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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
รายงานการพัฒนานวัตกรรมเรื่อง  การพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และ

โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ผู้รายงานขอน าเสนอขั้นตอนวิธีการ
ด าเนินการศึกษาตามล าดับดังนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
3. วิธีด าเนินการศึกษา 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำง 

1. ประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 

2559  จ านวน  334  คน  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ
มัธยม)  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

2. กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 

2559  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)   จ านวน  
10 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซึ่งเป็นนักกีฬาฟุตบอลชายของ
โรงเรียน  มีอายุเฉล่ีย 15 ปี  เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้จ าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีสมรรถภาพ
ทางร่างกายท่ีมีความแข็งแรงและสมบูรณ์  เพราะต้องมีการวิ่งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นจ านวนหลาย ๆ รอบ    

    
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย 

1. เครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) 
2. โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)   
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วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 ผู้รายงานขอน าเสนอการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  ตามล าดับ  ดังนี้ 

1. เคร่ืองจับเวลำในกำรว่ิง  (Speed Timer)   
ผู้รายงานได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed 

Timer)  ดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสาร และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์  และความรู้

พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจับเวลาในการวิ่ง 
2) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed 

Timer) ซึ่งมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างเครื่องมือ  ดังนี้ 
 2.1)  IPST-MicroBox (อุปกรณ์ในการประมวลผล) 

 

 
ภำพที ่3.1 IPST-Microbox (อุปกรณ์ในการประมวลผล) 

  

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้รายงานได้ใช้ IPST-MicroBox  ซึ่งเป็นชุดซอฟต์แวร์ AVR Studio ใน
การสร้างโปรแกรมควบคุม  ท่ีมีการบรรจุเครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรม
ภาษา C ไว้อย่างครบถ้วน  ท างานร่วมกับ  WinAVR ซอฟต์แวร์ C  คอมไพเลอร์  หรือตัวแปรภาษา C  
ส าหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR และเพิ่มความสะดวกง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรมด้วยไฟล์ไลบารีท่ี
สนับสนุนค าส่ังหรือฟังก์ช่ันต่าง ๆ ในการควบคุมแผงวงจรควบคุมหลัก  ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดย 
สาขาคอมพิวเตอร์  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) 
 

2.2)  ZX-LDR (เซนเซอร์รับแสง) 

 
 
 
 
 

ภำพที ่3.2 ZX-LDR (เซนเซอร์รับแสง) 
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2.3)  Laser pointers (ปากกาเลเซอร์) 
 

 
 

ภำพที ่3.3 Laser pointers (ปากกาเลเซอร์) 
 

2.4)  Tripods with laser pointers (ขาต้ังกล้องและติดต้ังปากกาเลเซอร์) 
 

  
 

ภำพที ่3.4 Tripods with laser pointers (ขาต้ังกล้องและติดต้ังปากกาเลเซอร์) 
 

2.5)  Remote signal receiver (Mi-Light)  (อุปกรณ์รับสัญญาณรีโมท) 
 

 
 

ภำพที ่3.5 Remote signal receiver (Mi-Light)  (อุปกรณ์รับสัญญาณรีโมท) 
 

2.6)  Remote (รีโมท) 
 

 
 

ภำพที ่3.6  Remote (รีโมท) 
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2.7)  chargeable battery  (ถ่านชาร์จ) 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที ่3.7 Chargeable battery  (ถ่านชาร์จ) 
 

2.8)  Camera housing box  (กล่องของกล้องวงจรปิด) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที ่3.8 Camera housing box  (กล่องของกล้องวงจรปิด) 
 

2.9)  DSP-4  (จอแสดงผลเวลา) 
 

 
 

 

 
 
 

 

ภำพที ่3.9 DSP-4  (จอแสดงผลเวลา) 
 

3) ศึกษาหาข้อมูลและจัดท าแผนผังการวางต าแหน่งของส่วนประกอบต่าง  ๆ  ของ
เครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  ดังภาพท่ี 3.10  
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ภำพที ่3.10  แผนผังการวางต าแหน่งของส่วนประกอบต่าง ๆ  
ของเครื่องจับเวลาในการว่ิง (Speed Timer) 
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4) ศึกษาหาข้อมูลและวางรูปแบบกลไกการท างานของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed 
Timer) (โปรแกรมที่ฝังอยู่ใน  IPST - MicroBox) โดยใช้ Flowchart  ดังแสดงในภาพท่ี 3.11 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่3.11 หลักการท างานของเครื่องจับเวลาในการว่ิง  (Speed Timer) 
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5) น าอุปกรณ์ต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นวงจรใช้ในการท างานของเครื่องจับ
เวลาในการวิ่ง (Speed Timer)   
 

