
บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา เก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ การดำเนินงานมี 
3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบฯ การสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระยะท่ี 3 

ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีข้ันตอนการวิจัย ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3   ข้ันตอนการวิจัย 

ระยะท่ี 1 
ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมธัยมศึกษาของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

1. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวของ 
2. สนทนากลุมศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการใน

การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยินฯ 

ระยะท่ี 2 
พัฒนารูปแบบฯ การสงเสริมศักยภาพดาน 

พลศึกษา สำหรับนักเรยีนท่ีมีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  

ระยะท่ี 3 
ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฯการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยิน ระดับช้ันมธัยมศึกษาของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ  

จัดทำรางรูปแบบฯและรางคูมือฯ โดย 

1. วิเคราะหวรรณกรรมท่ีเก่ียวของและผลจากระยะท่ี 1 

2. สนทนากลุมผูทรงคณุวุฒิ พิจารณาใหขอเสนอแนะ 

3. พัฒนาและปรับปรุงรางรูปแบบฯ และรางคูมือฯครั้งท่ี2 

4. ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ
รางรูปแบบฯและรางคูมือฯ ไปใช 

นำรูปแบบฯและคูมือฯไปใช และศกึษาประสทิธิผลจาก  

1. สมรรถภาพทางกายของนักเรียนฯตามเกณฑมาตรฐาน 

2. เจตคติที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของ
นักเรียน 

3. ความพึงพอใจตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ 

ของครผููสอนและผูปกครอง 
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ข้ันตอนและแผนการวิจัย 

 ในการดำเนินงานวิจัย ผู ว ิจัยไดศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัยตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของ ไดแก  
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน รวมท้ัง
งานวิจัยที่เกี ่ยวของนำมาวิเคราะหและสังเคราะหเปนองคความรูในการกำหนดกรอบงานวิจัย ตามท่ี
ปรากฏในบทท่ี 2 รวมท้ังศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎท่ีีเก่ียวของกับระเบียบวิธีวิจัย การพัฒนารูปแบบฯ 

การสรางเครื่องมือวิจัย ตลอดจนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพโดยละเอียดจน
เปนท่ีเขาใจ จึงไดกำหนดข้ันตอนและวางแผนการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังตารางท่ี 3   

ตารางท่ี 3 ขั้นตอนและแผนการวิจัยพัฒนารูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน 

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย/
แหลงขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใช การวิเคราะห
ขอมูล 

ผลที่ได 

ระยะท่ี 1 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง 
การไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 

1.นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาท่ีรวม
โครงการฯ จำนวน  
10 คน 

2. ครูผูสอน จำนวน 
10 คน 

 

 

1.แนวคำถาม
สนทนากลุม
นักเรียน 

2.แนวคำถาม
สนทนากลุม
ครูผูสอน 

 

การวิเคราะห
เน้ือหา
(Content 

Analysis) 

 

ทราบสภาพปจจุบัน
และความตองการ ใน
การสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา 
สำหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรอง
ทางการไดยินของ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ระยะท่ี 2 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบฯ 

การสงเสริมศักยภาพดาน 

พลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยิน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
  2.1 จัดทำรางรูปแบบฯ 

 

 

 

 

 

1. วรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2. ผลการวิจยัจาก
ระยะท่ี 1 

 

 

 

 

 

แบบวิเคราะห
เอกสาร 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห
เน้ือหา
(Content 

Analysis) 

 

 

 

 

 

ไดรางรูปแบบฯ             

ครั้งท่ี 1 
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ตารางท่ี 3 ขั้นตอนและแผนการวิจัยพัฒนารูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียน 

ท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ (ตอ) 

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย/
แหลงขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใช การวิเคราะห
ขอมูล 

ผลที่ได 

ระยะท่ี 2 (ตอ) 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบฯ (ตอ) 
  2.2 พิจารณารางรูปแบบฯ 

 

 

ผูทรงคณุวุฒิ  
จำนวน 10 คน 

 

 

แนวคำถามในการ
สนทนากลุมพิจารณา
รางรูปแบบฯ และราง
คูมือฯ 

 

 

การวิเคราะหเน้ือหา
(Content Analysis) 

 

 

ไดรางรูปแบบฯ และราง
คูมือฯครั้งท่ี 2 

 2.3 ประเมินความเปนไปได
และความมีประโยชนในการ
นำรางรูปแบบฯ และ 

รางคูมือฯ ไปใช 
 

ผูทรงคณุวุฒิ 

จำนวน 15 คน 
1. แบบประเมิน 

ความเปนไปไดและความ
มีประโยชนในการนำราง
รูปแบบฯ  

และรางคูมือฯ ไปใช 

ใชสถิติพ้ืนฐาน 

รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ไดรปูแบบฯ  

และคูมือการใชรปูแบบฯ 

ท่ีมีความเปนไปไดและมี
ประโยชนในการนำ 
ไปใช 

ระยะท่ี 3  
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบฯ การสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา
สำหรับนักเรียนท่ีม ี

ความบกพรองทางการไดยิน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 

1. นักเรียนท่ีรวม
กิจกรรม  

จำนวน 31 คน 

2. ผูปกครอง 
ของนักเรียน             

จำนวน 31 คน 

3. ครูผูสอน                
จำนวน 32 คน 

 

