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บทท่ี  3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง  การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรี

ไทยฝั่งธนบุรี: กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบแผนของการวิจัยเชิงแบบ
ผสานวิธี (Mix Methods Research) แบบแผนการบุกเบิก (Exploratory Design) (Creswell 
and Clark, 2007, p. 75-77) ร่วมกับ  การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของแหล่งวัฒนธรรมดนตรีไทยบ้านพาทย
โกศล 2)  เพ่ือศึกษาแนวการบริหารจัดการเพ่ือสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทยฝั่งธนบุรีบ้าน
พาทยโกศล 3)  เพ่ือสร้างสื่อวิดีทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้สู่การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทย
บ้านพาทยโกศล โดยสกัดองค์ความรู้จากตัวบุคคลและน ามาจัดการรวบรวมองค์ความรู้และน ามา
จัดท าเป็นสารสนเทศส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและบุคคลทั่วไปซึ่งได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย
ที่ประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย พื้นที่ท าการศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยได้แบ่งการ
วิจัยออกเป็น 4 ระยะดังนี้    
  ระยะที่ 1 การค้นหาองค์ความรู้ (Identifying the Knowledge = Research1)  
คือ การวิเคราะห์และค้นหาว่าองค์กรมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใครหรือแหล่งใด และ
ความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กรมีอะไรบ้าง ทั้งบุคคล (Key Informant) และเอกสาร (Document) ทั้ง
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  และ ทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ระยะที่ 2 การสร้างความรู้ (Creating Knowledge = Development1) คือ  
กระบวนการรวบรวมความรู้จากตัวบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายๆ ด้าน หรือแหล่งข้อมูลที่
ส าคัญ (Key informant)  เพ่ือจัดเป็นระบบเพ่ือสร้างเป็นสารสนเทศที่สะดวกต่อการใช้งาน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-deep interview) การศึกษาเอกสาร
(Documentary Research) การสังเกตจากสถานที่จริง(flied and Observe) การบันทึกภาพและ
เสียง การถอดบทเรียน  

ระยะที่ 3 การจัดเก็บความรู้ (Storing Knowledge = Research2) เป็นการจัดเก็บ 
ความรู้ที่ดึงมาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ในรูปแบบของงานวิจัยและผลิตสื่อวิดีทัศน์  

ระยะที่ 4 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ และ การน าความรู้ไปใช้ (Sharing  
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Knowledge and Implementing knowledge = Development2) โดยการน าเสนอรายงานการ
วิจัย การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชา และการเผยแพร่องค์ความรู้ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่
สนใจ  ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังภาพที่ 3.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1    กรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Framework) 

กำรด ำเนินงำน ผลลัพธ์ ระยะ 

ระยะที่ 1  
การค้นหาองค์ความรู้  

      
        การวิ เคราะห์ถึงแหล่งข้อมูล
ส าคัญทั้งบุคคล และเอกสาร ทั้งข้อมูล
ปฐมภูมิ และ ทุติยภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติความเป็นมาและกระบวนการ
บริหารงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทาง
ดนตรีไทย 

 

ระยะที่ 2 
การสร้างความรู้ 

(Creating 
Knowledge) 

 
 
     - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  
     - ก า ร ศึ ก ษ าอ งค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การถอดบทเรียน 
ของคณะผู้วิจัย  
 

 

ระยะที่ 3      
การจัดเก็บความรู้  

 
     - รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
และสร้างสารสนเทศในรูปแบบสื่อ 
    - ตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อ 

  

ระยะที่ 4                   
การแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันความรู้ และ             
การน าความรู้ไปใช้ 

 
 

เผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบสื่อที่
สมบูรณ์ เพื่อการศึกษาค้นคว้า 

 
     แหล่ ง ข้ อ มู ล ทั้ ง บุ ค คลแล ะ
เอกสาร ข้อมูลปฐมภูมิ และ ทุติย
ภูมิ  ที่ เกี่ยวข้องกับประวัติความ
เป็นมาและกระบวนการบริหารงาน
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรี
ไทย 

 

 
 
 
 
     ขอ้มูลองค์ความรู้จากตัวบุคคล
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการ 

 

 
 

สารสนเทศที่จัดท าขึ้นในรูปแบบ
ของสื่อ 

 

 
 

สารสนเทศที่จัดท าขึ้นในรูปแบบ
ของสื่อที่มีความสมบูรณ์ 

Research1 :R1 

Development 1 : 
D1 

Research2 : R2 
Development 2: D2 
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การวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรี
ไทยฝั ่งธนบุรี:  กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือและแนวทางการพัฒนา
เครื่องมือตามข้ันตอนของการวิจัย ซึ่งแบ่งเครื่องมือตามข้ันตอน 4 ขั้นตอนดังนี้  

