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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสสารานุกรมกรุงธนบุรี สําหรับเยาวชน มี

จุดมุงหมายทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลทางดานงานศิลปกรรม และประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งอยู

ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการออกแบบและจัดทํา สารานุกรม

ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) สําหรับเยาวชน ทั้งน้ีเพื่อใหสอดรับกับความเจริญกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยี และตอบสนองการใชงานในโลกยุคปจจุบัน โดยใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Mixed method) มีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน ซึ่งสามารถสรุป

ไดดังน้ี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย   

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 

 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยตามวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคความรูดานศิลปกรรมและ

ประวัติศาสตรสมัยกรุงธนบุรี เพื่อพัฒนาสารานุกรมกรุงธนบุรีฉบับอิเล็กทรอนิกส ไดแก หนังสือ ตํารา

เอกสารตาง ๆ และดานศิลปกรรม 

   1.1.1 เอกสารปฐมภูมิ ไดแก เอกสารช้ันตน เชน สมุดไทยตางๆ จดหมายเหตุ 

พระราชพงศาวดาร และ บันทึกความทรงจําเอกสารช้ันตนที่นํามาพิมพซ้ําในโอกาสตาง ๆ  

   1.1.2 เอกสารทุติยภูมิ ไดแก เอกสารงานวิจัย เอกสารประวัติศาสตรกรุงธนบุรี 

เอกสารเรื่องเลากรุงธนบุรี เปนการเขียนอิงประวัติศาสตรหรือเรื่องเลาสมัยกรุงธนบุรี 

   1.1.3 ผลงานศิลปกรรมประเภทตางๆในสมัยกรุงธนบุรี ที่พบหลักฐานอยูใน 

พระราชวัง วัด พิพิธภัณฑ สถานที่ตางๆ รวมไปถึงที่พบในเว็บไซตในประเทศ และ ตางประเทศ  
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  1.2 ประชากรที่ใชในการศึกษาความพึงพอใจ ไดแก เยาวชนในเขตธนบุรี มีการศึกษา

ในระดับมัธยมปลายและระดับปริญญาตรี กลุมตัวอยางประชากร ซึ่งไดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

ที่ เปนตัวแทนของเยาวชนที่มีการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ไดแก  นักเรียนโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เน่ืองจากมีการสอนใน วิชาทองถ่ินของเรา และ วิชา

ประวัติศาสตรธนบุรี นอกจากน้ียังมีการออกสํารวจพื้นที่ในละแวกเขตธนบุรี จํานวน 35 คน และกลุม

ตัวแทนเยาวชนระดับปริญญาตร ีไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจํานวน 35 คน เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัยไดเปดสอน วิชาการศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งน้ี ไดแก วิชาจิตสํานึกราชภัฏ 

และวิชาธนบุรีศึกษา รวมกลุมตัวอยางประชากรทั้งสิ้น 70 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

  2.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยทําการรวบรวมเอกสารประเภท

ตางๆ จากแหลงตางๆ ทั้ง หอสมุดมหาวิทยาลัย หอสมุดแหงชาติ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เปนตน 

รวมกับการคนควาอิสระ จากอินเตอรเน็ต และวีดีทัศน 

  2.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการสังเกตและเก็บขอมูลจากพื้นที่  

ที่ไดรับการระบุในเอกสารทางประวัติศาสตร รวมกับการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง กับบุคคลที่

เกี่ยวของเชน นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญดานศิลปกรรม ชาวบานในพื้นที่ การบันทึกภาพ สถานที่                

ที่เดินทางไปสํารวจ  

  2.3 การสนทนากลุม (Focused Group) กับนักวิชาการ  

  2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 2 ครั้ง เพื่อสรางความรูและความเขาใจใน

สารานุกรมและหนังสืออิเล็กทรอนิกส และเพื่อเผยแพรสารานุกรมและรับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 

  2.5 เครื่องมือสําหรับการศึกษาความพึงพอใจ ไดแก แบบสํารวจความพึงพอใจ โดย

ผูวิจัยไดจัดทําแบบสํารวจ ซึ่งแบงเปนดานองคความรูดานศิลปกรรมดานสารานุกรม และ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส แลวนําแบบสํารวจไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ และผูวิจัยทําการแกไข และนําไป

ทดสอบหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach’Alpha) โดยเกณฑ

ยอมรับที่คามากกวา 0.700 

 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่น (Reliability) 

 

