
บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 
 ในการศึกษาวจิยัเรื�อง การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี เป็นการสํารวจความคิดเห็นเกี�ยวกับแนวทางการจัดการสื� อสารภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี และกลยุทธ์ในการจดัการสื!อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย                
ราชภฏัรําไพพรรณี ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัและประชากรที�อาศยัอยูใ่นเขตพื/นที�จงัหวดัจนัทบุรี 
ใช้วิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method)  แบ่งรูปแบบการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจยั
เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยผู ้วิจ ัยได้
ดาํเนินการตามขั/นตอนดงันี/  
  
ตาราง 1  โครงสร้างวตัถุประสงคแ์ละความสัมพนัธ์ของแนวคิด ทฤษฎี และวธีิการดาํเนินการ 
 

ระเบียบวธีิการวจิยั/กลุ่มเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์ แนวคิดและทฤษฏี 

กลุ่มเป้าหมาย วธีิวจิยั 
1. เพื�อศึกษาแนวทางการจดัการ
สื�อสารภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี      
   
  
 

- ทฤษฎีการจดัการ 
- ทฤษฎีการสื�อสาร 
- แนวคิดการจดัการ
สื�อสาร 
 

1. อธิการบดี 
2. นายกสภา
มหาวทิยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี 
3. รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 
4. รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพฒันา 
5. คณบดีคณะวทิยา
การจดัการ 
 

- การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
- ศึกษา
วเิคราะห์
เอกสาร 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ระเบียบวธีิการวจิยั/กลุ่มเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์ แนวคิดและทฤษฏี 

กลุ่มเป้าหมาย วธีิวจิยั 
2. เพื�อศึกษากลยทุธ์การจดัการ        
สื�อสารภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 

- ทฤษฎีการสื�อสาร 
- แนวคิดและทฤษฎี
กลยทุธ์การสื�อสาร 
- แนวคิดเรื�องการ
สร้างภาพลกัษณ์ 

1. อธิการบดี 
2. นายกสภา
มหาวทิยาลยั           
ราชภฏัรําไพพรรณี 
3. รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร 
4. รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพฒันา 
5. คณบดี                    
คณะวทิยาการจดัการ 

- การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
- ศึกษา
วเิคราะห์
เอกสาร 

3. เพื�อศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจดัการสื�อสาร
เพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 

- แนวคิดการจดัการ
สื�อสาร 
- แนวคิดเรื�องการ
สร้างภาพลกัษณ์ 

กลุ่มตวัอยา่งที�มีอาย ุ
16 ปีขึ/นไปที�อาศยั
อยูใ่นเขตพื/นที�
จงัหวดัจนัทบุรี 

- แบบสอบถาม 
- ศึกษา
วเิคราะห์
เอกสาร 

 
การวจัิยเชิงคุณภาพ  

 วิเคราะห์การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) เสนอข้อมูลในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Description Analytical) และนาํขอ้มูลที!ไดจ้ากการวิจยัมาเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม
ในส่วนของการวจิยัเชิงปริมาณต่อไป ซึ! งผูว้จิยัไดก้าํหนดขั/นตอนในการดาํเนินการวจิยัดงันี/  
 1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั (Key Informant) 
 2. ประเด็นที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 3. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 4. การเก็บรวมขอ้มูล 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
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 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการวจิยัครั/ งนี/  แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ดงันี/  
 1. อธิการบดี 
 2. นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 
 5. คณบดีคณะวทิยาการจดัการ 
 ประเด็นที�ใช้ในการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ประเด็นที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการระดมสมอง (Brain Storming) 
ในประเด็นต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี ดงัต่อไปนี/  
 1. ดา้นผลิตบณัฑิต 
 2. ดา้นวจิยั 
 3. ดา้นบริการวชิาการ 
 4. ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
 5. ดา้นการบริหาร 
  6. ระดมทรัพยากรทัMงจากภายในและภายนอก 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เนื� องจากงานวิจัยครั/ งนี/ เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method) แบ่งรูปแบบการวิจัย       
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ� งในส่วนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื�อเป็นการรวบรวมขอ้มูลให้ตรง
ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัผูว้ิจยัจึงได้ใช้เครื�องมือในการการเก็บขอ้มูล ได้แก่ การสัมภาษณ์         
แบบเจาะลึก (In - depth Interview) และการระดมสมอง (Brain Storming) กับบุคคลภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เพื�อหาแนวทางและกลยุทธ์การจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี โดยผูว้ิจ ัยจะทําการสัมภาษณ์ทุกท่านด้วยตนเอง พร้อม                   
จดบนัทึกและบนัทึกเสียงในการสัมภาษณ์ เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลซึ� งเป็นขอ้เท็จจริง รูปแบบของ
การสั มภาษณ์ แบ บ กึ� งโครงส ร้าง (Semi - structured Selection Interview) โด ย มี การกําห น ด                     
หัวขอ้คาํถาม ในการสัมภาษณ์และขั/นตอนการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า ดว้ยคาํถามปลายเปิด เพื�อให ้               
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัได้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที�และได้ขอ้มูลที�เป็นขอ้เท็จจริงมากที�สุด ซึ� งแบ่ง           
คาํถามดงัต่อไปนี/  
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 1. ส่วนที� 1 คาํถามเกี�ยวกบัสอบถามเกี!ยวกบัแนวทางการจดัการสื!อสารภาพลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ที!สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทัMง 6 ดา้น 