 
ระยะที่ 1 กำรค้นหำองค์ควำมรู้ (Identifying the Knowledge) โดยผู้วิจัยด าเนินการ

วิเคราะห์และค้นหาว่าองค์กรมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใครหรือแหล่งใด และความรู้ที่
จ าเป็นต่อองค์กรมีอะไรบ้าง เพ่ือศึกษาแหล่งข้อมูลส าคัญทั้งผู้ให้ข้อมูลหลักและเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและแหล่งข้อมูลส าคัญต่างๆในงานวิจัย   ทั้งบุคคล (Key Informant) และเอกสาร 
(Document) ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ ทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดเครื่องมือ วิธีการสร้างและพัฒนาดังนี้  
 
  ขั้นตอนด ำเนินกำร 
  ระยะที่ 1 การค้นหาองค์ความรู้ (Identifying the Knowledge) ผู้วิจัยมีขั้นตอน
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

แหล่งข้อมูลและพ้ืนที่ท าการศึกษา   
การวิจัยในระยะที่ 1 การค้นหาองค์ความรู้ (Identifying the Knowledge)  

ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษา ดังนี้ ผู้บริหารวงดนตรี บ้านพาทยโกศล 78 ถนนอรุณอมรินทร์ตัด
ใหม่  แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 จ านวน 2 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) 
                เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  
       1.  แบบบันทึก (Record Forms) ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนา                    
แบบบันทึก ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้  
          1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับสร้างแบบบันทึก 
          1.2 สร้างแบบบันทึกเพ่ือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลทั้งเอกสารและผู้ให้
ข้อมูลหลัก 
          1.3 น าแบบบันทึก เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้ดัชนีความตรง
เชิงเนื้อหา IOC  (Content Validity)  โดยก าหนดคะแนน ดังนี้ 
     ระดับ 1 หมายถึง แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา  
          ระดับ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 

     ระดับ -1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา  
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 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้  คือ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551, หน้า 179) เพ่ือ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
              ซึ่งแบบประเมินความตรงของแบบบันทึกที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลผลการประเมินพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยคะแนนความเที่ยงตรงเชิงตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าความตรง IOC เท่ากับ 
1.00 โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือด้านการจัดรูปแบบและความถูกต้อง
ของภาษาที่ใช้ ก่อนน าไปใช้จริง 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ติดต่อประสานงานผู้บริหารวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล จ านวน 2 คนเพ่ือ 
นัดหมายเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อก าหนดแหล่งข้อมูลทั้งบุคคลและเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง นัดหมายสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยลงภาคสนาม (Filed) และท าการจดบันทึกเกี่ยวกับ บุคคล
ส าคัญและแหล่งข้อมูลส าคัญ วิเคราะห์เอกสารเพ่ือสรุปแหล่งข้อมูลส าคัญในการถอดองค์ความรู้ใน
ขั้นตอนต่อไป  ดังภาพที่ 3.2 
 

 
  
ภาพที่ 3.2  ผู้วิจัยค้นหาองค์ความรู้จากผู้บริหารวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในงานวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
บันทึกผลการสนทนา โดยใช้ การวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) 
 

ระยะที่ 2 กำรสร้ำงควำมรู้ (Creating Knowledge) คือ กระบวนการรวบรวม
ความรู้จากตัวบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายๆ ด้าน หรือแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ (Key  
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informant) เพ่ือศึกษาและถอดองค์ความรู้ส าคัญเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาและกระบวนการ
บริหารจัดการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทยฝั่งธนบุรี จัดเป็นระบบเพ่ือสร้างเป็นสารสนเทศที่
สะดวกต่อการใช้งาน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิเช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-deep interview) 
การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) การสังเกตจากสถานที่จริง(flied and Observe) 
การบันทึกภาพและเสียง การถอดบทเรียน โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

 
ขั้นตอนด ำเนินกำร 
การวิจัยในระยะที่ 2 การสร้างความรู้ (Creating Knowledge) ผู้วิจัยได้มีข้ันตอน 

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
แหล่งข้อมูลและพ้ืนที่ท าการศึกษา  

        1. ผู้บริหารวงดนตรี จ านวน 2 คน สมาชิกวงดนตรี 25 คน ของวงดนตรีไทยบ้าน
พาทยโกศล 78 ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่  แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ซึ่ง
ได้มากจากการเลือกแบบลูกโซ่ (snowball sampling) โดยเป็นผู้ที่ยินดีและเต็มใจในการเผยแพร่องค์
ความรู้ต่อคณะผู้วิจัยและปฏิบัติงานในบ้านพาทยโกศล มากกว่า 10 ปี   