ความถึงพอใจเก่ียวกับองคความรูสมัยกรุงธนบุรี  r  

1. เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรุงธนบุร ี .632  

2. กอใหเกิดองคความรูใหมเกี่ยวกบักรุงธนบรุี (พ.ศ.2310-2325) .652 
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3. องคความรูเกี่ยวกบักรงุธนบุรี ถูกรวบรวมไวในที่เดียวกัน .723 

4. ความพึงพอใจโดยรวมตอองคความรูในสารานุกรม .749 

ความพึงพอใจเก่ียวกับองคความรูทางศิลปกรรมกรุงธนบุร ี  

1. เกิดความรูความเขาใจในศิลปกรรมกรงุธนบุร ี .697 

2. ไดรับความรูความงามของศิลปกรรม สมัยกรงุธนบุร ี .583 

3. เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาตอไป .762 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2  (ตอ)   

 

สํารวจความพึงพอใจ ในการใชงานหนังสือสารานุกรม r 

1. รูปแบบของสารานุกรม มีความงายตอการสืบตน/ใชงาน .722 

2. ภาษาและคําศัพทที่ใชเหมาะสม และเขาใจงาย .746 

3. ขอมูลคําศัพทในสารานุกรม มีจํานวนเพียงพอ .754 

4. ภาพประกอบ กอใหเกิดความเขาใจ ในขอมลูมากย่ิงข้ึน .778 

5. สามารถนําความรูที่ไดจากการสบืคนไปใชใหเปนประโยชน .746 

ความพึงพอใจในการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

1. สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วและถูกตอง .785 

2. การออกแบบมีความสวยงามนาสนใจ .796 

3. เสียงประกอบมีความเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหา .773 

4. ภาพประกอบ มีสวนชวยสรางความเขาใจ .742 

5. ตอบสนองการใชงานในยุคปจจบุัน .783 

คา r = 0.730 

 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดองคความรูเก่ียวกับศิลปกรรมธนบุรี และนําไป

พัฒนาเปนสารานุกรม ฉบับอิเล็กทรอนิกส 
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   3.1.1 ทําการรวบรวมขอมูลภาคเอกสาร ผูวิจัยไดเริ่มตนจากการสืบคนและ

รวบรวมขอมูลทั้งในภาคเอกสาร ซึ่งประกอบไปดวยหนังสือ เอกสารและตํารา รวมถึงการบันทึกภาพ 

ขาวของวัตถุโบราณ ที่ไดรับอนุญาตจากทางพิพิธภัณฑ หองเอกสารโบราณ  และทําการจัดหมวดหมู 

ตามประเภทของผลงานศิลปกรรม พรอมจัดทําบรรณานุกรม 

   3.1.2 ทําการศึกษาขอมูลภาคสนาม โดยการสังเกต และ การบันทึกภาพ ผูวิจัยทํา

การลงสํารวจพื้นที่ตางๆ ที่มีการบันทึกหลักฐาน จัดแสดงและเก็บผลงานศิลปกรรมไว เชน พระราชวัง

และสถานที่สําคัญในเขตธนบุรี ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เชน ภายในเขตพระราชวังเดิม  

วัดตาง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หองเอกสารโบราณ หอสมุด

แหงชาติ ฯลฯ 

   3.1.3 การจัดการสนทนากลุมโดยผูวิจัย ผูเกี่ยวของและผูเช่ียวชาญ แบงออกเปน 

ผูเช่ียวชาญทางดานศิลปกรรม เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําหนังสือสารานุกรม มีรายนาม

ผูเช่ียวชาญดังน้ี 

     1) ผูชวยศาสตราจารยดร .พลับพลึ ง คงชนะ ผู เ ช่ียวชาญทางดาน

ประวัติศาสตร 

     2) อาจารยจุลทัศน พยาฆรานนท ผูเช่ียวชาญทางดานสารานุกรม  

     3) รองศาสตราจารยเรไร ไพรวรรณ ผูเช่ียวชาญทางดานวรรณกรรม 

     4) อาจารยบุญเตือน ศรีวรพจน ผูเช่ียวชาญทางดานประวัติศาสตรและ

ศิลปกรรม 

   3.1.4 การรวบรวมองคความรู เกี่ยวกับกรุงธนบุรีเพื่อนําไปพัฒนาเปนสารานุกรม 

ฉบับอิเล็กทรอนิกส หลังจากไดรูปแบบสารานุกรมแลว ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเน้ือหาจาก

ผูเช่ียวชาญที่รวมเขียนคํามารวบรวม 

  3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหไดองคความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรกรุงธนบุรี 