ดงันีM  คือ 1)  ด้านผลิตบัณฑิต 2) ด้านวิจยั 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                

5) ดา้นการบริหาร 6) ระดมทรัพยากรทัMงจากภายในและภายนอก 

 2. ส่วนที� 2 คาํถามเกี�ยวกบัสอบถามเกี!ยวกบักลยุทธ์ในการจดัการสื!อสารภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทัMง 6 ด้าน      

ดงันีM  คือ 1)  ด้านผลิตบณัฑิต 2) ด้านวิจยั 3) ด้านบริการวิชาการ 4) ด้านทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม                 

5) ดา้นการบริหาร 6) ระดมทรัพยากรทัMงจากภายในและภายนอก 

 การเกบ็รวมข้อมูล 

 ในการวิจยัเรื� อง การจดัการการสื� อสารเพื�อสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ              

รําไพพรรณี ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลเพื�อนาํมาเป็นความรู้พื/นฐานและแนวทางในการดาํเนินการวิจยั 

จากขอ้มูล 2 แหล่งคือ 

 1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�ผูว้จิยัไดรั้บจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั

ที�ผูว้ิจยัคดัเลือกมา โดยการสัมภาษณ์แบบกึ� งโครงสร้าง (Semi - structured Selection Interview) 

และการระดมสมอง (Brain Storming) เป็นเครื� องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด                      

การรวบรวมขอ้มูลดงันี/  

  1.1 การสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง (Semi - structured Selection Interview) ลงพื/นที�

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เป็นรายบุคคล ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง 

(Semi - structured Selection Interview) วิธีการนี/ ผูว้ิจยัใช้การรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั 

โดยจะทาํการสัมภาษณ์เรื�องราวต่าง ๆ ผูว้ิจยัจะทาํการสัมภาษณ์ทุกคนดว้ยตนเอง พร้อมจดบนัทึก

และบนัทึกเสียงในการสัมภาษณ์ เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลซึ� งเป็นขอ้เท็จจริงแลว้รวบรวมขอ้มูลของ

แต่ละคนมาทาํการสรุปผลในแต่ละดา้น 

  1.2 การระดมสมอง (Brain Storming) นาํขอ้มูลที�ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งนาํเสนอให้

แต่ละกลุ่มทราบ โดยนาํเขา้ที�ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ร่วมกนั

หาแนวทางโดยการวิเคราะห์รวบรวมขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการสื!อสารภาพลกัษณ์

ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ทัMง 6 ดา้น

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางการตลาด (SWOT Analysis) มาช่วยกําหนดกลยุทธ์ แล้วสรุปเป็น               

