
บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
1. ระเบียบวิธีวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายจากแอนาล็อคทีวีสู่ดิจิทัล
ทีวีส าหรับคนรุ่นใหม่นี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) ซึ่งเป็น
ลักษณะหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต การ
วิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (หมายถึง  คู่มือ สื่อ 
สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ) แล้วมีการทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์  

ทั้งนี้ นวัตกรรมที่น ามาทดลอง คือ ปฏิบัติการ (Treatment) หลังจากนั้นจะท าการพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การค้นหารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนถ่ายจากแอนาล็อคทีวีสู่ดิจิทัลทีวีส าหรับคนรุ่นใหม่ แล้วใช้ระเบียบวิธี
วิจัยในเชิงปริมาณที่เน้นการส ารวจอีกครั้งหนึ่ง และอาศัยการประเมินค่า เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานในแต่ละช่วง (Monitoring and Formative Evaluation) และเพ่ือวัดผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมทั้งหมด (Summative Evaluation) โดยมีรายละเอียดในเรื่อง การก าหนดประชากร การ
สุ่มกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย นวัตกรรม และแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล 
และจัดท าขึ้นมาเพ่ือศึกษาศึกษาความรู้ความเข้าใจของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายจากแอนา
ล็อคทีวีสู่ดิจิทัลทีวีส าหรับคนรุ่นใหม่ ดังนี้  
 2.1 นวัตกรรม (Treatments) นักวิจัยท าการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ  
 2.2 แบบสอบถำม (Questionnaires) นักวิจัยท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรับรู้ 
ความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนถ่ายทีวีแอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิทัล โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการรับชมสื่อโทรทัศน์ของคนรุ่นใหม่ เป็นค าถาม

ปลายปิดแบบให้เลือกตอบ 
ตอนที่ 3 การส ารวจพฤติกรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสื่อทีวีดิจิทัลผ่านสื่อ

ต่าง ๆ เป็นค าถามปลายปิด แบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating 
Scale) และให้คะแนนค่าน้อยที่สุดคือ 1 ถึงค่ามากที่สุดคือ 5 



38 

 

ตอนที่ 4 การวัดข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจสื่อทีวีดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ เป็นค าถาม
ปลายปิด แบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนน
ค่าน้อยที่สุดคือ 1 ถึงค่ามากที่สุดคือ 5 

 
3. กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเครื่องมือ  
 3.1 นวัตกรรม (Treatments) 
  3.1.1 วิธีกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น 

2) ก าหนดเครื่องมือที่ต้องใช้ประกอบการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

3) ศึกษาแนวทางการสร้างเครื่องมือ 
4) ออกแบบและสร้างเครื่องมือ 
5) ตรวจสอบและผ่านการกลั่นกรองของผู้เชี่ยวชาญ 
6) ศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
7) จัดท าเป็นเครื่องมือฉบับจริง 

  3.1.2 วิธีหำประสิทธิภำพของนวัตกรรม 
  เมื่อได้นวัตกรรมฉบับร่างและเครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ในการประเมินคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ก็น านวัตกรรมที่จัดท าขึ้นไปศึกษาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ ดังนี้ 

1) การศึกษาคุณภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอน ด าเนินการดังนี้ 
 - กลั่นกรองเบื้องต้นโดยผู้วิจัยอ่านเพ่ือตรวจสอบดูว่ามีข้อบกพร่องที่ใดบ้าง 

แล้วน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
- น านวัตกรรมที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 คน 

ประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงนวัตกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
- วิเคราะห์ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือดูว่านวัตกรรมมีคุณภาพอยู่

ในระดับใด และปรับปรุงข้อบกพร่องในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะมา 
- จั ดท า เป็นนวัตกรรมที่พร้ อมส าหรับน า ไปทดลองใช้ เ พ่ือศึกษา

ประสิทธิภาพต่อไป 
2) การศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนการสอน ด าเนินการดังนี้ 
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- น านวัตกรรมที่ผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มเป้าหมายของการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนด 

- น าผลการทดลองมาค านวณหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยใช้สูตร E1/ E2 
หลังจากได้ศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของนวัตกรรมตามวิธีการและขั้นตอนที่

เชื่อถือได้ และนวัตกรรมนั้นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดแล้ว จึงน านวัตกรรมไปใช้
แก้ปัญหาและพัฒนาลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่านวัตกรรม
ที่สร้างขึ้นมานั้นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างใดในกลุ่ม
ใดในระดับเดียวกัน 

3.2 แบบสอบถำม 
  3.2.1 วิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำม 
  1) ศึกษาเอกสาร เพ่ือก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ จะได้มีความ
ชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งขึ้น 

2) น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม 
3) น าแบบสอบถามที่ร่างได้ ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

จากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบและขอค าแนะน าในการแก้ไข ปรับปรุงเพ่ือให้
อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย 

