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บทที� 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจยั การสื�อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็ก
ในจงัหวดัจนัทบุรี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื�อศึกษาการสื�อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการ
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 2) เพื�อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากร
กับการสื� อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดั
จนัทบุรี  3) เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจ
ขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีกับประเภทของสื�อออนไลน์ วิจยันี4 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื� องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ระกอบการวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก           
ในจงัหวดัจนัทบุรีทั4ง 10 อาํเภอ ประกอบด้วย 1) อาํเภอเมืองจนัทบุรี 2) อาํเภอมะขาม 3) อาํเภอ     
โป่งนํ4 าร้อน 4) อาํเภอสอยดาว 5) อาํเภอนายายอาม 6) อาํเภอแก่งหางแมว 7) อาํเภอเขาคิชฌกูฏ       
8) อําเภอท่าใหม่ 9) อําเภอแหลมสิงห์ 10) อําเภอขลุง จาํนวนทั4 งสิ4 น 46 ราย หลังจากนั4 นนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ และนําเสนอ                
ผลการวเิคราะห์ในรูปตารางขอ้มูลพร้อมคาํบรรยายและอภิปรายผลตามลาํดบั ดงันี4  
 1. สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2. การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื�อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของข้อมูลที�ตรงกัน ผูว้ิจ ัยได้กําหนด
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี4  
 N หมายถึง ประชากร 
 X  หมายถึง ค่าเฉลี�ย (Mean) 
 S.D. หมายถึง ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 * หมายถึง ค่านยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
 t หมายถึง ค่าที�ใชใ้นการพิจารณา t - Distribution 
 F หมายถึง ค่าที�ใชใ้นการพิจารณา F - Distribution 
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การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจ ัยได้นําเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่ง                   
การนาํเสนอออก เป็น 4 ส่วนตามลาํดบั ดงันี4  
 ส่วนที� 1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที� 2 ผลการวเิคราะห์ประเภทสื�อออนไลน์ที�ใช ้
 ส่วนที� 3 ผลการวิเคราะห์การสื�อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุ
ธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 
 ส่วนที� 4 ผลการวเิคราะห์เพื�อทดสอบสมมติฐาน 
  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ส่วนที� 1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงค่าความถี�และร้อยละของลกัษณะทั�วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้โดยผลการวเิคราะห์ มีรายละเอียดดงัตาราง 
ดงันี4  
 
ตาราง 1  แสดงจาํนวนและร้อยละของของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดั

จนัทบุรี จาํแนกตามเพศ (N = 46) 
 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 31 67.40 

หญิง 15 32.60 

รวม 46 100.00 

 

 จากตาราง 1 พบวา่ ผูป้ระกอบการสถานีวทิยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมากที�สุด ร้อยละ 67.40 รองลงมา เป็นเพศหญิง ร้อยละ 32.60 
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ตาราง 2  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามของของผูป้ระกอบการสถานีวทิยุธุรกิจ
ขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามอาย ุ(N = 46) 

 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 
  25 - 30 ปี   2 4.30 
  36 - 40 ปี                  5 10.90 
  มากกวา่ 40 ปี 39                         84.80 

รวม 46 100.00 

 
จากตาราง 2 พบว่า ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ส่วนใหญ่                

มีอายุมากกว่า 40 ปี มากที�สุดร้อยละ 84.80 รองลงมา มีอายุ 36 - 40 ปี ร้อยละ 10.90 และน้อยที�สุด     
มีอาย ุ25 - 30 ร้อยละ 4.30 

 

ตาราง 3  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 
จาํแนกตามรายได ้(N = 46) 

 

รายได ้ จาํนวน ร้อยละ 
   10,000 - 20,000 บาท                                          5 10.90 
   20,001 - 30,000 บาท 21 45.70 
   30,001 - 40,000 บาท  16 34.80 
   มากกวา่  40,000 บาท   4                              8.70 

