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บทที� 3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 
 การศึกษาเรื
อง การสื
อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก 
ในจงัหวดัจนัทบุรี มีขั)นตอนในการดาํเนินการดงัต่อไปนี)  
 1. การกาํหนดประชากร 
 2. เครื
องมือที
ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากร 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที
ใช้ในการวิจยั คือ ผูป้ระกอบการวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจันทบุรี                       
ทั) ง 10 อําเภอ ประกอบด้วย 1) อําเภอเมืองจันทบุรี 2) อําเภอมะขาม 3) อําเภอโป่งนํ) าร้อน                         
4) อาํเภอสอยดาว 5) อาํเภอนายายอาม 6) อาํเภอแก่งหางแมว 7) อาํเภอเขาคิชฌกูฏ 8) อาํเภอท่าใหม่ 
9) อาํเภอแหลมสิงห์ 10) อาํเภอขลุง ซึ
 งขึ)นทะเบียน จาํนวนทั)งสิ)น 46 ราย (สํานกังานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. ออนไลน์. 2563) 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 การศึกษาครั) งนี)  ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื
องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสร้างจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที
 เกี
ยวข้อง และเอกสารเกี
ยวกับการการสื
 อสารการตลาดออนไลน์               
ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี แบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม
ปลายปิด (Closed - ended) และคาํถามปลายเปิด (Open - ended) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี)  
 ส่วนที
 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก                   
ในจงัหวดัจนัทบุรี 
 ส่วนที
 2 ขอ้มูลลักษณะการใช้สื
 อประเภทสื
 อออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุ
ธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 
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 ส่วนที
 3 ชุดคาํถามเกี
ยวกบัการสื
อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก
ในจงัหวดัจนัทบุรี ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล 
และการตลาดทางตรง เป็นคาํถามแบบมาตรวดัประเมินค่า ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ดงันี)   
 5 หมายถึง มีการสื
อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบัมากที
สุด 
 4 หมายถึง มีการสื
อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีการสื
อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการสื
อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง มีการสื
อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบันอ้ยที
สุด 
 ส่วนที
 3 ขอ้เสนอแนะของงานวจิยั เป็นแบบคาํถามปลายเปิดเพื
อใหผู้ป้ระกอบสถานีวทิยุ
ธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีไดใ้หค้วามคิดเห็นอยา่งอิสระ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือ 
 เมื
อสร้างแบบสอบถามตามแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาผลงานที
เกี
ยวขอ้งเสร็จแลว้นาํไป
ตรวจสอบคุณภาพเครื
องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื
องมือเป็นขั)นตอนหลังจากการสร้าง
เครื
องมือเรียบร้อยแลว้ ดงันั)นเพื
อความถูกตอ้ง ผูว้ิจยันาํไปตรวจสอบเครื
องมือ (สุวิมล ติรกานนัท์. 
2543 : 50) ตามขั)นตอน ดงันี)  
 1. การหาความตรงเชิงเนื)อหา (Content Validity) ผูส้อบถามไดน้าํแบบสอบถามเสนอต่อ
อาจารยที์
ปรึกษาตรวจสอบในดา้นความเที
ยงตรงของเนื)อหารูปแบบของแบบสอบถาม (Format) 
ความเหมาะสมดา้นภาษา (Wording) ความสมบูรณ์ของคาํชี)แจงและความเหมาะสมของการใชเ้วลา
ในการตอบแบบสอบถามเมื
อรับเครื
องมือกลบัคืนจากอาจารยที์
ปรึกษาแล้วนาํขอ้แก้ไขทั)งหมด               
มาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ
งขึ)นตามขอ้เสนอแนะ 
 2. การหาความเที
ยงตรงของเนื)อหาและความเหมาะสมของภาษาที
ใชโ้ดยในการทดสอบ
ความเที
ยงตรงตามเนื)อหาได้ดาํเนินการโดยให้ผูเ้ชี
ยวชาญพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่าง
วตัถุประสงค์กบัแบบสอบถามเป็นรายขอ้วิธีการพิจารณาแบบนี) จะเรียกว่าการหาค่าสัมประสิทธิb
ความสอดคลอ้ง (Index of Item - Objective Congruence : IOC) โดยมีสูตรการการคาํนวณ ดงันี)  
 