และนําไปพัฒนาเปนสารานุกรม ฉบับอิเล็กทรอนิกส 

   3.2.1 ทําการรวบรวมขอมูลภาคเอกสาร ผูวิจัยไดเริ่มตนจากการสืบคนและ

รวบรวมขอมูลทั้งในภาคเอกสาร ซึ่งประกอบไปดวยหนังสือ เอกสารและตํารา รวมถึงการบันทึกภาพ 

ขาวของวัตถุโบราณ ที่ไดรับอนุญาตจากทางพิพิธภัณฑ หองเอกสารโบราณ  และทําการจัดหมวดหมู 

ตามประ เภทประวัติศาสตรบุคคล พรอมจัดทําบรรณานุกรม 

   3.2.2 ทําการศึกษาขอมูลภาคสนาม โดยการสังเกต และ การบันทึกภาพ ผูวิจัยทํา

การลงสํารวจพื้นที่ตางๆ ที่มีการบันทึกหลักฐาน พระราชวังและสถานที่สําคัญในเขตธนบุรี ทั้งในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชน ภายในเขตพระราชวังเดิม วัดตางๆทั้งในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่มีหลักฐานสอดคลองกับประวัติศาสตรกรุงธนบุรี 
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   3.2.3 การจัดการสนทนากลุมโดยผูวิจัย ผูเกี่ยวของและผูเช่ียวชาญ เพื่อใชเปน

แนวทางในการจัดทําหนังสือสารานุกรมประวัติศาสตร โดยผูเช่ียวชาญชุดเดียวกัน 

   3.2.4 การรวบรวมองคความรู เกี่ยวกับกรุงธนบุรีเพื่อนําไปพัฒนาเปนสารานุกรม 

ฉบับอิเล็กทรอนิกส หลังจากไดรูปแบบสารานุกรมแลว ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลเน้ือหาจาก

ผูเช่ียวชาญที่รวมเขียนคํามาจัดเก็บเปนหมวดหมู 

  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลในการเผยแพร และศึกษาความพึงพอใจของเยาวชน 

   3.3.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร และวิพากษสารานุกรมกรุง

ธนบุรี โดยเชิญผูเช่ียวชาญ ผูรูในทองถ่ิน เยาวชน ผูเกี่ยวของเขารวมสัมมนา จากน้ันผู วิจัยทําการ

บันทึกการประชุมสัมมนา และสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามแบบปลายเปด 

   3.3.2 ผูวิจัยนําแบบสํารวจความพึงพอใจของกลุมตัวอยางประชากรที่เปนเยาวชน 

ที่มีการศึกษาในระดับมัธยมปลาย และเยาวชนระดับปริญญาตรี โดยการนําแผนซีดี บันทึกขอมูล

สารานุกรมศิลปกรรมและประวัติศาสตรกรุงธนบุรี ฉบับอิเล็กทรอนิกส ไปใหกลุมตัวอยางประชากร 

ทดลองใชและตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ  

  3.4 กําหนดการเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.4.1 การประชุมสัมมนา “เรื่อง วิธีวิจัยและการทําสารานุกรม” วันที่ 25 

มิถุนายน 2557 ณ หอง นพมาศ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

   3.4.2 การประชุมสัมมนา “เรื่อง วิธีวิจัยและการทําสารานุกรม ฉบับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 2” วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ หอง 634 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

   3.4.3 การสนทนากลุมสารานุกรมศิลปกรรม ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ

เยาวชน ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ หอง นพมาศ อาคาร 3 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

   3.4.4 การสนทนากลุมสารานุกรมศิลปกรรม ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับ

เยาวชน ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

   3.4.5 การสนทนากลุมสารานุกรมประวัติศาสตร ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับเยาวชน ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ หอง นพมาศ อาคาร 3 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัย           

ราชภัฏธนบุรี 

   3.4.6 การสนทนากลุมสารานุกรมประวัติศาสตร ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส

สําหรับเยาวชน ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคาร 2 ช้ัน 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี 

   3.4.7 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิพากษสารานุกรมกรุงธนบุรี 25 

กุมภาพันธ 2559 ณ หอง ศรีเจริญ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 4. การวิเคราะหขอมูล 
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  4.1 การวิเคราะหขอมูลสําหรับองคความรูดานศิลปกรรมและประวัติศาสตร การศึกษา

เพื่อนําไปพัฒนาเปนสารานุกรม ฉบับอิเล็กทรอนิกส 

   การวิเคราะหขอมูลน้ันหลังจากผู ศึกษาไดรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสังเกต 

สัมภาษณ และจดบันทึกแลว ไดทําการจัดระเบียบขอมูล ใหเปนหมวดหมู ตามประเด็นที่ได

ทําการศึกษา เพื่อใหงายตอความเขาใจ และนําไปสูการเช่ือมโยง โดยใชการวิเคราะหความสัมพันธเชิง