รวม 46 100.00 

 
 จากตาราง 3 พบวา่ ผูป้ระกอบการสถานีวทิยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ส่วนใหญ่
มีระดับรายได้ 20,001 - 30,000 บาท มากที� สุดคิดเป็นร้อยละ 45.70 รองลงมา มีระดับรายได ้      
30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.80 และน้อยที� สุดมีระดับรายได้มากกว่า 40,000 บาท               
คิดเป็นร้อยละ 8.70 

 
 



72 
 

ตาราง 4  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 
จาํแนกตามการระดบัการศึกษา (N = 46) 

 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
 มธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ�ากวา่ 1 2.20 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า 11 23.90 
 อนุปริญญา /ปวส. หรือเทียบเท่า 7 15.20 
 ปริญญาตรี 21 45.70 

สูงกวา่ปริญญาตรีขึ4นไป 6 13.00 

รวม 46 100.00 

 
 จากตาราง 4 พบวา่ ผูป้ระกอบการสถานีวทิยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ส่วนใหญ่
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 45.70 รองลงมา มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 23.90 และน้อยที�สุด มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้หรือตํ�ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 2.20 
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 ส่วนที� 2  ผลการวเิคราะห์ประเภทสื�อออนไลน์ที�ใช้ 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงค่าความถี� และร้อยละของประเภทสื�อออนไลน์     
ที�ใชโ้ดยผลการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงัตาราง ดงันี4  
 

ตาราง 5  แสดงจาํนวนร้อยละของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 
ประเภทสื�อออนไลน์ที�ผูต้อบแบบสอบถามใช ้(N = 46) 

 

ประเภทสื�อออนไลน์ จาํนวน ร้อยละ 
 Facebook 29 63.00 
 Instagram 4 8.70 
 Twitter 1 2.20 
 Blog หรือ Website 12 26.10 

รวม 46 100.00 

 
 จากตาราง 5 พบวา่ ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ใชสื้�อออนไลน์
ประเภท Facebook มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ Blog หรือ Website คิดเป็นร้อยละ 
26.10  Instagram คิดเป็นร้อยละ 8.70 และนอ้ยที�สุด Twitter คิดเป็นร้อยละ 2.2 

 

 ส่วนที� 3 ผลการวิเคราะห์การสื�อสารการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการสถานีวิทยุ

ธุรกจิขนาดเลก็ในจังหวดัจันทบุรี  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของการสื�อสารการตลาด
ออนไลน์ ประกอบด้วย การโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ การส่งเสริมการขาย
ออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ การตลาดทางตรงออนไลน์ ทั4 งนี4 ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์ค่าเฉลี�ย          
ในการแปลผล ซึ� งมีเกณฑ์คะแนนชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบ         
ของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ดงันี4  
 5 หมายถึง มีการใชก้ารสื�อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบัมากที�สุด 
 4 หมายถึง มีการใชก้ารสื�อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีการใชก้ารสื�อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการใชก้ารสื�อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง มีการใชก้ารสื�อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
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 โดยผลการวเิคราะห์มีรายละเอียด ดงันี4  
 

ตาราง 6  แสดงค่าเฉลี�ย ( X ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ที�เป็นกลุ่มประชากร ดา้นการสื�อสาร
การตลาดออนไลน์ (N = 46) 

 

การสื�อสารการตลาดออนไลน์ X  S.D. 
ระดบักาสื�อสาร                  

การตลาดออนไลน์ 

การโฆษณาออนไลน์                                                 3.98 1.14 มาก 
การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์                                      4.30 1.13 มากที�สุด 
การส่งเสริมการขายออนไลน์                                     3.96 1.09 มาก 
การขายโดยบุคคลออนไลน์                                        3.96 1.17 มาก 
การตลาดทางตรงออนไลน์                                         3.76 1.31 มาก 