   สูตร  ioc     =     
n

R∑   

 
  เมื
อ    IOC คือ ความสอดคลอ้งระหวา่งเนื)อหาในขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์



65 

 

   ∑R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี
ยวชาญทั)งหมด 
   N  คือ จาํนวนผูเ้ชี
ยวชาญ 
  ดว้ยการแปลความหมายของคะแนน ดงันี)  
  +1 ขอ้คาํถามวดัไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  0 ขอ้คาํถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  -1 ขอ้คาํถามวดัไม่ได ้เพราะไม่เกี
ยวขอ้งวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
  การเลือกขอ้คาํถามที
ใช้ในการวิจยัดว้ยค่า IOC โดยใชเ้กณฑ์ค่ามากกวา่หรือเทียบเท่า 
0.5 สําหรับค่าที
น้อยกว่า 0.5 นํามาปรับปรุงตามหรือตัดออกไปตามคําแนะของผู ้เชี
 ยวชาญ
ผูเ้ชี
ยวชาญในการตรวจสอบความเที
ยงตรงของเครื
องมือวจิยัมี 5 ท่าน ดงันี)  
   1. รองศาสตราจารย ์ดร.เยาวนารถ พนัธ์ุเพง็ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
     มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
  2. รองศาสตราจารย ์ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์                   

และการศึกษา  
    มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
  3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐวฒัน์ พระงาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบญัชี  
    มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
  4. อาจารย ์ดร.สันดุสิทธิb  บริวงษต์ระกลู ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการและ 