กลยทุธ์เพื�อเป็นแนวทางการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 
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 2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่ขอ้มูลที�ผูว้ิจยัคน้ควา้จากเอกสาร หนงัสือ งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง
ต่าง ๆ รวมไปถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื�อนํามาเป็นความรู้พื/ นฐานและแนวทาง                      
ในการดาํเนินการศึกษา 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ สภาพปัญหาแนวทางการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี โดยการวเิคราะห์เนื/อหา มีองคป์ระกอบ 4 ขั/นตอน ดงันี/  
 1. การตีความข้อมูล (Interpretation) ตามเนื/อหาข้อมูลที�ได้จากการระดมสมอง (Brain 
Storming) 
 2. การเปรียบเทียบขอ้มูล (Constant Comparison) โดยการนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตีความ
มาเปรียบเทียบกนัเพื�อสร้างความชดัเจนของขอ้มูลที�ไดแ้ละเมื�อเปรียบเทียบกนัแลว้ ถา้พบความคิดเห็น
หรือความรู้สึกของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัที�คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน ผูว้ิจยัจะดาํเนินการเชื�อมโยง             
ขอ้มูลเหล่านั/นเขา้ดว้ยกนั และแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลอยา่งเป็นรูปธรรม 
 3. การสร้างขอ้สรุป (Conclusion) เป็นการตดัทอนขอ้มูลให้เหลือแต่คุณลกัษณะร่วมที�มี
ความหมายสามารถสร้างขอ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลนั/นได้ อนัจะเป็นการนาํไปสู่ทฤษฎีหรือขอ้สรุป            
เชิงนามธรรมที�เกิดขึ/น 
 4. การสังเคราะห์ขอ้มูล (Data Synthesis) คือ การรวบรวมขอ้มูลที�เป็นรตูปธรรมซึ� งเป็น
บทสรุปย่อยของขอ้มูลทั/งหมดจากการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละแหล่งขอ้มูล และนํามาสร้างเป็น           
ขอ้สรุปเชิงนามธรรมในลกัษณะของบทสรุป หรือแบบแผนของกระบวนการมีส่วนร่วมในภาพรวม 
(Holistic) ของขอ้มูลนั/น ๆ  
 โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ และการระดมสมอง (Brain 
Storming) เกี�ยวกบัแนวทางการจดัการสื�อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี และ
กลยุทธ์ในการจดัการสื!อสารภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี แล้วนาํมาวิเคราะห์ 
สรุป อภิปรายผล โดยประเด็นคาํถามที�จะถามกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั จะมีเฉพาะประเด็นสําคญั         
เท่านั/น หลงัจากนั/นนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบการวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 
การวจัิยเชิงปริมาณ 

 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 
โดยนาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีโดยรูปแบบการวิจยัใช้ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ� งได้จาก   
การใชแ้บบสอบถาม (Questionneries) 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร 
  ประชากรที�ใช้ในการวิจยั คือ ประชากรที�มีอายุ 16 ปีขึ/ นไปที�อาศัยอยู่ในเขตพื/นที�
จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 524,260 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ : 18 มกราคม 2563) 
 2. กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจยัคือประชากรที�มีอายุ 16 ปีขึ/ นไปอาศยัอยู่ในเขตพื/นที�
จงัหวดัจนัทบุรีกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางของทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1983 : ไม่ปรากฏ
เลขหน้า; อา้งถึงใน ณรงค์ โพธิt พฤกษานันท์. 2551 : 188) ที�ระดบัความเชื�อมั�นร้อยละ 95 จาํนวน 
400 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี รวมทั/งสิ/น                 
ไม่นอ้ยกวา่ 400 คน 
  เมื�อได้ก ลุ่มตัวอย่างแล้วผู ้วิจ ัยจะทําการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) ด้วยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 และใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling)  
  เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั/ งนี/ เป็นแบบสอบถามที�ใช้สอบถามเกี�ยวกบั 
การจดัการการสื�อสารเพื�อสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ประกอบดว้ย ขอ้มูล 
2 ส่วน ดงันี/  
 ส่วนที� 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) 
 ส่วนที� 2 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ที�มีผลต่อ
การจัดการการสื� อสาร มีลักษณะข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)                    
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบดว้ยมาตราส่วน 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี/  
 ให ้ 5  คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
 ให ้ 4  คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 
 ให ้ 3  คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 ให ้ 2  คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
 ให ้ 1  คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 

 ผูว้ิจยัไดส้ร้างเครื�องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมดว้ยแบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบั
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี ที�มีผลต่อการจดัการการสื�อสาร ซึ� งมีขั/นตอน             
การสร้างเครื�องมือดงันี/  
 1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัพฤติกรรมการเปิดรับ           
ข่าวสารการรับรู้ข่าวสารทศันคติและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
 2. วางกรอบแนวคิดและกาํหนดประเด็นในการตั/งคาํถาม 
 3. ร่างแบบสอบถามที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามประเด็นที�ตอ้งการใหค้รบถว้น 
 4. นาํแบบสอบถามที�สร้างขึ/นให้ผูเ้ชี�ยวชาญซึ� งเป็นผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาเพื�อตรวจสอบ
ความเที�ยงตรงเชิงเนื/ อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยให้ผู ้เชี�ยวชาญพิจารณาถึง            
ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบสอบถามเป็นรายขอ้ วิธีการพิจารณาแบบนี/จะเรียกวา่ 
การหาค่าสัมประสิทธิt ความสอดคล้อง (Index of Item - objective Congruence : IOC) โดยมีสูตร
การคาํนวณ ดงันี/  
 

    สูตร IOC = 
n

r∑      

 
  เมื�อ  IOC คือ ความสอดคลอ้งระหวา่งเนื/อหาในขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์

   ∑R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญทั/งหมด 
   N คือ จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 

