
 

 

บทที่ 3 
 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน และความคิดเห็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการ

เรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากกลุ่มประชากรนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยินที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับ 70 เดซิเบลขึ้นไป ก าลังศึกษาอยู่ใน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 ในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนโสตศึกษา

จังหวัดขอนแก่น โดยท าการสุ่มโรงเรียนละ 50 คน 

นักวิจัยให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องมือวิจัยและกระบวนการเก็บข้อมูล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการวิจัยที่มนีักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ใช้ภาษามือสื่อสารเป็นหลัก การเก็บรวบรวมข้อมูลให้นักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยินเลือกตอบจากแบบสอบถามด้วยตนเอง และมีลา่มภาษามือเป็นสื่อกลาง

ในการสื่อสารระหว่างผูว้ิจัยกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และผู้วิจัยเป็นผู้บันทึก

ค าตอบที่ได้จากนักเรียนเป็นภาษาไทย 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร นักเรียนศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน

โสตศกึษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  ได้แก่ 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ก าลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในโรงเรียน

โสตศกึษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะโรงเรียนเฉพาะทาง

ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 5 แหง ไดแก โรงเรียนโสตศึกษาอนุสาร

สุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

โรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนโสตศึกษา
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ทั้ง 6 แหง สังกัดส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ กระทรวงศกึษาธิการ จัดการศึกษาพิเศษที่มี

ลักษณะเป็นรูปแบบการเรียนเฉพาะทางโดยในแต่ละโรงเรียนโสตศึกษาท าสุ่มจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 192 คน 

 

ตำรำงที่ 3.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโรงเรียน 

โรงเรียน จ ำนวน ร้อยละ 

โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวดัเชยีงใหม่ 39 20.31 

โสตศึกษาจังหวัดตาก 40 20.83 

โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 35 18.23 

โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 40 20.83 

โสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี 38 19.80 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษาภาคเหนือ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ถึงร้อยละ 20.31  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

ตากร้อยละ 20.83  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ร้อยละ 18.23 และโรงเรียนโสตศกึษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นถึงร้อยละ 

20.83%  โรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดอุดรธานีร้อยละ 19.80 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2   การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการสื่อสารและการ เรียนรู้ 

ประกอบด้วยข้อค าถาม โดยแบบสอบถามมีลักษณะแบบเลือกตอบ (Check List) เติมค า และ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ดังนี้ 

 ใช้บ่อย   มีคา่เท่ากับ 3 

 ใช้บางครั้ง  มีคา่เท่ากับ 2 

 ไม่เคยเลย  มีคา่เท่ากับ 1 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ

การเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อค าถาม โดยแบบสอบถามความคิดเห็นมีลักษณะแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ดังนี้ 

 เห็นด้วยมาก  มีคา่เท่ากับ 3 

 เห็นด้วยปานกลาง มีคา่เท่ากับ 2 

 เห็นด้วยน้อย  มีคา่เท่ากับ 1 

 การแปลผลคะแนน 

ค่าคะแนนเฉลี่ย    ระดับ 

  1.00 - 1.66       น้อย 

  1.67 - 2.33      ปานกลาง 

  2.34 - 3.00      มาก 

ในการศึกษานี้ยังมุ่งเน้นไปที่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการให้คะแนนด้านความคิดเห็นของ

นักเรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ แบบสอบถาม

ความคิดเห็นรวมถึงการแจกแจงความคิดเห็นทั้ง 9 ข้อใน 2 ด้านหลัก ได้แก่ (1) ด้านการ

สื่อสาร (2) ด้านการเรียนรู้ ทั้งสองดา้นได้จัดเรียงตามจ านวนรายการภายในแต่ละด้าน อย่างไร

ก็ตามการศึกษาครั้งนี้แต่ละรายการถูกวางไว้ภายใต้เพียงหนึ่งในสองด้าน รายการทั้ง 9 ข้อ

ทั้งหมดที่วางไว้ใต้สองดา้นดังตอ่ไปนีส้ามารถดูจากตารางที่ 4.4 

 

กำรพัฒนำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นแบบสอบถามการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.1   ศกึษา ค้นคว้ารายละเอียดของหลักการ แนวคิดและเนื้อหาจากเอกสาร ต ารา 

วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าความรูท้ี่ได้มาก าหนดขอบเขตของตัวแปรทีศึกษา 

1.2  ศกึษาวิธีการพัฒนาเครื่องมอืจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การสื่อสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ

ได้ยินเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 

1.3  พัฒนาร่างข้อค าถามของแบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วยแบบตรวจสอบ

รายการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ และข้อค าถามการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการศกึษา ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 



26 

 

 

1.3.1 ร่างข้อค าถามที่ เป็นภาษาไทยและออกแบบจัดวางรูปแบบของ

แบบสอบถาม ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ร่างข้อค าถามที่มีรูปแบบการจัดวางข้อค าถามด้วยภาษาที่