    เทคโนโลยสีารสนเทศ   
    มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

  5. อาจารย ์ดร.นิสากร ยนิดีจนัทร์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์  
    มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
  การหาค่าความเที
ยงตรงของเนื) อหาและความเหมาะสมของภาษาที
 ใช้ระหว่าง                    
ขอ้คาํถามกบัรูปแบบการดาํเนินชีวติและผลกระทบในครั) งนี)ไดค้่า IOC มีค่า 0.92 
 3. การหาความเชื
อถือได ้(Reliability) โดยนาํแบบสอบถามที
ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้
(Try Out) กับประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื)นที
ข้างเคียงจาํนวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติวเิคราะห์หาค่าทดสอบความเที
ยงของแบบสอบถามและค่าความเชื
อมั
น
ของเครื
 องมือโดยการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธิb แบบครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient)                 
ซึ
 งกาํหนดวา่จะตอ้งไดค้่าสัมประสิทธิb แอลฟาตั)งแต่ 0.75 ขึ)นไปจึงจะยอมรับวา่มีความเชื
อถือได ้
 4. การหาคุณภาพของเครื
องมือครั) งนี) สามารถหาความเชื
อมั
นของเครื
องมือไดค้่าแอลฟา
สัมประสิทธิb  (α - Coefficient) ในชุดคาํถามเกี
ยวกบัการสื
อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการ
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สถานีวิท ยุ ธุรกิจขนาดเล็กในจังหวัดจันท บุ รีมีค่ าเท่ ากับ  0.84 ดังนั) นแบ บ สอบถามชุดนี)                     
จึงมีความน่าเชื
อไดใ้นระดบัสูง 
 5. นําเครื
องมือที
ทดลองใช้แล้วมาปรับแก้ให้สมบูรณ์ยิ
งขึ) นก่อนนําเครื
องมือไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
 6. จดัพิมพเ์ครื
องมือเป็นฉบบัจริงและนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในส่วนของลกัษณะขอ้มูล สามารถจาํแนกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี)   
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลที
ได้จากเอกสารหนังสืองานวิจยั บทความ
ตลอดจนเอกสารอื
น ๆ ที
 เกี
ยวข้องเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที
 เกี
ยวข้อง เช่น แนวคิด
เกี
ยวกับวิทยุกระจายเสียง แนวคิดการใช้สื
 อออนไลน์ แนวคิดเกี
ยวกับการสื
 อสารการตลาด                 
โดยทาํการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารทางวชิาการ และงานวจิยัที
เกี
ยวขอ้ง 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาข้อมูลลักษณะทางประชากรของ
ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก เป็นขอ้มูลที
ไดจ้ากการเก็บรวบรวมดว้ยวิธีการเก็บขอ้มูล
ภาคสนามจากกลุ่มเป้าหมายที
ไดต้อบแบบสอบถามสํารวจการใช้การสื
อสารการตลาดออนไลน์
ของวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีการแจกแบบสอบถามให้ผูป้ระกอบการ ทั)งสิ)น 46 คน 
จากนั)นนาํขอ้มูลที
ไดไ้ปตรวจสอบความถูกตอ้งและวิเคราะห์เหตุผล พร้อมสรุปผลงานวิจยัต่อไป 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการออกแบบสอบถามให้กบัผูป้ระกอบการสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี    
ณ สถานประกอบการ ทั) ง 10 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมือง อําเภอแหลมสิงห์ อาํเภอขลุง                 
อาํเภอท่าใหม่ อาํเภอมะขาม อาํเภอโป่งนํ)าร้อน อาํเภอสอยดาว อาํเภอแก่งหางแมว อาํเภอนายายอาม 
และอาํเภอเขาคิชฌกูฏ ดว้ยตนเอง และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื
อนาํมาวเิคราะห์ประมวลผลดว้ยตนเอง 
โดยการประสานให้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ออกหนงัสือขอความอนุเคราะห์
ในการร่วมตอบแบบสอบถามสําหรับการวิจยั และเพื
อการขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากแต่ละตวัแทน
ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวดัจนัทบุรี และผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกับ
ผูป้ระกอบการกลุ่มตัวอย่าง เพื
อนัดวนัและเวลาที
 เหมาะสมในการตอบแบบสอบถาม เพื
อให้
ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากการรวบรวมแบบสอบถามทั)งหมดที
ผ่านการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว
ผูว้จิยันาํแบบสอบถามทั)งหมดมาดาํเนินการ ดงันี)  
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 1. นาํแบบสอบถามที
ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนาํไป
วเิคราะห์ 
 2. นาํแบบสอบถามที
ถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพื
อประมวลผลขอ้มูล 
 3. นําข้อมูลที
ลงรหัสแล้วมาบันทึกโดยใช้เครื
 องคอมพิวเตอร์เพื
อประมวลผลข้อมูล
โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานที
ตั)งไว ้
 เกณฑก์ารคาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชั)นมี ดงันี)  
 
 ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั)น = คะนนสูงสุด – คะแนนตํ
าสุด 
               จาํนวนชั)น 

    = 
5

15−
 =   0.80 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการแปลความหมายคะแนนเฉลี
ยที
ไดม้าจดัระดบัความสาํคญัเป็น 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�ใช้ในการวเิคราะห์ 
 สถิติที
ใชใ้นการวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 
 1. ลักษณะผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กใช้สถิติความถี
 (Frequency) และ                 
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ประเภทการใช้สื
อออนไลน์ของผูป้ระกอบการผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก
ในจงัหวดัจนัทบุรี ใชส้ถิติความถี
 (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3. การสื
อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวทิยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดั
จนัทบุรี ใชส้ถิติค่าเฉลี
ย ( X ) และส่วนเบี
ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. การทดสอบสมมติฐานที
 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุ
ธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ด้านเพศ ใช้สถิติ t - test ด้านอายุ ด้านรายได้ ด้านการศึกษา                
ใชส้ถิติ F - test เพื
อทดสอบความแตกต่างที
นยัสาํคญัทางสถิติ .05 
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 5. การทดสอบสมมติฐานที
 2 ลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจ
ขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรี มีความสัมพันธ์กับสื
 อออนไลน์ ใช้สถิติ Chi - square เพื
อใช้หา
ความสัมพนัธ์ลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวทิยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี
กบัประเภทของสื
อออนไลน์ ที
นยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 