รวม 3.99 1.07 มาก 

 
 จากตาราง 6 พบว่า ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีการสื�อสาร
การตลาดออนไลน์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.99, S.D. = 1.07) เมื�อวิเคราะห์รายดา้นพบว่า
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการสื� อสารการตลาดออนไลน์ด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์         
มากที�สุด ( X  = 4.30, S.D. = 1.13) รองลงมาคือ สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการสื�อสารการตลาด
ออนไลน์ด้านโฆษณาออนไลน์ ( X = 3.98, S.D. = 1.14) ด้านการส่งเสริมการขายออนไลน์               
( X = 3.96, S.D. = 1.09) เท่ ากันกับด้านการขายโดยบุคคลออนไลน์  ( X = 3.96, S.D. = 1.17)             
และดา้นการตลาดทางตรงออนไลน์ ( X = 3.76, S.D. = 1.07) ตามลาํดบั 
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ตาราง 7  แสดงค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ที�เป็นกลุ่มประชากร ด้านการโฆษณาออนไลน์            
(N = 46) 

 

การโฆษณาออนไลน์ X  S.D. 
ระดบัการสื�อสาร

การตลาดออนไลน์ 
1  สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่าน                       

มีการโฆษณารายการข่าวผา่นสื�อออนไลน์ 4.04 1.21 มาก 
2 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่าน                   

มีการโฆษณารายการเพลงผา่นสื�อออนไลน์ 4.17 1.23 มากที�สุด 
3 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่าน                       

มีการโฆษณารายการบนัเทิงผา่นสื�อออนไลน์ 3.93 1.25 มาก 
4 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการบอก

รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการต่าง ๆ หรือบริการ
ของสถานีฯ 3.93 1.20 มาก 

5 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการบอก
รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการหรือบริการรวมทั4ง
ความสะดวกสบายที�เอื4ออาํนวยใหลู้กคา้ 3.95 1.21 มาก 

6 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่าน                          
มีการชกัจูงใจ ใหรั้บรู้ และจดจาํรายการ            
หรือบริการของสถานีฯ 4.06 1.22 มาก 

7 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่าน                               
มีการกล่าวถึงประโยชน์ของรายการ                    
หรือบริการของสถานีฯ 3.91 1.20 มาก 

8 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่าน                                   
มีการชกัชวนใหเ้กิดความตอ้งการซื4อรายการ
หรือบริการของสถานีฯ 4.08 1.17 มาก 

9 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่าน                                    
มีการกระตุน้ เร่งเร้า ใหซื้4อรายการหรือบริการ
ของสถานีฯ 3.78 1.19 มาก 

รวม 3.98 1.14 มาก 
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 จากตาราง 7 พบว่า ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีการสื�อสาร
การตลาดออนไลน์ ด้านโฆษณาออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.98, S.D. = 1.14)        
เมื�อวิเคราะห์รายขอ้ พบวา่ สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก มีการโฆษณารายการเพลงผ่านสื�อออนไลน์ 
มากที�สุด ( X = 4.17, S.D. = 1.23) รองลงมาคือสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการชักชวนให้เกิด    
ความต้องการซื4 อรายการหรือบริการของสถานีฯ ( X = 4.08, S.D. = 1.17) สถานีวิทยุธุรกิจ        
ขนาดเล็กมีการชกัจูงใจ ให้รับรู้ และจดจาํรายการหรือบริการของสถานีฯ ( X = 4.06, S.D. = 1.22)  
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการโฆษณารายการข่าวผ่านสื� อออนไลน์ ( X = 4.04, S.D. = 1.21)  
ส ถ านี วิท ยุ ธุ ร กิ จข น าด เล็ ก มี ก ารบ อก รายล ะเอียด เกี� ยวกับ รายก ารห รือ บ ริก ารรวม ทั4 ง                          
ความสะดวกสบายที� เอื4 ออํานวยให้ลูกค้า ( X = 3.95, S.D. = 1.21) สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก                      
มีการโฆษณารายการบนัเทิงผ่านสื�อออนไลน์ ( X = 3.93, S.D. = 1.25) สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก              
มีการบอกรายละเอียดเกี�ยวกับรายการต่าง ๆ หรือบริการของสถานีฯ ( X = 3.93, S.D. = 1.20)  
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการกล่าวถึงประโยชน์ของรายการหรือบริการของสถานีฯ ( X = 3.91, 
S.D. = 1.20) และสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการกระตุน้ เร่งเร้าให้ซื4อรายการหรือบริการของสถานีฯ 
( X = 3.78,  S.D. = 1.19) ตามลาํดบั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