             2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

     1. ผู้วิจัย การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง  โดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการถ่ายรูปและบันทึกเสียงการสนทนา ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่
ผู้วิจัยต้องท าอยู่ในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาออย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่
เป็นอยู ่
     2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Interview Forms)   ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้  
        2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับสร้างแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 
       2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลทั้ง
เอกสารและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
       2.3 น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดย
ใช้ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา IOC  (Content Validity)  โดยก าหนดคะแนน ดังนี้ 
       ระดับ 1 หมายถึง แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา   
           ระดับ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 

      ระดับ -1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา  
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 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้  คือ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 0.50 – 1.00 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551, หน้า 179) เพ่ือ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
               ผลการตรวจสอบความตรงของแบบประเมินความตรงของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ขึ้นไป  และได้น าข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือด้านการจัดรูปแบบและความถูกต้องของภาษาที่ใช้ ก่อน
น าไปใช้จริง 
  3.  แบบวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis Forms) การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้
สร้างและพัฒนาแบบวิเคราะห์เอกสาร ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้  
   3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับสร้างแบบวิเคราะห์
เอกสาร    
   3.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบวิเคราะห์เอกสาร เพ่ือข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
แหล่งข้อมูลทั้งเอกสารและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
   3.3 น าแบบวิเคราะห์เอกสาร เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้ดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหา IOC  (Content Validity)  โดยก าหนดคะแนน ดังนี้ 
    ระดับ 1 หมายถึง แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา  
         ระดับ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 

    ระดับ -1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา  
 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้  คือ

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 0.50 – 1.00 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551, หน้า 179) เพ่ือ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
               ผลการตรวจสอบความตรงของแบบประเมินความตรงของแบบวิเคราะห์เอกสาร ตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ขึ้นไป  และได้น าข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือด้านการจัดรูปแบบและความถูกต้องของภาษาที่ใช้ ก่อนน าไปใช้
จริง 

4. เครื่องบันทึกภาพและเสียง ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องบันทึกภาพและเสียง ในการ 
บันทึกภาพและเสียงเพื่อน าไปสู่การจัดท าสารสนเทศ ที่มีความสมบูรณ์  

5. เครื่องบันทึกเสียง การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องบันทึกเสียงในการสนทนากับ 
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การถอดบทเรียนจากการสัมภาษณ์ซึ่งข้อมูลที่ได้จาการถอดบทเรียนจะ
น าไปสู่การสกัดและประมวลความรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างสารสนเทศในการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งใน
รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ติดต่อประสานงานผู้บริหารวงดนตรีไทยบ้านพาทยโกศล จ านวน 2 คน  

และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 25 คนเพ่ือนัดหมาย นัดหมายสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยลงภาคสนาม (Filed) 
และท าการสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ 

2. ศึกษาเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
3. วิเคราะห์เอกสารเพ่ือสรุปข้อมูลส าคัญในการจัดเก็บองค์ความรู้ใน 

ขั้นตอนต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในงานวิจัยการวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์และการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ การวิเคราะห์เอกสาร (Content 
Analysis)ดังภาพที่ 3.3 
 

 
 
ภาพที่ 3.3 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวจิัยท าการถอดองค์ความรู้จากผู้บริหารและสมาชิกของวงดนตรีไทยบ้าน
พายโกศล 
 

ระยะที่ 3 กำรจัดเก็บควำมรู้ (Storing Knowledge) เป็นการพัฒนาและหาประสิทฺธิภาพ
ขององค์ความรู้ในรูปแบบของสื่อวีดีทัศน์ โดยการจัดเก็บความรู้ที่มาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ในรูปแบบ
ของงานวิจัยและผลิตสื่อสิ่งวีดีทัศน์ โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

 
ขั้นตอนด ำเนินกำร 
การวิจัยในระยะที่ 3 การจัดเก็บความรู้ (Storing Knowledge) ผู้วิจัยได้มีข้ันตอน 

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 

แหล่งข้อมูลและพ้ืนที่ท าการศึกษา  
  ผู้ประเมินประสิทธิภาพขององค์ความรู้ในรูปแบบของสื่อ จ านวน 3 คน 

ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย 2 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 1 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   แบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาขององค์ความรู้ในรูปแบบของสื่อวีดีทัศน์ ในการ
วิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาแบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาซึ่งมีขั้นตอนการสร้างและ
พัฒนาดังนี้  
  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับสร้างแบบประเมินความ
ตรงเชิงเนื้อหา 
  2. สร้างแบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหา โดยมีประเด็นความตรงด้านเนื้อหา  
ภาษา และรูปแบบการน าเสนอข้อมูลของสื่อวีดีทัศน์ โดยมีวิธีการให้คะแนนคือ 1 แน่ใจว่าสอดคล้อง
กับจุดประสงค ์0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ และ -1 คือ ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
  3. น าแบบประเมินความตรงเชิงเนื้อหาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้
ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา IOC  (Content Validity)  โดยก าหนดคะแนน ดังนี้ 
   ระดับ 1 หมายถึง แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา   
       ระดับ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 

   ระดับ -1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 
 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้  คือ

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551, หน้า 179) เพ่ือ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
                 ผลการตรวจสอบความตรงของแบบประเมินความตรงของแบบประเมินความตรงเชิง
เนื้อหา ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ขึ้นไป  และได้น า
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือด้านการจัดรูปแบบและความถูกต้องของภาษา
ที่ใช้ ก่อนน าไปใช้จริง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ประสานงานผู้ประเมินประสิทธิภาพขององค์ความรู้ในรูปแบบของสื่อ  

วีดีทัศน์จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลหลัก  2 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อ 1 คน 
2. จัดส่งเอกสารการประเมินและสื่อท่ีพัฒนาขึ้นให้กับผู้ประเมิน 
3. วิเคราะห์ผลการประเมินและด าเนินการปรับปรุงสื่อให้มีความสมบูรณ์ 

พร้อมเผยแพร่การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในงานวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือปรับปรุงสื่อที่พัฒนาขึ้นโดย โดยใช้การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) และ การวิเคราะห์
เอกสาร (Content Analysis) 
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ระยะที่ 4 กำรแลกเปลี่ยนและแบ่งปันควำมรู้ และ กำรน ำควำมรู้ไปใช้ (Sharing  
Knowledge and Implementing knowledge)  เป็นการเผยแพร่และศึกษาความคิดเห็นของ
สถาบันที่ใช้สื่อวีดีทัศน์ที่พัฒนาขึ้น  โดยการน าเสนอรายงานการวิจัย การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชา 
และการเผยแพร่องค์ความรู้ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สนใจโดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

  
ขั้นตอนด ำเนินกำร 
การวิจัยในระยะที่ 4 การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ และ การน าความรู้ไปใช้  

(Sharing Knowledge and Implementing knowledge) ผู้วิจัยได้มีข้ันตอนด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  แหล่งข้อมูลและพ้ืนที่ท าการศึกษา  
  นักวิชาการ ผู้แทนสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา ประเมินประสิทธิผลขององค ์

ความรู้ในรูปแบบของสื่อวีดีทัศน์ จ านวน 15 คน  
           เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

      1. แบบประเมินความคิดเห็นของสถานบันที่ใช้องค์ความรู้ในรูปแบบของสื่อวีดี
ทัศน์ที่พัฒนาขั้น การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาแบบประเมินแบบประเมินความคิดเห็นซึ่งมี
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้  
     1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับสร้างแบบประเมิน
ความคิดเห็น 
     1.2 สร้างแบบประเมินความคิดเห็น แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยมี
ประเด็นความตรงด้านเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอข้อมูลของสื่อสิ่งพิมพ์ และประโยชน์ที่ได้รับ   
    1.3 น าแบบประเมินความคิดเห็นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน โดยใช้
ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา IOC  (Content Validity)  โดยก าหนดคะแนน ดังนี้ 
    ระดับ 1 หมายถึง แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา  
         ระดับ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 

    ระดับ -1 หมายถึง แน่ใจว่าไม่มีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา 
  เกณฑ์ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้  คือ

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ์, 2551, หน้า 179) เพ่ือ
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
                    ผลการตรวจสอบความตรงของแบบประเมินความตรงของแบบประเมินความคิดเห็น 
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ขึ้นไป และได้น าข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือด้านการจัดรูปแบบและความถูกต้องของภาษาที่ใช้ ก่อน
น าไปใช้จริง 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ประสานงานผู้ใช้สื่อสิ่งพิมพ์จัดเก็บองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้น จ านวน           

10 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากสถาบันที่ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้ 
2. จัดส่งเอกสารการประเมินความคิดเห็นให้กับผู้ประเมิน 
3. วิเคราะห์ผลการประเมินและด าเนินการปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความ 

สมบูรณ์พร้อมเผยแพร่ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติในงำนวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือปรับปรุงสื่อสิ่งพิมพ์ที่พัฒนาขึ้นโดย โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 
การวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) 
 