 
ภำพที ่3.12 แผนผังการต่อส่วนประกอบต่าง ๆ ของ IPST-Microbox 

 

6) เขียนโปรแกรมเข้าไปใน IPST-MicroBox ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
6.1)  เขียนโปรแกรมตาม flowchart ท่ีได้ออกแบบไว้ในข้อ 4) โดยใช้โปรแกรม 

Wiring 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่3.13 การเขียนโปรแกรมตาม flowchart  โดยใช้โปรแกรม Wiring 
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6.2)  Compile โปรแกรมท่ีได้เขียนมาในข้อท่ี 6.1) 
6.3)  น า IPST - MicroBox ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ 

 

 
ภำพที ่3.14 การต่อ IPST-MicroBox เข้ากับคอมพิวเตอร์ 

 
6.4)  น าโปรแกรมเข้าไปใน IPST – MicroBox โดยใช้ AVRprog 

 

 
ภำพที ่3.15  การน าโปรแกรมเข้าไปใน IPST-MicroBox โดยใช้ AVRprog  

 
 



รายงานการพัฒนานวัตกรรมเรื่อง การพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  
และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  | 46 

 

7) ประกอบอุปกรณ์และติดต้ังเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) 
8) ตรวจสอบการท างานของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) โดยการจ าลองใน

พื้นท่ีขนาดเล็ก 
9) ทดสอบการท างานของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) โดยวางและติดต้ังตาม

ต าแหน่งท่ีก าหนด   
2. กำรสร้ำงโปรแกรมวิเครำะห์ควำมเร็วในกำรว่ิง  (Speed Analyzer) 

ผู้รายงานได้ด าเนินการสร้างโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง  (Speed Analyzer) 
ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดท าโปรแกรมวิเคราะห์
ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)  

2. ติดต้ังโปรแกรม Brackets  เพื่อเขียนตัวโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง 
(Speed Analyzer) 

3. วางแผนจัดท า Storyboard ของโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed 
Analyzer)  ดังภาพท่ี 3.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพที ่3.16  Storyboard ของโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการว่ิง (Speed Analyzer) 
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4. เริ่มท าการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง 
(Speed Analyzer) ด้วย HTML และตกแต่งด้วย CSS 

5. เริ่มท าการเขียนโปรแกรมส่วนการค านวณด้วย Javascript 
6. น าเข้า Highcharts Module เพื่อน ามาใช้ในการสร้างกราฟ 
7. ทดสอบโปรแกรมด้วยการน าผลการทดสอบมากรอกในโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็ว    

ในการวิ่ง  (Speed Analyzer) หากมีปัญหาจึงย้อนกลับไปแก้ไข 
 
กำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
การหาคุณภาพของนวัตกรรมท่ีผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้นในครั้งนี้  คือ  “เครื่องจับ

เวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)”   
ซึ่งมีความถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ  เป็นนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีพัฒนาขึ้นมาอย่างมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและมีวิธีการหาประสิทธิภาพครอบคลุมในด้านเนื้อหา (Content 
validity)  และโครงสร้าง (Construct validity) ดังมีรายละเอียดและขั้นตอน  ดังนี้ 

1. น าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง 
(Speed Analyzer)  ท่ีสร้างขึ้น  ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน  ท าการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือท่ีสร้างขึ้น  ให้ค าแนะน า  และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือ ท่ีสร้างขึ้น   
ซึ่งประกอบไปด้วย 

1.1) ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม  ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  ผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา   

1.2) ผศ.ดร.วัชรี  เกษพิชัยณรงค์  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา  การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

1.3) ดร.กภ.อ าพร  ศรียาภัย  ต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร ์
การกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผู้เช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา   

1.4) ผศ.ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้เช่ียวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา  และผู้ฝึกสอน
กรีฑา 

