาย 166.33 เซนติเมตร และจากการวัดความยาวรอยพิมพ์ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง
ได้ค่าเฉลี่ย เพศหญิง 21.57 เซนติเมตร เพศชาย 23.79 เซนติเมตร
ความยาวของการก้าวเดินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสูงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แสดงว่าระยะการก้าวเดินแปรผันตรงกับส่วนสูงของบุคคล นัน่ คือ ถ้าพบว่าระยะการก้าวเดินเพิม่ มากขึน้ แสดงว่า
ส่วนสูงของบุคคลก็จะเพิม่ ขึน้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ (Dangieen, 2011) ได้ท�ำการศึกษาวิธีการในการวัดความยาวของการก้าวเดินท�ำการทดลองโดย
การเก็บตัวอย่างรอยพื้นรองเท้า ซึ่งได้จากการก้าวเดินในท่าเดินปกติเป็นระยะทาง 1.00 เมตร แล้วท�ำการวัด
ระยะห่างของการก้าวเพื่อหาความสัมพันธ์ร่วมกับส่วนสูง ด้วยการวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่าความสูงมีความ
สัมพันธ์เชิงเส้นกับระยะก้าวด้วยความเชื่อมั่น 95% และสอดคล้องกับการศึกษาของ (Agnihotri, 2007) ได้
ท�ำศึกษาการคาดคะเนความสูงของบุคคลจากการวัดระยะการก้าวเดิน โดยท�ำการศึกษาจากนักศึกษาแพทย์
ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส จ�ำนวน 250 คน (ชาย 125 คน หญิง 125 คน) อายุระหว่าง 18-30 ปี พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างระยะการก้าวเดินของขาข้างขวา เพศ และอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P <0.001)
และสอดคล้องกับการศึกษาของ (Raju, Vijayanath and Anitha 2010) ได้ศึกษาการสร้างสหสัมพันธ์ของ
ความยาวพิมพ์เท้าซ้ายในขณะเดินและสัดส่วนในเพศหญิง การศึกษาครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะตรวจสอบ
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ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วน และความยาวรอยเท้าเปล่าซ้ายขณะเดิน โดยใช้อาสาสมัครเพศหญิง จ�ำนวน
500 คน ในรัฐกรณาฏกะทางใต้ของอินเดีย ประชากรอายุระหว่าง 18 ถึง 21 ปี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างความสูงและความยาวรอยเท้าซ้ายขณะเดิน พบว่ามีค่าเป็นบวกและมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <0.001)
เมื่อท�ำการแสดงผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) เพือ่ ค้นหาตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ ความสูงของบุคคลจากรอยพิมพ์ฝา่ เท้าขณะเดิน พบว่า ตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ต่อความสูงของบุคคลจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าขณะเดินกรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น พบว่า
ตัวแปรก้าวที่ 2 มีความสัมพันธ์ต่อความสูงร้อยละ 54 ส่วนตัวแปรก้าวที่ 2 กับความยาวของเท้าขวามีความ
สัมพันธ์ตอ่ ความสูงร้อยละ 67 ส่วนตัวแปรก้าวที่ 2 กับความยาวของเท้าขวา และเพศมีความสัมพันธ์ตอ่ ความสูง
ร้อยละ 70 จากการหาความสัมพันธ์ดังกล่าว สรุปได้ว่า เมื่อน�ำตัวแปรก้าวที่ 2 ความยาวของเท้าขวา และ
เพศ ทั้ง 3 ตัวแปร มาวิเคราะห์จะสามารถท�ำนายความสูงของบุคคลได้สูงกว่าตัวแปรอื่น ๆ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (Agnihotri, 2007) ได้ท�ำศึกษาการคาดคะเนความสูง
ของบุคคลจากการวัดระยะการก้าวเดิน โดยท�ำการศึกษาจากนักศึกษาแพทย์ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส
จ�ำนวนทั้งสิ้น 250 คน (ชาย 125 คน หญิง 125 คน) อายุระหว่าง 18-30 ปี พบว่า มีความสัมพันธ์กันระหว่าง
ระยะการก้าวเดินของขาข้างขวา เพศ และอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.001) ค่าสัมประสิทธิ์
(r ) = 0.769 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r = 0.877 ความยาวเท้าขวา เพศ และ อายุ
ในการทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบสมมติฐาน เพศ ความยาวเท้าซ้าย ความยาวเท้าขวา และ
ก้าวที่ 1 - 4 ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ ความสูงของบุคคลจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้า
ขณะเดิน ได้ผลดังนี้ (Y) = 97.248 + 0.285 จ�ำนวนก้าวที่ 2 (X5) + 2.382 ความยาวเท้าขวา (X3) + เพศ
(X1) โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุมีปัจจัยที่มีผลต่อความสูงของบุคคล
มีจ�ำนวนสามตัวแปร ได้แก่ จ�ำนวนก้าวที่ 2 (X5) ความยาวเท้าขวา (X3) และเพศ (X1) ดังสมการ