3.2.2 วิธีกำรหำประสิทธิภำพของแบบสอบถำม 
1) น าแบบสอบถามที่ แก้ ไขตามค าแนะน าแล้ วมา ด า เนินการทดสอบกับ

กลุ่มเป้าหมาย 
2) น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ ทดสอบความความเชื่อม่ัน (Reliability) 
3) ปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม เพ่ือแก้ไข

ปรับปรุงจนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
 

4. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 4.1 กลุ่มประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
เมือง และเขตพ้ืนที่นอกอ าเภอเมือง ในกลุ่มส านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (สพม.) ซึ่งมี
จ านวน 41 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนกา
วิละวิทยาลัย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนสันก าแพง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โรงเรียน    
นวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนแม่แตง โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียน
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สันป่ายางวิทยาคม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม โรงเรียนพร้าววิทยาคม โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โรงเรียน
สันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียน
แม่แจ่ม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง และโรงเรียนฮอด
พิทยาคม (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , 2558) จากจ านวนประชากรโรงเรียน
มัธยมทั้ง 33 แห่งนี้ ผู้วิจัยท าการประสานกับประชากรโรงเรียนทั้งหมด เพ่ือตอบรับการเข้าร่วม
โครงการวิจัย ได้ผลตอบรับมีโรงเรียนยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยจ านวน 22 แห่ง จึงน ามาก าหนดเป็น
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ และจากขนาดตัวอย่างโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 22 โรงเรียน ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
โรงเรียนละ 50 คน เท่า ๆ กัน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 1,100 คน 

4.2 วิธีสุ่มตัวอย่ำง 
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยอิงความสะดวก (Convenience Sampling) หรือการสุ่มตัวอย่าง

โดยแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  จากนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนทั้ง 22 แห่ง โรงเรียนละ 50 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 1,100 คน 
 
5. กำรรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลโดยด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
 5.1 ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนทั้ง 22 แห่ง เป็นการทดลอง
ครั้งที่ 1 และเก็บคืน 
 5.2 ผู้วิจัยติดต่อคุณครูผู้รับผิดชอบในแต่ละโรงเรียนทั้ง 22 แห่ง เพ่ือขอความร่วมมือในการ
ให้ Treatments กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงท าการทดสอบหรือทดลองโดยติดตามแบบสอบถาม และ
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการแจกแบบสอบถามชุดเดิมให้กับกลุ่มตัวอย่างชุดเดิมในแต่ละโรงเรียนทั้ง 22 
แห่ง แล้วเก็บคืน 
 5.3 น าแบบสอบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง เปรียบเทียบผลที่ได้ 
 
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 6.1 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
  1) การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรของยามาเน (Yamane, 1973) 
  2) การหาคุณภาพเครื่องมือ  
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      - หาความตรงด้านเนื้อหา (Validity) หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ โดยหาค่าดัชนีสอดคล้อง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, น.117) 
      - หาความเชื่อมั่น (Reliability) การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการ
หาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, n.d., อ้างถึงใน พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์, 2540: 125-126) 
 6.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งมีล าดับขั้นการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แจกแจงความถี่ และร้อยละ   
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการรับชมสื่อโทรทัศน์ของประชาชน น ามาแจกแจงใน

รูปของความถ่ี และร้อยละ 
  โดยในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,100 คน มา
ค านวณการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สูตรในการวิเคราะห์ ดังนี้   

สูตรร้อยละ =  ความถี่ของข้อมูล x 100   
     ความถี่ของข้อมูลทั้งหมด 

 
ตอนที่ 3 การส ารวจพฤติกรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสื่อทีวีดิจิทัลผ่านสื่อ

ต่าง ๆ น ามาแจกแจงในรูปของความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตอนที่ 4 การวัดข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจสื่อทีวีดิจิทัล น ามาแจกแจงในรูปของ

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยในตอนที่ 3 และตอนที่ 4 น าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,100 คน มา

แปลผลข้อมูลโดยการก าหนดค่าอันตรภาคชั้นโดยผู้วิจัย เพ่ือการแปลผลข้อมูลโดยค านวณค่าอันตร
ภาคชั้นเพื่อก าหนดช่วงชั้น ด้วยการใช้สูตรค านวณและค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้น ดังนี้ (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2553)  

อันตรภาคชั้น = ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด   
          จ านวนชั้น 

  = 5 - 1    =  0.80 
       5 
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ช่วงชั้นของค่ำคะแนน   ค ำอธิบำยส ำหรับกำรแปลผล 
  1.00 – 1.80    ระดับน้อยที่สุด 
  1.81 – 2.61    ระดับน้อย 
  2.62 – 3.42     ระดับปานกลาง 
  3.43 – 4.23    ระดับมาก 
  4.24 – 5.00    ระดับมากท่ีสุด 
 

 