1.5) ผศ.ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ  ต าแหน่ง  อาจารย์  สาขาวิทยาการการประเมิน  ส านัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผล
ประเมินผลและการใช้สถิติ 

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง  ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์  ด้านการใช้งานและ
ด้านความคุ้มค่ากับการใช้งาน  และข้อเสนอแนะ  โดยใช้แบบประเมินเครื่องจับเวลาในการวิ่ง 
(Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer) แบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า 5 ระดับ  คือ  เหมาะสมมากท่ีสุด  เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง  เหมาะสมน้อย  
เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

2. น าคะแนนจากการประเมินเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรม
วิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer) ของผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน  มาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยยึดเกณฑ์คะแนนเฉล่ียต้ังแต่  3.51  ขึ้นไป  เป็นเกณฑ์ตัดสิน  ดังนี้  
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2553) 

 ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00 แปลความว่า เหมาะสมมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50 แปลความว่า เหมาะสมมาก 
 ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50 แปลความว่า เหมาะสมปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50 แปลความว่า เหมาะสมน้อย 
 ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50 แปลความว่า เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 ผลปรากฏว่า  ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกรายการ  และมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ  4.74  ซึ่งมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  (รายละเอียดในภาคผนวก ข  หน้า 89-90) 
3. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบเครื่องมือของ

ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน  เพื่อใหเ้ครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็ว
ในการวิ่ง (Speed Analyzer) มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   แล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 
อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือก่อนน าไปใช้ 

4. น าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง 
(Speed Analyzer) ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้ว  ไปทดลองใช้จับเวลาใน
การวิ่งกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา  2559  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน  10  คน   

5. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็ว
ในการวิ่ง (Speed Analyzer)  ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 
กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้  ผู้รายงานได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  แบ่งเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  กำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรสร้ำงและพัฒนำเคร่ืองจับเวลำในกำรว่ิง (Speed 
Timer) และโปรแกรมวิเครำะห์ควำมเร็วในกำรว่ิง  (Speed Analyzer)   

1. น าเครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  พร้อมอุปกรณ์ไปวางในต าแหน่งตาม
ระยะทางท่ีก าหนดไว้ดังรูปท่ี 3.17  
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ภำพที ่3.17  การต้ังเครื่องจับเวลาในการว่ิง (Speed Timer)  

 
 

2. เปิดชุดอุปกรณ์เครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  โดยเล่ือนปุ่ม power และเปิด
เลเซอร์ (Laser pointers)  เพื่อเตรียมความพร้อมการท างานของเครื่อง  โดยให้ล าแสงเลเซอร์ยิงตรง
ไปยังตัวรับเซนเซอร์รับแสงของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)    

3. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบไปยืนอยู่ท่ีจุดเริ่มต้น  พร้อมทดสอบวิ่งผ่านจุดท่ีเครื่องจับเวลาใน
การวิ่ง  (Speed Timer)  ต้ังอยู่ตามระยะทางท่ีก าหนด     

4. ผู้ควบคุมเครื่องให้สัญญาณปล่อยตัว (เข้าท่ี - ระวัง - ไป)  พร้อมกับกดรีโมทคอนโทรล
เพื่อให้เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  เริ่มท างาน   

5. เมื่อผู้ทดสอบวิ่งผ่านระยะทางตามจุดท่ีก าหนด  บันทึกและตรวจสอบเวลาท่ีแสดงในจอ 
LCD ของเครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed Timer) 

6. น าเวลาท่ีได้ไปวิเคราะห์ความเร็วโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง  (Speed 
Analyzer)  

ตอนที่ 2  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรศึกษำประสิทธิภำพของเคร่ืองจับเวลำในกำรว่ิง 
(Speed Timer) และโปรแกรมวิเครำะห์ควำมเร็วในกำรว่ิง (Speed Analyzer) 

1. กำรเปรียบเทียบกำรหำค่ำควำมคลำดเคลื่อนของกำรทดสอบว่ิงระยะทำง 50 เมตร  
ระหว่ำงกำรใช้นำฬิกำจับเวลำแบบดิจิทัล  กับเคร่ืองจับเวลำในกำรว่ิง (Speed Timer)   