ตาราง 8  แสดงค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ

สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ที�เป็นกลุ่มประชากร ด้านการประชาสัมพนัธ์

ออนไลน์ (N = 46) 

 

การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ X  S.D. 
ระดบัการสื�อสาร

การตลาดออนไลน์ 
1 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการเสนอข่าว 

เกี�ยวกบัการสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะ 4.26 1.18 มาก 
2 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการเสนอ

ข่าว สารและ ขอ้มูลที�เป็นจริง เช่น การรายงาน
สถิติ ผูติ้ดเชื4อ โควดิ-19 ในจงัหวดั เป็นตน้ 4.34 1.17 มาก 

3 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการนาํเสนอ 
สาระความรู้ที�มีประโยชน์ เช่น การดูแลตนเอง 
ใหป้ลอดภยัจากการป้องกนัโควดิ-19 เป็นตน้ 4.34 1.17 มาก 

4 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการเปิด                  
รับฟังความคิดเห็นจากผูฟั้งในการพฒันารายการ
ต่าง ๆ หรือบริการของสถานีฯ 4.21 1.22 มาก 

5 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการเสนอ
ความช่วยเหลือแก่สังคม บริการสังคมและชุมชน 
เช่น เป็นสื�อกลางในการสื�อสารขอ้มูลไปสู่
ประชาชน เช่น ภาวะวกิฤติอุทกภยั ภาวะวกิฤติ
โควดิ-19 เป็นตน้ 4.50 1.18 มากที�สุด 

6 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการส่งเสริม 
คุณภาพชีวติของประชาชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพ, การศึกษา, ประเพณีวฒันธรรม เป็นตน้ 4.15 1.19 มาก 

รวม 4.30 1.13 มาก 
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 จากตาราง 8 พบว่า ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีการสื�อสาร
การตลาดออนไลน์ ด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30,            
S.D. = 1.13) เมื�อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการเสนอความช่วยเหลือ         
แก่สังคม บริการสังคมและชุมชน เช่น เป็นสื�อกลางในการสื�อสารขอ้มูลไปสู่ประชาชน เช่น ภาวะ
วกิฤติอุทกภยั ภาวะวิกฤติโควิด-19 มากที�สุด ( X = 4.50, S.D. = 1.18) รองลงมาคือ สถานีวทิยธุุรกิจ
ขนาดเล็กมีการเสนอข่าวสาร และข้อมูลที� เป็นจริง เช่นการรายงานสถิติ ผู ้ติดเชื4 อ โควิด-19               
ในจงัหวดั ( X = 4.34, S.D. = 1.17) เท่ากนักบั สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการนาํเสนอ สาระความรู้
ที�มีประโยชน์ เช่น การดูแลตนเองให้ปลอดภยั จากการป้องกนัโควิด-19 ( X = 4.34, S.D. = 1.17) 
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการเสนอข่าว เกี�ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ                    
( X = 4.26, S.D. = 1.18) ส ถานีวิท ยุ ธุรกิจขนาดเล็ก มีการเปิ ดรับ ฟั งความคิดเห็นจากผู ้ฟั ง                             
ในการพฒันารายการต่าง ๆ หรือบริการของสถานี ( X = 4.21, S.D. = 1.22) และสถานีวิทยุธุรกิจ
ขนาดเล็กมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ, การศึกษา, ประเพณี
วฒันธรรม ( X = 4.15, S.D. = 1.19) ตามลาํดบั  
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ตาราง 9  แสดงค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ที�เป็นกลุ่มประชากร ด้านการส่งเสริมการขาย
ออนไลน์ (N = 46) 