 

1. แบบบันทึกผล 

การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายตามมาตรฐาน
สุขภาพของเด็กไทย  
2. แบบวัดเจตคติตอ
การสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาของ
นักเรียน 
3. แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจตอ 

การสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาของ
ครูผูสอนและผูปกครอง 

 

ใชสถิติพ้ืนฐาน 

รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติทดสอบที 

 (t - test for 

dependent 

Samples)  

 

เมื่อนำรูปแบบฯ ไปใชแลว
ทำใหทราบประสิทธิผล
รูปแบบฯ คือ 

 1) สมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนตาม
มาตรฐานกอนและหลัง
การใชรูปแบบฯ 

2) เจตคติของนักเรียนตอ
การสงเสริมศักยภาพดาน
พลศึกษาของนักเรียน 

3) ความพึงพอใจของ
ครูผูสอนและผูปกครองท่ีมี
ตอการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา 
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ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  
มีกระบวนการวิจัย ระยะท่ี 1 มีดังนี้  
1. กลุมเปาหมาย ประกอบดวย นักเรียนและครูผูสอน 

1) นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง โดยใชเกณฑดังนี้   
 1.1) เปนผูมีความบกพรองทางการไดยิน    
 1.2) สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือไดเปนอยางดี  
 1.3) กำลังศึกษาอยู ที ่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562

มัธยมศึกษาตอนตน 5 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน 

2) ครูผูสอน จำนวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง โดยใชเกณฑดังนี้  
 2.1) มีประสบการณในการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยนิมาแลว ไมนอยกวา 3 ป 
 2.2) ปฏิบัติหนาที่สอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ในระยะท่ี 1 มี 2 ฉบับ ดังนี้  
 2.1 แนวคำถามสนทนากลุม สำหรับนักเรียน มีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ

ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถัมภ     
    2.2 แนวคำถามสนทนากลุม สำหรับครูผูสอน มีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ

ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ     

3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้ 
 3.1 แนวคำถามสนทนากลุม สำหรับนักเรียน มีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ

ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้
  1) ศึกษาแนวคิด หลักการเก่ียวกับการสรางประเด็นการสนทนากลุมและหาคุณภาพ

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
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  2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือใหมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขตของ
การวิจัย  

  3) นำรางเครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Index 

of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผู เช ี ่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการวิจัยสำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน(รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา  
มีคาดัชนีความความตรงท้ังฉบับเทากับ 1.0 และนำขอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกไขภาษาใหสมบูรณ  

  4) นำแนวคำถามสนทนากลุมแบบมีโครงสรางสำหรับนักเรียนไปทดลองสนทนากลุม
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภท่ี
ไมใชกลุมกลุมเปาหมาย จำนวน 10 คน บันทึกขอมูลและปรับปรุงขอคำถามใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 3.2 แนวคำถามสนทนากลุมสำหรับครูผูสอน มีโครงสรางเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและ
ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้

      1) ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการสนทนากลุมและหาคุณภาพ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

  2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือใหมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขต
ของการวิจัย 

  3) นำรางเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Index 

of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผู เช ี ่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการวิจัยสำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน(รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา  
มีคาดัชนีความความตรงท้ังฉบับเทากับ 1.0  และนำขอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกไขภาษาใหสมบูรณ  

  4) นำแนวคำถามสนทนากลุ มสำหรับครูผู สอนไปทดลองสนทนากลุ มครูผู สอน
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ที่ไมใชกลุมเปาหมาย จำนวน 5 คน บันทึกขอมูลและปรับปรุง 
ขอคำถามใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
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4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
    ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้ 
     4.1 การสนทนากลุมนักเรียน 

        4.1.1 ผูวิจัยแจงนัดหมายนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายทั้ง 10 คน ใหทราบวามี 

การรวมสนทนากลุมและขอคำยืนยันในการเขารวมสนทนากลุม  

   4.1.2 ดำเนินการสนทนากลุ มนักเรียนในวันเสารที ่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยผูวิจัยเปนผูดำเนินการสนทนา
กลุมโดยมีลามภาษามือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามประเด็น
คำถามท่ีกำหนด  

   4.1.3 การวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูล  
 ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) วิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและ

ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ และเขียนรายงานผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย 

  4.2 การสนทนากลุมครูผูสอน 

   4.2.1 ผูวิจัยทำบันทึกขอความถึงครูผูสอน ทั้ง 10 คน เพื่อเชิญเขารวมสนทนากลุม 
พรอมแนบประเด็นการสนทนากลุมไปกับหนังสือเชิญ ผูวิจัยประสานงานกับครูผูสอนเพ่ือแจงใหทราบและ
ขอคำยืนยันในการเขารวมสนทนากลุม  

   4.2.2 ดำเนินการสนทนากลุ มครูผู สอนในวันเสารท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยผูวิจัยเปนผูดำเนินการสนทนากลุม
ใหแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 
สำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามประเด็นคำถามท่ีกำหนด 

   4.2.3 การวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูล  
 ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) วิเคราะหขอมูลสภาพปจจุบันและ

ความตองการในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภและเขียนรายงานผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย 
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ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรอง 
ทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถมัภ  
ในการพัฒนารูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มีกระบวนการวิจัย 3 

ขั้นตอน คือ 1) จัดทำรางรูปแบบฯ 2) พิจารณารางรูปแบบฯและรางคูมือการใชรูปแบบฯ 3) ประเมิน
ความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯและรางคูมือฯไปใช มีรายละเอียดในการ
ดำเนินงาน ดังนี้  

1. จัดทำรางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 

 ในการจัดทำรางรูปแบบฯ ดำเนินการ ดังนี้ 
 แหลงขอมูล  คือ  
  1) เอกสาร ตำราและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการสถานศึกษา หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ฯลฯ  

  2) ผลรายงานการวิจัยในระยะท่ี 1 สภาพปจจุบันและความตองการในการสงเสริม
ศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครูผูสอน  

 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบวิเคราะหเอกสาร 
 วิธีดำเนินการ คือ  
  1) วิเคราะหเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของทำใหไดองคประกอบของราง

รูปแบบฯ ดังแสดงในตารางท่ี 2 ทายบทท่ี 2 

  2) นำผลจากรายงานการว ิจ ัยในระยะท่ี  1 สภาพป จจ ุบ ันและความต องการ 

ในการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครูผูสอนมาวิเคราะห
เนื้หาและประเด็นท่ีสอดคลองกับองคประกอบเพ่ือเขียนเปนรางรูปแบบฯ ครั้ง 1 

 การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
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2. พิจารณารางรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน ระดับช้ันมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถมัภ 

 ในการพิจารณารางรูปแบบฯและรางคูมือการใชรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศกึษา 
สำหรับนักเร ียนที ่ม ีความบกพรองทางการไดย ิน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาของโรงเร ียนเศรษฐเสถียร  
ในพระราชูปถัมภ ดำเนินการดังนี ้

   1. กลุมเปาหมาย ในการพิจารณารางรูปแบบฯ และรางคูมือฯ ประกอบดวย ผูบริหาร
โรงเรียน ครูผู สอนวิชาพลศึกษาผู ฝกสอนกีฬา (โคช) และนักกีฬาที ่มีความบกพรองทางการไดยิน  

รวม จำนวน 10 คน ดังนี้ 
  1) ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้  
   1.1) เปนผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความ

พิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ไมนอยกวา 5 ป 
   1.2)  มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที ่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการมาแลว  

ไมนอยกวา 5 ป 
   1.3)  มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะ

ความพิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 
  2) ครผููสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้  
   2.1) เปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา สามารถสื่อสารโดยใชภาษามือกับนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางการไดยินได 
   2.2) มีประสบการณในการเปนครูผูสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะ

ความพิการประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 
   2.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการ

ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562 

  3) ผูฝกสอนกีฬา (โคช) จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้  
   3.1) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) มาแลว ไมนอยกวา 10 ป 
   3.2)  มีประสบการณในการเปนผู ฝ กสอนกีฬาใหแกนักเรียนที ่มีความบกพรอง

ทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 
   3.3) มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร 

ในพระราชูปถัมภ มาแลว ไมนอยกวา 5 ป 
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  4) นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 1 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ
ดังนี้  

   4.1) เคยศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มาแลว  
ไมนอยกวา 5 ป 

   4.2)  เคยเปนนักกีฬาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภมาแลว ไมนอยกวา 3 ป 
   4.3)  เคยไดรับรางวัลการแขงขันกีฬาระดับชาต ิ

  5) ผูปกครอง จำนวน 2 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑ ดังนี ้
   5.1) เปนผูปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562 

   5.2) เปนผูปกครองของนักเรียนท่ีเปนนักกีฬาท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
        เครื่องมือในการพิจารณารางรูปแบบฯ และรางคูมือฯ คือ   
     แนวคำถามในการสนทนากลุ มพิจารณารางรูปแบบฯและรางคู มือการใชรูปแบบฯ  

เปนแบบรวบรวมขอมูลจากกลุมผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอนวิชาพลศึกษา ผูฝกสอนกีฬา (โคช) 
นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยินและผูปกครองในประเด็นที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับองคประกอบของ
รูปแบบฯ และเนื้อหาของคูมือการใชรูปแบบฯ 

  3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
     ในการสรางและหาคุณภาพของแนวคำถามในการสนทนากลุมเพ่ือพิจารณารางรูปแบบฯ

และรางคูมือการใชรูปแบบฯ ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้
     1)  ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการสนทนากลุมและหาคุณภาพ

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

  2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือโดยเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขตของ
การวิจัย 

  3) นำรางเครื่องมือท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Index 

of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวย ผูเช ี ่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการวิจัยสำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา มีคา
ดัชนีความความตรงท้ังฉบับเทากับ 1.0 และนำขอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกไขใหสมบูรณ  
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  4) นำแนวคำถามสนทนากลุมแบบมีโครงสรางสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง 
การไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษาไปทดลองสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชกลุมเปาหมาย จำนวน 5 คน 
บันทึกขอมูลและปรับปรุงขอคำถามใหสมบูรณ 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
  ในการพิจารณารางรูปแบบและรางคูมือการใชรูปแบบ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเอง โดยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒ ิดังนี้ 
  1) ผูวิจัยทำหนังสือเชิญผูเขารวมสนทนากลุม ท้ัง 10 คน พรอมแนบประเด็นการสนทนา