Y = 97.248 + 0.285 (X5) + 2.382 (X3) + 3.873 (X1)
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพื่อน�ำมาสร้างสมการพยากรณ์ ผู้วิจัยได้เลือก
โมเดล 3 โมเดลมาใช้ในการค้นหาองค์ประกอบของตัวแปรที่มีผลต่อความสูงของบุคคลพบว่า ตัวแปรที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าสมการ คือ จ�ำนวนก้าวที่ 2 (X5) ความยาวเท้าขวา (X3) และเพศ (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู (R) ในการท�ำนายความสูงของบุคคลเท่ากับ 0.837 ค่าสัมประสิทธิใ์ นการท�ำนาย (R2) เท่ากับ
0.700 หมายความว่าจ�ำนวนก้าวที่ 2 (X5) ความยาวเท้าขวา (X3) และเพศ (X1) สามารถท�ำนายความสูงของ
บุคคลในภาพรวมได้ร้อยละ 70.0 ค่าประสิทธิภาพในการท�ำนายที่ปรับแล้ว (Adjusted R2) เท่ากับ 0.695 มี
ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการท�ำนาย (Standard Error) เท่ากับ 4.34574 ในลักษณะนีแ้ สดงว่า จ�ำนวน
ก้าวที่ 2 (X5) ความยาวเท้าขวา (X3) และเพศ (X1) ส่งผลต่อความสูงของบุคคลอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างความยาวของการก้าวเดิน สามารถคาดคะเนความสูงของบุคคล
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (Agnihotri, 2007) ได้ท�ำศึกษาการคาดคะเนความสูงของบุคคลจากการวัด
ระยะการก้าวเดิน พบว่า มีความสัมพันธ์กันระหว่างระยะการก้าวเดินของขาข้างขวา เพศ และอายุอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (P <0.001) มีค่าสัมประสิทธิ์ (r) = 0.769 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ r = 0.877 ความยาว
เท้าขวา เพศ และอายุประมาณ 77% อธิบายการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วน Stature = 67.568 + 3.862
FLRIGHT-3.393 และสอดคล้องกับการศึกษาของ (Sutay et al, 2015) ได้ศกึ ษาการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
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ของสมการถดถอยเพื่อประมาณขนาดความสูงจากความยาวเท้า ได้สมการการถดถอยส�ำหรับการประเมิน
ความสูงจากความยาวเท้าส�ำหรับทั้งเพศ Y = 82.934+ 3.404 x ความยาวเท้า ส�ำหรับเพศชายแต่ละคน
Y = 138.59 + 1.35 x ความยาวเท้า และเพศหญิง Y = 119.50 + 1.604 x ความยาวเท้า ส่วนงานวิจัยของ
ต่างประเทศและในประเทศไทยจ�ำนวนมากได้มีการศึกษาการประมาณความสูงจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้า โดย
ในการศึกษานั้น ข้อมูลที่ได้จะสามารถน�ำไปใช้ได้ในพื้นที่ที่ท�ำการศึกษานั้น ๆ แต่จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ศึกษา
มานั้น สามารถน�ำความรู้และสมการที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ ในการประมาณความสูงของ
บุคคล อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการสืบสวนสอบสวน และพัฒนาให้สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในทาง
นิติวิทยาศาสตร์ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. การศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับระยะการก้าวเดินเพือ่ หาความสัมพันธ์กบั ความสูง พบว่า การเสาะแสวงหา
หนังสือ และสือ่ การเรียนการสอนยังมีอยูน่ อ้ ยมาก หน่วยงานภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ
และการศึกษาวิจยั ด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการหาความสัมพันธ์ของระยะการก้าวเดินกับความสูงของบุคคลมากขึน้
2. การเก็บตัวอย่างรอยเท้าขณะก้าวเดินปกติส�ำหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกให้อาสาสมัครยืนก่อน
ก้าวเดิน ผลท�ำให้การก้าวเดินไม่เป็นปกติธรรมชาติในก้าวแรก ซึ่งอาจส่งผลต่อข้อมูลระยะการก้าวเดินของ
อาสาสมัครได้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และให้มีการศึกษา
เปรียบเทียบระยะการก้าวเดินในท่าเดินปกติกับท่าเดินอื่น ๆ เช่น การวิ่ง การย่องเบา ว่าในการเดินแต่ละท่า
นั้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระยะการก้าวเดินไปจากการใช้การเดินในท่าปกติหรือไม่
2. ควรเพิ่มการเก็บข้อมูลความกว้าง ความยาว ของอวัยวะส่วนต่าง ๆ เช่น ความยาวของช่วงขา
ความยาวของช่วงตัว ความสูงของร่างกาย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของอัตราส่วนต่าง ๆ ดังที่
กล่าวไป
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