 

การส่งเสริมการขายออนไลน์ X  S.D. 
ระดบัการสื�อสาร

การตลาดออนไลน์ 
1 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการมอบ

ส่วนลดเมื�อลูกคา้ติดต่อขอซื4อรายการหรือ
บริการของสถานีฯ ตามจาํนวนที�กาํหนด 3.84 1.11 มาก 

2 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการมอบ
ของแถมเมื�อลูกคา้ซื4อรายการต่าง ๆ หรือบริการ
ของสถานีฯ ตามจาํนวนที�กาํหนด 3.91 1.09 มาก 

3 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีของแถม
หรือส่วนลดใหก้บัลูกคา้ที�มาซื4อรายการหรือ
บริการของสถานีฯ ในช่วงวนัเทศกาลสาํคญั 
เช่น วนัขึ4นปีใหม่, วนัสงกรานต ์ เป็นตน้ 4.06 1.18 มาก 

4 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการให้
ลูกคา้รายใหม่ที�มีความสนใจจะซื4อรายการ            
ต่าง ๆ หรือ บริการไดท้ดลอง ออกอากาศฟรี
ตามเงื�อนไขที�ทางสถานีกาํหนด 3.93 1.18 มาก 

5 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการเพิ�ม
ช่วงเวลาในการออกอากาศทางสถานีฯ ใหลู้กคา้
ที�ซื4อเวลา หรือใชบ้ริการ เช่น เป็นลูกคา้ที�ซื4อ
รายการต่าง ๆ หรือใชบ้ริการเป็นประจาํ                  
มาอยา่งยาวนาน, เป็นลูกคา้ที�มียอดการซื4อ
รายการหรือบริการมากที�สุด เป็นตน้ 4.06 1.21 มาก 

 รวม 3.96 1.09 มาก 
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 จากตาราง 9 พบว่า ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีการสื�อสาร
การตลาดออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการขายออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.96,              
S.D. = 1.09) เมื� อวิ เค ราะ ห์ รายข้อ  พ บ ว่า  ส ถ านี วิท ยุ ธุ ร กิ จข น าด เล็ ก มี ก ารเพิ� ม ช่ วงเวล า                                 
ในการออกอากาศทางสถานีฯ ให้ลูกคา้ที�ซื4อเวลาหรือใชบ้ริการ เช่น เป็นลูกคา้ที�ซื4อรายการต่าง ๆ 
หรือใช้บริการเป็นประจาํมาอย่างยาวนาน, เป็นลูกคา้ที�มียอดการซื4อรายการหรือบริการมากที�สุด             
( X = 4.06, S.D. = 1.21) เท่ากนักบั สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีของแถมหรือส่วนลดให้กบัลูกคา้
ที�มาซื4อรายการหรือบริการของสถานีฯ ในช่วงวนัเทศกาลสําคญั เช่น วนัขึ4นปีใหม่ วนัสงกรานต ์
เป็ น ต้น  ม าก ที� สุ ด  ( X = 4.06, S.D. = 1.18) รองลงม า ส ถานี วิท ยุ ธุรกิจข นาดเล็ก มีก ารให ้                       
ลูกคา้รายใหม่ที�มีความสนใจจะซื4อรายการต่าง ๆ หรือบริการไดท้ดลอง ออกอากาศฟรีตามเงื�อนไข
ที�ทางสถานีกําหนด ( X = 3.93, S.D. = 1.18)  สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการมอบของแถม                     
เมื�อลูกคา้ซื4อรายการต่าง ๆ หรือบริการของสถานีฯ ตามจาํนวนที�กาํหนด ( X =  3.91, S.D. = 1.09)  
และสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการมอบส่วนลดเมื�อลูกคา้ติดต่อขอซื4อรายการหรือบริการของ
สถานีฯ ตามจาํนวนที�กาํหนด ( X = 3.84, S.D. = 1.11) ตามลาํดบั  
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ตาราง 10  แสดงค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ที� เป็นกลุ่มประชากร ด้านการขายโดยบุคคล
ออนไลน์ (N = 46) 