กระชับและงา่ยต่อการรับรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

1.3.2 พิจารณาการใช้ภาษาไทยในข้อค าถามและรูปแบบการจัดวาง

แบบสอบถาม  ขั้นตอนนี้มีการแก้ไขร่างข้อค าถามรวมถึงปรับการจัดวางรูปแบบของ

แบบสอบถาม โดยการปรับภาษาให้เข้าใจง่าย สั้น กระชับ เป็นรูปธรรม มีศัพท์ภาษาไทยและ

การล าดับค าที่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินใช้สื่อสารกันอยู่และเข้าใจได้ รูปแบบ

ประโยคเป็นประโยคความเดียว ไม่ซับซ้อน 

1.3.3 ในส่วนของภาพประกอบที่น ามาใช้เป็นภาพที่สามารถพบเห็นได้ ใน

ชีวติประจ าวันเนื่องจากการเรียนรูข้องนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินผา่นการเห็นจาก

มองโลกจากสภาพที่เป็นจริง ซึ่งจะท าให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าใจสิ่งต่างๆ 

รอบตัว ดังนัน้การจัดวางต าแหน่งของรูปภาพในแบบสอบถามนัน้มีต าแหน่งเสมอืนจริงเช่นกัน  

1.3.4 การเพิ่มตัวเลขหน้าข้อค าตอบที่ให้เลือก  รวมถึงภาพประกอบลงใน

แบบสอบถาม เพราะตัวเลขและภาพประกอบจะช่วยในเรื่องการอ้างอิงและสร้างความเข้าใจได้

ดีได้ดีกว่าตัวอักษรภาษาไทยซึ่งการเพิ่มตัวเลขหน้าข้อค าตอบเช่นนี้สัมพันธ์กับการใช้ภาษามือ

ของนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยินเองเมื่อแปลข้อค าตอบเป็นภาษามือไทยในภายหลัง 

(ดารุณี เทพพันทาและคณะ, 2560) 

1.4   ตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยน าแบบส ารวจที่พัฒนาขึ้นไป

ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงใหม้ีความถูกต้องและความเที่ยงตรง   

1.5  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่คล้ายคลึง

กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้ จ านวน 10 คน เพื่อทดสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และปัญหา

ในการใชแ้บบสอบถาม 

1.6  ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อสร้างแบบสอบถามที่สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เสนอโครงร่างงานวิจัยแก่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อ

ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ ปีงบประมาณ 2560 

2. จัดเตรียมเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

3. ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 3.1 จัดท าหนังสือชี้แจงผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยและขอ

อนุญาตเก็บข้อมูล 

 3.2 แนะน าตัวเองแก่คุณครูประจ าช้ัน แจ้งวัตถุประสงค์การวิจัย และขอความ

ร่วมมือในการประสานงานระหว่างผูว้ิจัยและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 3.3 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

ระดับช้ันเรยีนละ 6 คน รวมจ านวน 192 คน 

 3.4 เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการแจกแบบสอบถามแก่นักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยินผ่านทางคุณครูประจ าช้ัน โดยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเลือกตอบ

จากแบบสอบถามด้วยตนเอง และมีล่ามภาษามือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้วิจัยกับ

นักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน โดยก าหนดให้สง่คนืภายใน 1 สัปดาห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะหข์้อมูล 

 

สถิติและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย อาศัยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลตามประเภทสถิติ สถิติที่ ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยหา

ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: SD) 

 

ระยะเวลำท ำกำรวิจัย และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวิจัย 

ปีการศกึษา 2560 ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561 ระยะเวลา 12 เดือน 

แผนงำนวิจัย เดือนที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรูข้องนักเรียนที่มคีวาม

บกพร่องทางการได้ยิน 

1-2 ผูว้ิจัย 

2. พัฒนาเครื่องมอืในการวิจัยครั้งนี ้ ประกอบด้วย 

แบบสอบถามการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ

การเรียนรูข้องนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

3-4 ผูว้ิจัย 

3. ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

5-7 ผูว้ิจยัและ

คณะ 

4. น าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 8-9 ผูว้ิจัย 
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แผนงำนวิจัย เดือนที่ ผู้รับผิดชอบ 

5. สรุปผลอภปิรายผลและจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 10-12 ผูว้ิจัย 

 

ปัจจัยที่เอื้อต่อกำรวจิัยที่มีอยู่  

       ปัจจัยที่มีอยู่แล้ว  

1) เครื่องคอมพิวเตอร ์

2) เครื่องพิมพ์ 

   ปัจจัยที่ต้องกำรที่ต้องกำรเพิ่มเติม   

1) วัสดุส านักงาน 

2) วัสดุคอมพิวเตอร ์

3) ข้อมูลสถิติจ านวนนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน 




