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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครั6 งนี6 มีวตัถุประสงค ์เพื�อศึกษาการสื�อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการ
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี และเพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรลกัษณะ
ทางประชากรกับสื� อออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี         
ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู ้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรีที� เป็นกลุ่มประชากร                  
จ ํานวน 46 คน สถิติที� ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการแจกแจงความถี�  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี� ย                            
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติ F-test วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
เป รีย บ เที ย บ ค ว าม แ ต ก ต่ าง เป็ น ร าย คู่ ด้ ว ย วิ ธี เซ ฟ เฟ่  (Scheffe) แ ล ะ ใ ช้ ส ถิ ติ  Chi-square                                
หาความสัมพนัธ์ลกัษณะประชากรกบัสื�อออนไลน์ 
 ผลการวิจัยพ บ ว่า ผู ้ประกอบ การส ถานีวิท ยุ ธุรกิจขนาดเล็กในจังหวัดจันท บุ รี                             
ทาํการตลาดออนไลน์ผ่านเครื�องมือการสื�อสารการตลาดทั6ง 5 ด้านคือ ด้านการโฆษณาออนไลน์     
ด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการขายออนไลน์ ด้านการขายโดยบุคคล
ออนไลน์ และด้านการตลาดทางตรงออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มีการสื� อสาร                    
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ออนไลน์มากที�สุด โดยลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุ
ธุรกิจขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรีที� มีระดับรายได้ต่างกันจะมีการสื� อสารการตลาดออนไลน์             
แตกต่างกนั ทางดา้นการโฆษณา และลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจ
ขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กบัสื�อออนไลน์  ประเภทสื�อ Facebook มากที�สุด ไดแ้ก่ 
ดา้นอายุ ดา้นรายได ้ด้านการศึกษา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึ� งจากผลงานวิจยันี6  สถานีวิทยุ
ธุรกิจขนาดเล็ก สามารถนําไปเป็นแนวทางในการดาํเนินการปรับกลยุทธ์การสื�อสารการตลาด             
ให้สามารถรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงสู่ยุคแห่งการสื�อสารยุคใหม่ และยงัเป็นการขยายฐานการเขา้ถึง
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Abstract 
 
 This research aimed to study the online marketing communication of small radio station 
operators in Chanthaburi Province and the relationship between demographic variables and online 
media of small radio station operators in Chanthaburi Province. This research used quantitative 
research methodology by using a questionnaire to collect data from 46 small radio station 
operators in Chanthaburi Province. The statistics used in the data analysis were frequency 
distribution, percentage, mean, and standard deviation, F-test, One-way ANOVA, Scheffe’s 
method and Chi-square to find the relationship between demographic variables and online media. 
 The results of the research were found that small radio station operators in Chanthaburi 
Province market online through marketing communication tools in 5 areas; online advertising, 
online public relations, online promotion, online sales and online direct marketing at a high level. 
The most frequently used marketing communication tool was online public relations. Small radio 
station operators in Chanthaburi Province with different income levels employ different online 
marketing communication tools in advertising. The demographic characteristics most correlated 
with online media, specifically in Facebook age, income and education at the .05 level of significance. 
A small radio station operators can be understood as a guide to the process. Adjust marketing 
communication strategies to be able to cope with the changes in a new era of communication and 
also expanding their reach to targeted people to further increase their audience of small radio 
station operators and enable further growth. 
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