1.1 จัดเตรียมนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบ  และเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed 
Timer)  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้ศึกษาเวลาในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงระยะทาง คือท่ีระยะทาง 15, 30, 40  และ  50 เมตร 
ตามล าดับ   

คือ ขำต้ังกล้องพร้อมอุปกรณ์เคร่ืองจับเวลำในกำรวิ่ง (Speed Timer) 

คือ ขำต้ังกล้องพร้อม Laser pointer (เลเซอร์)     
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1.2 น าผู้ช่วยจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  จ านวน 3 คน  ไปยืนตามต าแหน่ง
ท่ีก าหนด  และให้ผู้ควบคุมเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  ติดต้ังเครื่องจับเวลาในการวิ่ง 
(Speed Timer)  ท่ีระยะทาง 15 เมตร  จ านวน  3 เครื่อง  โดยให้ผู้ควบคุมเครื่องและอุปกรณ์ไปยืน ณ 
จุดเริ่มต้น     

1.3 ให้นักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบเวลา  ไปยืน ณ จุดเริ่มต้น   
1.4 ให้สัญญาณปล่อยตัวเพื่อท่ีจะให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่ง  โดยผู้ช่วยจับเวลาทุกคนกด

เริ่มนาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลพร้อมกัน  และผู้ควบคุมเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) ท าการ
กดปุ่มเริ่มต้น 

1.5 เมื่อนักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งผ่านระยะทางท่ี 15  เมตร  ให้ผู้ช่วยจับเวลาโดยใช้
นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลท้ังสามคนท าการกดหยุดเวลา  ส าหรับเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed 
Timer)  จะท าการจับเวลาและเวลาจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ 

1.6 บันทึกเวลาท่ีได้จากการทดสอบโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  และจากเครื่องจับ
เวลาในการวิ่ง  (Speed Timer)  ของผู้เข้ารับการทดสอบลงในสมุดบันทึกผล (ท าการทดสอบวิ่งแต่ละ
ระยะทางจ านวน 3 ครั้ง) 

1.7 ท าการศึกษาตามขั้นตอนท่ี 1.1 – 1.6  โดยเปล่ียนระยะทางจาก 15 เมตร  
เป็น 30, 40 และ 50 เมตร  ตามล าดับ   

1.8 น าข้อมูลเวลาท่ีได้ไปหาค่าเฉล่ีย  และค่าความความคลาดเคล่ือน ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ทดสอบโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลเปรียบเทียบกับการใช้เครื่องจับเวลาในการวิ่ง  (Speed 
Timer) 

2. กำรศึกษำประสิทธิภำพของเคร่ืองจับเวลำในกำรว่ิง (Speed Timer)  และ
โปรแกรมวิเครำะห์ควำมเร็วในกำรว่ิง (Speed Analyzer) 

2.1 จัดเตรียมผู้เข้ารับการทดสอบจ านวน 10  คน  และติดต้ังเครื่องจับเวลาในการวิ่ง 
(Speed Timer)  ตามระยะทางท่ีก าหนดคือ  15 , 30, 40  และ 50  เมตร  ตามล าดับ  ดังภาพท่ี 
3.17   

2.2 น าผู้ช่วยจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  ไปยืนตามต าแหน่งท่ีก าหนดคือ
ท่ีระยะ 15, 30, 40  และ 50  เมตร  ตามล าดับ  และให้ผู้ควบคุมเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed 
Timer)  ไปยืน ณ จุดเริ่มต้น     

2.3 ให้นักเรียนผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งคนท่ี 1  ไปยืน ณ จุดเริ่มต้น   
2.4 ให้สัญญาณปล่อยตัวเพื่อท่ีจะให้ผู้เข้ารับการทดสอบวิ่ง  โดยผู้ช่วยจับเวลาเริ่มกด

นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  และผู้ควบคุมเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) ท าการกดปุ่มเริ่มต้น 
2.5 เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบวิ่งผ่านตามระยะท่ีก าหนด คือ 15, 30, 40 และ 50 เมตร 

ตามล าดับ  ให้ผู้ช่วยจับเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลการกดหยุดเวลา  เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบ
วิ่งผ่านในแต่ละจุดส าหรับเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  จะจับเวลาและหยุดเองโดยอัตโนมัติ 
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2.6 บันทึกเวลาท่ีได้จากการทดสอบวิ่งโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล  และจากเครื่อง
จับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) ของผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนลงในสมุดบันทึกผล 

2.7 เริ่มท าการทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบคนท่ี 2-10  ตามล าดับขั้นตอนข้อท่ี 2.3-2.6 
2.8 น าเวลาท่ีได้จากการทดสอบไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็ว

ในการวิ่ง (Speed Analyzer) ตามข้ันตอน  ดังนี้  
2.8.1 เปิดโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่3.18  การเข้าสู่ระบบของโปรแกรมวิเคราะหค์วามเร็วในการว่ิง (Speed Analyzer) 
 

2.8.2 กรอกข้อมูลผู้เข้ารับการทดสอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภำพที ่3.19  การกรอกข้อมูลของผู้เข้ารับการทดสอบ 
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2.8.3 โปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer) ท าการวิเคราะห์
ผลการทดสอบโดยเทียบกับเกณฑ์ของกรมพลศึกษา  และเกณฑ์เฉล่ียของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 

 
ภำพที ่3.20  ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลการทดสอบความเร็วในการว่ิงระยะทาง 50 เมตร  

  

2.8.4 เปิดดูโปรแกรมการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว ท่ี
เหมาะสมกับผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่3.21  ตัวอย่างโปรแกรมการฝึกที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความเร็ว 
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2.8.5 เมื่อผลการวิเคราะห์ความเร็วแสดงผลเป็นกราฟเรียบร้อย  แล้วใหก้ดปุ่มดู
โปรแกรมการฝึกเพื่อส าเนารูปแบบและโปรแกรมการฝึกของนักเรียนแต่ละคนเพื่อมอบให้นักเรียนไว้
ใช้ส าหรับการฝึกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภำพที ่3.22  รูปแบบและโปรแกรมการฝึกแบบ FAST (Functional Athlete Speed Training)  
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งนี้  ผู้รายงานได้วิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

1. น าเวลาท่ีไ ด้จากการทดสอบเวลาและความเร็วในการวิ่ งระยะทาง 50 เมตร   
ไปวิเคราะห์หาความเร็วในการวิ่งท้ัง 4 ช่วงระยะทาง  คือท่ีระยะ 15, 30, 40  และ 50  เมตร  
ตามล าดับ  ไปค านวณหาค่าเฉล่ียของเวลา  และความเร็วในการทดสอบวิ่งแต่ละระยะทางท่ีได้จาก
เครื่องจับเวลาแบบดิจิทัลและเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)   

2. สรุปผลการทดสอบความเร็วในการวิ่งระยะทางของผู้เข้ารับการทดสอบจากท้ังเครื่องจับ
เวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัลและเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer)  
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สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้รายงานใช้สถิติต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

1. กำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean)  โดยใช้สูตรดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553) 
      

     
N

XX   
 

  เมื่อ  X    แทน   ค่าเฉล่ีย 
    X  แทน   ผลรวมของเวลาท้ังหมดในการวิ่งของกลุ่มตัวอย่าง 
    N  แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

2. กำรหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (Standard Deviation)  โดยใช้สูตรดังนี้   
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

    
 
1)N(N

2X2XNS.D.

  

 

  เมื่อ  S.D.  แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    X  แทน   เวลาในการวิ่ง 
      แทน   ผลรวมของเวลาท้ังหมดในการวิ่งของกลุ่มตัวอย่าง 

    N    แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

3. กำรหำค่ำควำมคลำดเคลื่อน (Measurement Error)  โดยใช้สูตรดังนี้  (นวภัทรา   
หนูนาค  และทวีพล  ซื่อสัตย์, 2555) 

 3.1  ค่าความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (Absolute error) คือ ค่าปริมาณความแตกต่าง
ระหว่างค่าจริงกับค่าท่ีได้จากการวัด  สามารถหาได้จากสมการ 

  

   Absolute error  = XX tmea  
 

 3.2  ค่าความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ์ (Relative error)  สามารถหาได้จากสมการ 
 

   Relative error  = 
X

XX
t

tmea  

   % Error   = Relative error  x  100 
   โดยท่ี    Xt   คือ  ค่าจริง  (True value) 
    Xmea คือ  ค่าท่ีได้จากการวัด  (Measure value) 