กลุมไปกับหนังสือเชิญ เพ่ือแจงใหทราบและขอคำยืนยันในการเขารวมสนทนากลุม  

  2) ดำเนินสนทนากลุมนักเรียนในวันเสารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. – 

12.00 น. ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ โดยผูวิจัยเปนผูดำเนินการสนทนากลุมใหผูทรงคุณวุฒิ
เสนอแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอรางองคประกอบของรูปแบบฯ และรางคูมือฯ ตามประเด็นคำถาม
ท่ีกำหนด 

     3) ในการวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูล ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) นำเสนอขอมูลองคประกอบของรูปแบบฯและคูมือฯ ตามประเด็นคำถามและกรอบการวิจัย  
ทำใหไดรางรูปแบบฯและรางคูมือฯ ครั้งท่ี 2  

3. ประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ และคูมือฯ ไปใช  
 ในการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ และรางคูมือฯ 

ไปใช ดำเนินการ ดังนี้ 
  1. กลุมเปาหมาย ในการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ 

และรางคูมือฯ ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูฝกสอนกีฬา (โคช) ครูผูสอนวิชาพลศึกษาและผูปกครอง 
จำนวน 15 คน  

  1) ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้  
   1.1) เปนผู บริหารในโรงเรียนที ่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการประเภทนักเรียนที ่ มี 

ความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562 

   1.2) มีประสบการณในการบริหารโรงเรียนที ่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 

  2) ผูฝกสอนกีฬา (โคช) จำนวน 4 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี้ 
   2.1) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) มาแลว ไมนอยกวา 10 ป 
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   2.2) มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนกีฬาใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
มาแลว ไมนอยกวา 5 ป 

   2.3) เปนผูฝกสอนกีฬา (โคช) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 

  3) ครูผูสอนวิชาพลศึกษา จำนวน 7 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี ้
   3.1) เปนครูผ ู สอนวิชาพลศึกษา สามารถสื ่อสารโดยใชภาษามือกับนักเร ียนที ่ มี 

ความบกพรองทางการไดยินได 
   3.2) มีประสบการณในการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการ

ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินมาแลว ไมนอยกวา 5 ป 
   3.3) ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการวิจัยเฉพาะความพิการประเภท

นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ในปการศึกษา 2562 

  4) ผูปกครอง จำนวน 1 คน เลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑดังนี ้
   4.1) เปนผูปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2562  

   4.2) เปนผูปกครองของนักเรียนที่เปนนักกีฬาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
ไมนอยกวา 5 ป 

    2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
     2.1 แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯไปใช  

เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ มีความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำไปใช อยูในระดับ 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

      2.2 แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคู มือฯ ไปใช  
เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ คือ มีความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำไปใช อยูในระดับ 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

   3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    ในการสรางและหาคุณภาพของเแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนใน 

การนำรางรูปแบบและรางคูมือฯ ไปใช ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี ้
       3.1 แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช ผูวิจัย

มีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้
        1) ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการประเมินและหาคุณภาพ

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
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        2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือโดยเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขต
ของการวิจัย 

            3) นำรางเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการวิจัยสำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน (รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา มีคา
ดัชนีความความตรงของแบบประเมินความเปนไปไดในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช ทั้งฉบับเทากับ 0.96 

และคาดัชนีความความตรงของแบบประเมินความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช ท้ังฉบับเทากับ 
0.98 และนำขอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกไขใหสมบูรณ  

     4) นำแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ  ไปใช ท่ีแกไข
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูที ่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร ครูผู สอนวิชาพลศึกษา  
ผูฝกสอนกีฬา (โคช) นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยินและผูปกครอง โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จำนวน 30 คน พบวาแบบประเมินความเปนไปได
ในการนำรางรูปแบบฯ ไปใชคาความเชื่อม่ันเทากับ .973 และความมีประโยชนของรูปแบบฯ มีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ .971 แลวจึงนำเครื่องมือไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

  3.2 แบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯไปใช ผูวิจัยมี
วิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้

        1) ศึกษาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการประเมินและหาคุณภาพ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

        2) ออกแบบและจัดทำรางเครื่องมือโดยเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและขอบเขต
ของการวิจัย 

            3) นำรางเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการวิจัยสำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน(รายชื่อดังภาคผนวก ก) พบวา มีคา
ดัชนีความความตรงของแบบประเมินความเปนไปไดในการนำรางคูมือฯไปใช ท้ังฉบับเทากับ 0.96 และคา
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ดัชนีความความตรงของแบบประเมินความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯไปใชท้ังฉบับ เทากับ 0.95 และ
นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  

     4) นำแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯไปใช ที่แกไข
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูที ่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร ครูผู สอนวิชาพลศึกษา  
ผูฝกสอนกีฬา (โคช) นักกีฬาที่มีความบกพรองทางการไดยินและผูปกครอง โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จำนวน 30 คน พบวา แบบประเมินความเปนไปได
ในการนำรางคูมือฯไปใช มีคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเทากับ .961 และความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯ
ไปใช มีคาความเชื่อม่ัน ท้ังฉบับเทากับ .949 แลวจึงนำเครื่องมือไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
  4.1 ในการเก็บรวมรวมขอมูลการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ

รางรูปแบบฯ ไปใช ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้ 
            1) ผูวิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวมรวมขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิที ่เปน

กลุมเปาหมายทั้ง 15 คน พรอมแนบรางรูปแบบฯ ครั้งท่ี 2 และแบบประเมินความเปนไปไดและความมี
ประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช 

            2) นำแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางรูปแบบฯ ไปใช 
ท่ีผูทรงคุณวุฒิ ประเมินเสร็จแลว มาวิเคราะหขอมูลและแปลผล 

  ในการแปลผลคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน กำหนดเกณฑการแปลความหมายจาก 

ผลการประเมิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)  
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายถึง  มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ  มาก 

คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถึง  มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายถึง  มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ  นอย 

คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึง  มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ  นอยท่ีสุด 

            3) วิเคราะหขอมูลตามลักษณะของเครื่องโดยใชสถิติ พื้นฐาน คือ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     4.2 ในการเก็บรวมรวมขอมูลการประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ
รางคูมือฯไปใช ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี ้
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            1) ผูวิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิที่เปนกลุมเปาหมาย
ท้ัง 15 คน พรอมแนบรางคูมือฯ ครั้งท่ี 2 และแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำ
รางคูมือฯ ไปใช  

             2) นำแบบประเมินความเปนไปไดและความมีประโยชนในการนำรางคูมือฯ ไปใช  
ท่ีผูทรงคุณวุฒิ ประเมินเสร็จแลวมาวิเคราะหขอมูลและแปลผล 

  ในการแปลผลคาคะแนนท่ีไดจากการประเมิน กำหนดเกณฑการแปลความหมายจาก
ผลการประเมิน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)  

คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ  มากท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ  มาก 

คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ  ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ  นอย 

คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึง มีความเปนไปไดและมีประโยชน อยูในระดับ  นอยท่ีสุด 

            3) วิเคราะหขอมูลตามลักษณะของเครื่องมือโดยใชสถิต ิพ้ืนฐาน คือ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะท่ี 3 ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมี 
ความบกพรองทางการไดยินระดับช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  
ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบฯ ดำเนินการโดยนำรูปแบบฯไปใชในสภาพจริงท่ีโรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ และศึกษาผลที่เกิดจาการนำรูปแบบฯ และคูมือฯ ไปใช คือ 1) ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของนักเรียนกอนและ
หลังการใชรูปแบบฯ 2) คาเฉลี ่ยจากการวัดระดับเจตคติของนักเรียนที ่มีตอการสงเสริมศักยภาพ 

ดานพลศึกษาฯ 3) คาเฉลี่ยจากการวัดระดับความพึงพอใจของครูผู สอนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพ 

ดานพลศึกษา มีวิธีการดำเนินงานวิจัย ดังนี้  
1. กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยินระดับชั้นมัธยมศึกษา ผูปกครอง

ของนักเรียนกลุมเปาหมายและครูผูสอน เลือกมาโดยมีเกณฑ ดังนี้ 
 1.1 นักเรียน จำนวน 31 คน เลือกมาโดยมีเกณฑดังนี้ 
   1.1.1 มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในปการศึกษา 2562   

   1.1.2 รวมกิจกรรมตามรูปแบบฯ อยางตอเนื่อง ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรม 

 1.2  ผูปกครองของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จำนวน 31 คน เลือกมาโดยมี
เกณฑดังนี้ 
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      1.2.1 บุคคลที่เปนพอแมหรือผูดูแลของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562   

   1.2.2  เปนผูปกครองของนักเรียนท่ีรวมกิจกรรมตามรูปแบบฯ ในปการศึกษา 2562   

 1.3 ครูผูสอน จำนวน 32 คน เลือกมาโดยมีเกณฑดังนี ้
   1.3.1 มีประสบการณในการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน โรงเรียน

เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ มาแลว ไมนอยกวา 3 ป 
       1.3.2 ปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ในปการศึกษา 2562 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการนำรูปแบบฯและคูมือฯ ไปใชเพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบฯ มีเครื่องมือที่ใชใน 

การเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ ดังนี้ 
 2.1 แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน สำหรับนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ป (สำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา, 2562) มีรายการทดสอบ
ดังนี้ 1) นั่งงอตัวไปขางหนา (Sit and Reach) 2) ดันพื้นประยุกต 30 วินาที (30 Seconds Modified 

Push Ups) 3) ลุก-นั่ง 60 วินาที (60 Seconds Sit Ups) 4) ยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที (3 Minutes Step 

Up and Down) เปนแบบบันทึกคาคะแนนจากการปฏิบัติเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพ
ทางกายสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ของสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา(2562) 5) ระดับ 

แยกตามเพศ คือ ระดับต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง ดี ดีมาก 

