
บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลที่มีตอสมรรถภาพทางกายและความพึงพอใจ
ของการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยโดยมีวิธีดําเนินการศึกษาดังตอไปน้ี

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ ใชในการศึกษาคร้ัง น้ี  คือ ผู เข ารวมกิจกรรมโดยรูปแบบกา รเตน

แอโรบิกแบบมวยไทย หางเทสโกโลตัส สาขาตลาดคําเที่ยง จังหวัดเชียงใหม เพศหญิง อายุระหวาง
20-40 ป จํานวน 30 คน ซึ่งไมเคยเตนแอโรบิกแบบมวยไทยมากอน โดยผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง และมีความสมัครใจในการเขารวมโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย

เกณฑในการคัดเขาเปนกลุมตัวอยาง
1. ประชาชนผูมีความสนใจเขารวมโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย เพศ

หญิง อายุระหวาง 20-40 ป
2. ผูเขารวมกิจกรรมตองไมเคยเตนแอโรบิกแบบมวยไทยมากอน

เกณฑในการคัดออกจากการเปนกลุมตัวอยาง
1. มีโรคประจําตัวที่เปนอุปสรรคตอการเขารวมโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวย

ไทย

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ

1. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนทั่วไปของ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

2. โปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิกแบบมวย

ไทย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มี

ลักษณะเปนแบบตรวจคําตอบ (Check List)
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจโดยการเตนแอโรบิกแบบมวย
ไทย ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ที่สุด โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม

4 . อุปกรณทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- เคร่ืองชั่งนํ้าหนัก
- เคร่ืองวัดสวนสูง
- เคร่ืองวัดความดันโลหิต
- นาฬิกาจับเวลา

สายวัด
- แทนยืน 1 ฟุต
- ไมบรรทัดยาวไมนอยกวา 25 น้ิว
- เคร่ืองขยายเสียง 1 ชุด
- ซีดีเพลงการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย

ข้ันตอนการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนดังน้ี
1. โปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย

1.1 ศึกษาคนควาขอมูลโดยวิธีการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของในเร่ืองการ
การเตนแอโรบิกแบบมวยไทย เพื่อเปนแนวทางในการสรางโปรแกรม

1.2 การสรางโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย โดยการผสมผสานการ
ออกกําลังกายแบบแอโรบิกและศิลปะมวยไทย

1.3 นําโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย ที่สรางขึ้น ไปหาความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหาและขอคําปรึกษาแนะนําจากอาจารยและผูเชี่ยวชาญ

1.4 นําโปรแกรมไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ

2.1 ศึกษาคนควาขอมูลโดยวิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความ
พึงพอใจในการออกกําลังกาย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

2.2 รวบรวมขอมูลตางๆมาสรางแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดาน
รางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม
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2.3 นําแบบสอบถามไปปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
เพื่อตรวจสอบ

2.4 แกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา
2.5 สงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ดวย

วิธี IOC (Item Objective Congruence) โดยคัดเลือกขอที่มีคา IOC > 0.5 ขึ้นไป
2.6 นําไปทดลอง (Tryout) กับประชาชนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
2.7 นําผลที่ ไดมาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 อางถึงใน พิสณุ  ฟองศรี, 2553) ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม 0.83

ข้ันตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี
1. รับสมัครกลุมทดลองเพื่อเขารวมโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย โดยการ

ประชาสัมพันธและใบสมัคร
2. รับสมัครและสัมภาษณ โดยใหผูสมัครกรอกแบบฟอรมประวัติสุขภาพทั่วไปและให

ความรูแกกลุมตัวอยางทั้งหมดเกี่ยวกับการออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย จํานวน
30 คน

3. กอนสัปดาหที่ 1 ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายคร้ังที่ 1 (Pre-Test)
4. ดําเนินงานตามโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย ตลอด 8 สัปดาห ๆ ละ 3 คร้ัง

คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร เวลา 18.30 น. – 19.15 น.
5. หลังสัปดาหที่ 8 ทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายคร้ังที่ 2 (Post-Test)
6. ใหกลุมตัวอยางทั้งหมดที่รับการฝกตามโปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย กรอก

แบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจการออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี
1. สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองที่ไดจากการฝกตาม

โปรแกรมการเตนแอโรบิกแบบมวยไทย โดยใช Paired sample t-test
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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3. สถิติที่ใชหาคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)

การวิเคราะหแปลความ ระดับความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
โดย แปลความหมายของคาเฉลี่ย โดยกําหนดชวงแปลผล ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543)

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
4.50 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 พึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 พึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 พึงพอใจนอย
1.00 – 1.49 พึงพอใจนอยที่สุด