  ดว้ยการแปลความหมายของคะแนน ดงันี/  
  +1 ขอ้คาํถามวดัไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

     0 ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  -1 ขอ้คาํถามวดัไม่ได ้เพราะไม่เกี�ยวขอ้งวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  การเลือกขอ้คาํถามที�ใช้ในการวิจยัดว้ยค่า IOC โดยใชเ้กณฑ์ค่ามากกวา่หรือเทียบเท่า  
0.50 สําหรับค่าที�น้อยกว่า 0.50 นํามาปรับปรุงตามหรือตัดออกไปตามคาํแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ                        
ในการตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือวจิยัมี 5 ท่าน ดงันี/  
  1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐวฒัน์ พระงาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบญัชี 
มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
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  2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพฒันา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะครุศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

  3. รองศาสตราจารย ์ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ รองคณบดี คณะศิลปะศาสตร์และ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 

  4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลัยล์ดา ทองเย็นบุริศม์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวทิยาลยัพิษณุโลก    

  5. อาจารย ์ดร.ภูริพฒัน์ แก้วตาธนวฒันา รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย   

ราชภฏัรําไพพรรณี 

  การหาค่าความเที�ยงตรงของเนื/อหาและความเหมาะสมของภาษาที�ใช้ระหว่างขอ้คาํถาม

กบัรูปแบบการดาํเนินชีวติและผลกระทบในครั/ งนี/  ไดค้่า IOC มีค่า  95% 

 5. หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) โดยการนําแบบทดสอบที�ได้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จาํนวน 30 ชุด แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป                  

ทางสถิติ วิเคราะห์หาค่าทดสอบความเที�ยงของแบบสอบถามและค่าความเชื�อมั�นของเครื� องมือ               

โดยการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธิt แบบครอนบัค (Cronbrach Alpha Coefficient) ซึ� งกําหนดว่า             

จะตอ้งไดค้่าสัมประสิทธิt แอลฟาตั/งแต่ 0.75 ขึ/นไป จึงจะยอมรับวา่มีความเชื�อถือได ้ 

  การหาคุณภาพของเครื�องมือครั/ งนี/  สามารถหาความเชื�อมั�นของเครื�องมือไดค้่าแอลฟา

สัมประสิทธิt  (α - Coefficient) ในชุดคาํถามเกี�ยวกบัการใชสื้�อออนไลน์เพื�อส่งเสริมการตลาดของ

อุตสาหกรรมการท่องเที�ยว จงัหวดัจนัทบุรี มีค่าเท่ากบั 0.84 ดงันั/น แบบสอบถามชุดนี/ จึงมีความน่าเชื�อได้

ในระดบัสูง 

 6. นาํเครื�องมือที�ทดลองใชแ้ลว้มาปรับแกใ้ห้สมบูรณ์ยิ�งขึ/นก่อนนาํเครื�องมือไปเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

 7. จดัพิมพเ์ครื�องมือเป็นฉบบัจริงและนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 สําหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัมีขั/นตอนดาํเนินการโดยให้ผูช่้วยนักวิจยั จาํนวน            

6 คน เก็บขอ้มูลภาคสนามกบัประชากรทั�วไปทั/งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี

จาํนวน 400 ชุดโดยดาํเนินการเก็บแบบสอบถามตั/งแต่ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 

 

 

 



 62

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์
ซึ� งมีรายละเอียดสถิติการวเิคราะห์ดงันี/  
 1. นาํแบบสอบถามที�ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนาํไป
วเิคราะห์ 
 2. นาํแบบสอบถามที�ถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพื�อประมวลผลขอ้มูล 
 3. นําข้อมูลที�ลงรหัสแล้วมาบันทึกโดยใช้เครื� องคอมพิวเตอร์เพื�อประมวลผลข้อมูล
โปรแกรมสาํเร็จรูป สาํหรับวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานที�ตั/งไว ้
  เกณฑก์ารคาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชั/นมี ดงันี/  
 
    ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั/น = 
 

    = 
5

15−
      =  0.80 

 
  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการแปลความหมายคะแนนเฉลี�ยที�ได้มาจดัระดับความสําคญัเป็น                
5 ระดบั ดงันี/  
                  ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 4.21 - 5.00 หมายถึง อยูใ่นระดบัมากที�สุด 
  ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายถึง อยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายถึง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉลี�ยระหวา่ง 1.00 - 1.80 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที�ใชใ้นการวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 
 1. ขอ้มูลพื/นฐานส่วนบุคคลใชส้ถิติความถี� (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ที�มีผลต่อการ            
จดัการการสื�อสาร ใชส้ถิติค่าเฉลี�ย ( X ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ�าสุด 

จาํนวนชั/น 