 2.2 แบบวัดเจตคติที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินฉบับภาษาไทยเปนแบบแสดงความคิดเห็นมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาของครูผูสอนและ
ผูปกครองฯ เปนแบบแสดงความคิดเห็นมาตรประมาณคา 5 ระดับ คือ มีความพึงพอใจ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 ในการนำรูปแบบฯและรางคูมือไปใชเพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบฯ มีการสรางและ 

หาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 3.1 แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานสุขภาพของเด็กไทย 

สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ 13 - 18 ป เปนเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีรายการคุณภาพ
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ของเครื่องมือ ปรากฎในคูมือการใชเครื่องมือตามรายการทดสอบ ดังนี้ (สำนักวิทยาศาสตรการกีฬา  
กรมพลศึกษา, 2562) 

1) การนั่งงอตัวไปขางหนา มีคาความเท่ียงตรงเทากับ 1.00 และมีคาความเชื่อม่ัน 0.95   

2) การดันพ้ืนประยุกต 30 วินาที มีคาความเท่ียงตรง เทากับ 1.00 มีคาความเชื่อม่ัน 0.95  
3) การลุก-นั่ง 60 วินาที มีคาความเท่ียงตรง เทากับ 0.92  มีคาความเชื่อม่ัน 0.89   
4) การยืนยกเขาข้ึนลง 3 นาที มีคาความเท่ียงตรง เทากับ 0.88 มีคาความเชื่อม่ัน 0.89  

 3.2 แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาฯ  

   ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของแบบวัดเจคติ ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบวัดเจตคติ  
   2) สรางแบบวัดเจตคติ ซึ่งเปนแบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึกทางจิตใจ หรือ

ทาทีของนักเรียนที่มีตอการรวมกิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกายและออกกำลังกายของนักเรียน  

มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)  
   3) นำรางแบบวัดเจตคติ ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
สถานศึกษาท่ีจัดการวิจัยสำหรับนักเรียนท่ีบกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาพิเศษ
และผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน พบวา มีคาดัชนีความความตรงของ
แบบวัดเจตคติ ท้ังฉบับเทากับ 1.0 นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  

       4) นำแบบวัดเจตคติที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูที่มีลักษณะคลายกับกลุม
ตัวอยาง เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จำนวน 30 คน คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
จำนวน 15 คน และมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ จำนวน 15 คน  
ท่ีวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน พบวาแบบวัดเจตคติมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.959  

 3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองที่มีตอการสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษาฯ  

   ผูวิจัยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้ 
   1) ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 

   2) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งเปนแบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึก 

ทางจิตใจ หรือทาทีของครูผูสอนและผูปกครองตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
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ในพระราชูปถัมภ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 

2559)  
   3) นำรางแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่สรางขึ ้นไปใหผู เชี ่ยวชาญเพื ่อตรวจสอบ 

ความตรงเชิงเนื ้อหา (Index of Item-Objective Congruence : IOC) จำนวน 5 คน ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารสถานศึกษาที่จัดการวิจัยสำหรับนักเรียนที่บกพรองทางการไดยิน ผูเชี่ยวชาญ
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนารูปแบบฯ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษาพิเศษและผูเชี่ยวชาญดานการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน พบวา  
มีคาดัชนีความความตรงของแบบสอบถามความพึงพอใจ ทั้งฉบับเทากับ 1.0 นำขอเสนอแนะมาปรับปรุง
แกไขใหสมบูรณ  

   4) นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภของครูผู สอนและผูปกครองที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูที ่มี
ลักษณะคลายกับกลุ มเปาหมายของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภเพื่อหาคาความเชื ่อม่ัน 
(Reliability) จำนวน 30 คน คือ ครูผูสอนและผูปกครอง จำนวน 30 คน คน วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน
พบวา แบบสอบถามความพึงพอใจมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.917 มี แลวจึงนำแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 ในการนำรูปแบบฯและรางคูมือไปใชเพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบฯ ผูวิจัยดำเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหดวยตนเอง ดังนี ้
 4.1 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Student Assessment) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ท่ีเปนกลุมเปาหมายรายบุคคลแยกตามระดับอาย ุกอนการนำรูปแบบและคูมือไปใช  
   (1) ผู ว ิจ ัยทำหนังสือถึงอธิบดีกรมพลศึกษาเพื ่อขออนุญาตใชและเพิ ่มภาษามือ 

ในรายการทดสอบตามแนวทางการทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ของสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา 

   (2) ดำเนินการทดสอบตามแนวทางการทดสอบและเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพ 

ทางกายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของสำนักวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา (2562) จำนวน 
4 รายการ คือ การทดสอบรายการนั่งงอตัวไปขางหนา การทดสอบรายการดันพื้น 30 วินาที ลุก-นั่ง  
60 วินาทีและยืนยกเขาขึ้นลง 3 นาที ซึ่งมีรายการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำแนกตามองคประกอบ
ของสมรรถภาพทางกาย แสดงดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 รายการทดสอบสมรรถภาพทางกายจำแนกตามองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย 

ท่ี องคประกอบของสมรรถภาพทางกาย รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

1 ความออนตัว ยืดหยุน นั่งงอตัวไปขางหนา (เซนติเมตร) 
2 ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ ดันพ้ืนประยุกต 30 วินาที (ครั้ง) 