เหตุผล เปรียบเทียบการวิจัย หรือแนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรม  ที่มีผูไดทําการศึกษามาแลวตลอด

กระบวนการวิจัย 

   การตรวจสอบขอมูลน้ัน เมื่อไดขอมูลทุกสวนที่เกี่ยวของ กับการวิจัยที่ไดจากการ

รวบรวมมาแลว ประกอบกับการจัดสนทนากลุมกับ ผูเช่ียวชาญและผูเกี่ยวของ แลวจึงดําเนินการจัด

หมวดหมู และทําการตรวจสอบขอมูลเหลาน้ันวา มีเน้ือหาสมบูรณครบถวนหรือไมเพียงใด อน่ึงในการ

ตรวจสอบขอมูลการอธิบายคํา ไดผานการตรวจสอบจากคณะบรรณาธิการ 

  4.2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือที่ใชในการสํารวจความ        

พึงพอใจ ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach’Alpha) โดยเกณฑ

ยอมรับ ที่คามากกวา 0.700 

  4.3 การวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจ การใชงานสารานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

(e-book) ดวยการนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางประชากร ผูว้ิจยัใชก้ารวดัระดบัความพึงพอใจหรือ

ระดับความคิดเห็น 5 ระดับคือ 

   ระดับคะแนนเปน  1  หมายถึง  พึงพอใจนอยทีสุ่ด หรือไมดี 

   ระดับคะแนนเปน  2  หมายถึง  พึงพอใจนอย หรือปรบัปรุง 

   ระดับคะแนนเปน  3  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง หรือพอใช 

   ระดับคะแนนเปน  4  หมายถึง  พึงพอใจมาก หรือดี 

   ระดับคะแนนเปน  5  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด หรือดีมาก 

 

รวมไปถึงการกําหนดความพงึพอใจเฉลี่ยเพื่อการแปรผล 

   ระดับคะแนนเปน   0.00 – 1.50   หมายถึง พึงพอใจนอยทีสุ่ด หรือไมดี 

   ระดับคะแนนเปน   1.50 – 2.50   หมายถึง พึงพอใจนอย หรือปรบัปรุง 

   ระดับคะแนนเปน   2.51 – 3.50   หมายถึง พึงพอใจปานกลาง หรือพอใช 

   ระดับคะแนนเปน   3.51 – 4.50   หมายถึง พึงพอใจมาก หรือดี 

   ระดับคะแนนเปน   4.51 – 5.00   หมายถึง พึงพอใจมากทีสุ่ด หรือดีมาก 

จากน้ันผูวิจัยจะนําแบบทดสอบไปวิเคราะหขอมลูความพึงพอใจโดยใชสถิติ 
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   4.2.1 สูตรคํานวณคาเฉลี่ยของคะแนน ( )  

      =   

     เมื่อ  แทน คะแนนเฉลี่ย 

         แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

       N แทน คะแนนเฉลี่ย 

   4.2.2 สูตรคํานวณคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation (S.D.) 

 

     S.D.  =   

 

     เมื่อ S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

       N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

         แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

        แทน ผลรวมของคะแนนในแตละตัวยกกําลงัสอง  

 

 5. การเขียนรายงานการวิจัย 

  จากระเบียบวิธีวิจัยที่กลาวมาขางตนประกอบกับแผนภูมิขางทาย เริ่มต้ังแตการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การกําหนดประชากรที่เปนเอกสารและเยาวชน สํารวจขอมูลภาคสนาม การ

จัดทําเครื่องมือ การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีการสัมภาษณ สนทนากลุม ดําเนินการจัดทํา

สารานุกรมทั้งประวัติศาสตรและศิลปกรรม ดําเนินการเผยแพรโดยใหเยาวชนทดลองใชสารานุกรม

และสํารวจความพึงพอใจ ตลอดจนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอีกครั้ งเพื่อรับฟงความคิดเห็น

ขอเสนอแนะ การวิเคราะหจัดแยกขอมูลเพื่อเปรียบแบบสามเสาเพื่อหาความสัมพันธเชิงเหตุผลและ

ความพึงพอใจโดยใชสถิติ 

  จากการตรวจสอบขอมูลแลวผูวิจัยนําเสนอขอมูลเขียนเปนรายงานการวิจัยเชิงพรรณนา 

การนําเสนอเน้ือหา ประกอบภาพถาย แผนภูมิ ตาราง พรอมกับเผยแพรสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับเยาวชน 
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ภาพท่ี 13   แสดงข้ันตอนการวิจัย 
 

 