ลุกนั่ง 60 วินาที (ครั้ง) 
3 ความอดทนของระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือด ยืนยกเขาข้ึนลง 3 นาที (ครั้ง) 

 

 4.2 วางแผนการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาตามกรอบของรูปแบบฯ แบบมีสวนรวม 

(Planning) โดยชี้แจงหลักการและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบฯ จุดมุงหมายของรูปแบบฯ และรายละเอียด
การใชรูปแบบฯการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ตามคูมือฯ และแผนการวิจัย ท้ังนี้ผูวิจัย
ไดจัดระบบสนับสนุนกระบวนการจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาไว  ดังนี้   

   (1) ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษาหรือโคชกีฬา แนะนำการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา 
เทคนิคดานกีฬา การออกกำลังกายอยางปลอดภัย และสรางแรงจูงใจในการเคลื่อนไหวรางกาย 

   (2) ลามภาษามือหรือครูที ่สามารถใชภาษามือเพื่อสื่อสารกับนักเรียนได ระหวาง 
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูทรงคุณวุฒิดานกีฬา
ของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจเนื้อหาการสอนและปฏิบัติตามผูทรงคุณวุฒิดานกีฬาไดถูกตอง
นอกจากนี้ลามภาษามือมีบทบาทในการรวมพัฒนาคลิปวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรรม
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพ่ือใหนักเรียนเขาใจและสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 

   (3) งบประมาณดำเนินการ เปนคาใช จ ายระหวางการนำรูปแบบฯ มาใช เชน 
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ คาชุดกีฬา อุปกรณออกกำลังกาย อุปกรณเลนกีฬา จุดน้ำดื่ม ซึ่งดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและระเบียบพัสดุของทางราชการ 

   (4) จัดหาอุปกรณออกกำลังกาย เลนกีฬา สนาม เพียงพอและเหมาะสม ไดแก   
         (4.1) จัดหาวัสดุ อุปกรณสงเสริมการเคลื ่อนไหวและออกกำลังกายประกอบ

กิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกาย เชน ความออนตัว (Flexibility) ความแข็งแรงและความอดทน 

ของกลามเน ื ้อ การเสร ิมสรางกระดูก (Bone-strengthening) ความอดทนของระบบหัวใจ และ 

ไหลเวียนเลือด (Cardiovascular Endurance) และกิจกรรมแอโรบิค    
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     (4.2) จัดหาสื ่อการเรียนรู  ร ับรู จากการมองเห็น เชน สื ่อการเรียนรู ท ี ่ร ับรู 
ผานการเห็น เชน รูปภาพการทดสอบสมรรถภาพทางกาย รูปภาพการออกกำลังทาตาง ๆ วีดิโอ  

การออกกำลังกายในทาตาง ๆ การเตนประกอบเพลง เปนตน 

      (5) จัดสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาและเลนกีฬา 

ออกกำลังกาย ท้ังในรมและกลางแจง เชน โลง สวาง ปลอดภัย จัดหาโปรเจคเตอร ท่ีมีความสวางมากกวา 
3,000 ลูเมนส สำหรับนำเสนอวีดิโอที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพดานพลศึกษา เชน เตน ออกกำลังกาย 
จัดหาเครื่องเสียงคุณภาพดีรองรับกิจกรรมการออกกำลังกายแบบแอโรบิค ตูน้ำดื่ม เปนตน  

 4.3 จัดกิจกรรมสงเสริม (Implementing) ตามรูปแบบฯ และคูมือการใชรูปแบบฯ โดย 

ผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดทำตารางสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา จัดเตรียมสื ่อ อุปกรณ ชี ้แจงครู 

ผูปกครอง ประสานผูเก่ียวของ เชน ผูทรงคุณวุฒิดานพลศึกษา ลามภาษามือ โดยทุกคนมีสวนรวม 

       2) จัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนวันละ 1 ชั่วโมง 3 วันตอสัปดาห ในวันจันทร พุธ และศุกร 
ตั ้งแต 15.30 -16.30 น. ประกอบดวย กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาตามองคประกอบของ
สมรรถภาพทางกายในวันจันทร และวันศุกรวันละ 4 กิจกรรม และออกกำลังกายแบบแอโรบิค ในวันพุธ 
โดยแบงเปนฐาน ซึ่งมีกิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาจำแนกตามองคประกอบของสมรรถภาพ 

ทางกายและกำหนดวันเวลา แสดงดังตารางท่ี 5 – 6  

ตารางท่ี 5 กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาจำแนกตามองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
 

ท่ี องคประกอบของ
สมรรถภาพทางกาย 

กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมออกกำลังกาย 

1 ความออนตัว ยืดหยุน 

 
รับ-สงบอลลอดใตขา 
รับ-สงบอลขามศีรษะ 

ออกกำลังกาย 

แบบแอโรบิค 

 2 ความแข็งแรงและความอดทน
ของกลามเนื้อ 

เดินสี่ขาตามเสน 

เดินสองมือตามเสน 

รับ-สงบอลขามแนวลำตัว 

เดินสี่ขาทานอนหงาย 

3 ความอดทนของระบบหัวใจ 

และไหลเวียนเลือด 

กระโดดตบ  

กระโดดเชือก 
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ตารางท่ี 6 กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษา จำแนกตามกำหนดวันเวลา 
 

วัน/เดือน/ป  กิจกรรมสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษานอกเวลา (15.30 น. - 16.30 น.) 
จันทร กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย มี 4 กิจกรรม คือ 1) รับ-สงบอลลอดใตขา  

2) เดินสี่ขาตามเสน 3) สงบอลขามแนวลำตัว  4) กระโดดตบ  

พุธ ออกกำลังกายแบบแอโรบิค 

ศุกร กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย มี 4 กิจกรรม คือ  1) รับ-สงบอลขามศีรษะ 

 2) เดินสองมือตามเสน 3) นอนหงายเดินสี่ขา 4) กระโดดเชือก 

 

 4.4 แนะนำและสนับสนุน (Coaching) โดยครูผู สอนและผู ทรงคุณวุฒิด านพลศึกษา  
ทำหนาท่ีท้ังผูฝกสอน ใหคำปรึกษาสาธิต สนับสนุนและสรางแรงจูงใจตามความถนัดเฉพาะดานกีฬา โดยมี
ลามภาษามือคอยสนับสนุนการสื่อสารกับนักเรียนใหออกกำลังกายระหวางรวมกิจกรรมสงเสริมศักยภาพ
ดานพลศึกษา  

 4.5 ประเมิน สรุปและรายงานผล (Evaluation and Reporting) โดยประเมิน สรุปและ
รายงานผลการจัดกิจกรรมตามรูปแบบฯ การสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที ่มี 

ความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ  
 4.6 เมื่อดำเนินการกิจกรรมครบถวนตามแผนที่กำหนดแลว ผูวิจัยประเมินประสิทธิผลของ

การนำรูปแบบฯและคูมือการใชรูปแบบฯ โดย  
  1) ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Student Assessment)  ของน ัก เร ี ยนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายรายบุคคลแยกตามระดับอายุ หลังการนำรูปแบบและคูมือไปใช 
  2) วัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
  3) ประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนและผูปกครองที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดาน

พลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ตามกรอบวัตถุประสงคการวิจัยและลักษณะของ

เครื่องมือ โดยใชสถิติพื้นฐาน คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที  
(t - test for dependent Samples) ดังนี้ 
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    1) การทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี ่ยที ่ได จากการวัดสมรรถภาพทางกาย 

ของนักเรียนที ่เปนกลุมเปาหมาย กอนและหลังการใชรูปแบบฯและคูมือฯ ใชสถิติทดสอบที t-test 

(Dependent sample) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559 ) 
 2) การวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอการสงเสริมศักยภาพดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ ใชสถิติพ้ืนฐาน รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และในการแปลผลคาคะแนนที่ไดจากแบบวัดเจตคติกำหนดเกณฑการแปล
ความหมาย ไวดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)  

  คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดับ ดีมาก 

  คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดับ มาก 

  คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดับ ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดับ นอย 

  คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึง มีเจตคติอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 3) การประเมินความพึงพอใจของครูผู สอนและผูปกครองที่มีตอการสงเสริมศักยภาพ 

ดานพลศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ 
ใชสถิติพื ้นฐาน รอยละ คาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และในการแปลผลคาคะแนนที่ ไดจาก 

การสอบถามความพึงพอใจกำหนดเกณฑการแปลความหมาย ไวดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2559)  
  คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ มากท่ีสุด 

  คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ มาก 

  คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ นอย 

  คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 

   ในการวิจัยครั้งนี้มีสูตรท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2559) 
  การหารอยละ (Percentage: P)  
    สูตร  P   =   

    เม่ือ  P   แทน    รอยละ 

         f   แทน     ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

       n   แทน    จำนวนความถ่ีท้ังหมด 
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การหาคาเฉล่ีย (Mean: Χ )  
  สูตร  Χ ( μ)  =  
 

เม่ือ Χ   แทน คาเฉลี่ย 

   แทน ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

       n  แทน จำนวนขอมูล 

การหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
 

  สูตร  S.D. (σ) =  �𝒏𝒏∑𝒙𝒙𝟐𝟐−(∑𝒙𝒙)
𝟐𝟐𝒏𝒏(𝒏𝒏−𝟏𝟏)
  

  

        เม่ือ  S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X  แทน คะแนนในแตละกลุมตัวอยาง 

   n-1  แทน จำนวนตัวแปรอิสระ 

   n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกำลังสอง 
     แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกำลังสอง 
 การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใชสูตรการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

   สูตร      α     = 
 

 

เม่ือ      𝛼𝛼    แทน   คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 

  k    แทน  จำนวนขอคำถาม 

   Covariance       แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคำถาม 

   Variance             แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคำถาม 
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การทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย เม่ือขอมูลสองชุดมีความสัมพันธกัน (Dependent)  
ดวยสถิติทดสอบที t-test (Dependent sample) (บุญชม ศรีสะอาด, 2559 ) 

 
สูตร t  =                              df =  n - 1 

              เม่ือ  t แทน  คาท่ีใชในการพิจารณา t- distribution   
D แทน  ผลตางระหวางขอมูลแตละคู   

              n แทน  จำนวนคูของขอมูล  
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