 

การขายโดยบุคคลออนไลน์ X  S.D. 
ระดบัการสื�อสาร

การตลาดออนไลน์ 
1 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านจาํเป็นที�ตอ้งมี

พนกังานหรือเจา้หนา้ที�เพื�อใหร้ายละเอียด
เกี�ยวกบัรายการหรือบริการต่าง ๆ ผา่นสื�อ
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เพจเฟสบุค๊ของสถานีฯ 3.69 1.19 มาก 

2 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีพนกังาน
หรือเจา้หนา้ที�ที�มีความรู้เกี�ยวกบัการตลาดและ
พฤติกรรมของลูกคา้เพื�อที�จะเสนอขายรายการ
หรือบริการต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการ 3.93 1.23 มาก 

3 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีพนกังาน
หรือเจา้หนา้ที�สามารถใหค้วามรู้เกี�ยวกบัลกัษณะ
ของรายการ หรือบริการต่าง ๆ และการดาํเนิน
ธุรกิจของสถานีฯ 3.97 1.23 มาก 

4 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีพนกังาน
หรือเจา้หนา้ที�ที�มีทกัษะในการใหข้อ้มูลใน
ลกัษณะโนม้นา้วชกัจูงใจใหเ้กิดการตดัสินใจซื4อ
รายการหรือบริการต่าง ๆ ของสถานีฯ 3.91 1.27 มาก 

5 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีพนกังาน
หรือเจา้หนา้ที�ที�คอยใหบ้ริการที�ดีและดูแลเอาใจ
ใส่ต่อลูกคา้ อยา่งสมํ�าเสมอ 4.02 1.25 มาก 

6 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีพนกังาน
หรือเจา้หนา้ที�ที�มีความซื�อสัตยแ์ละปฏิบติัต่อ
ลูกคา้อยา่งเป็นธรรม 4.21 1.26 มาก 

 



82 
 

ตาราง 10  (ต่อ) 

 

การขายโดยบุคคลออนไลน์ X  S.D. 
ระดบัการสื�อสาร

การตลาดออนไลน์ 
7 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีพนกังาน

หรือเจา้หนา้ที�ที�คอยติดตามผลการซื4อรายการ
ต่าง ๆ หรือบริการของทางสถานีฯ เพื�อสร้าง
ความพึงพอใจใหเ้กิดการใชบ้ริการ                         
อยา่งต่อเนื�อง 4.00 1.21 มาก 

รวม 3.96 1.17 มาก 

 
 จากตาราง 10 พบวา่ ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีการสื�อสาร
การตลาดออนไลน์ ด้านการขายโดยบุคคลออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.96,              
S.D. = 1.17) เมื�อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที�              
ที�มีความซื�อสัตยแ์ละปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรม มากที�สุด ( X  = 4.21, S.D. = 1.26) รองลงมาคือ 
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที� ที� คอยให้บริการที� ดีและดูแลเอาใจใส่                      
ต่อลูกคา้อยา่งสมํ�าเสมอ ( X = 4.02, S.D. = 1.25) สถานีวทิยุธุรกิจขนาดเล็กมีพนกังานหรือเจา้หนา้ที�
ที�คอยติดตามผลการซื4อรายการต่าง ๆ หรือบริการของทางสถานีฯ เพื�อสร้างความพึงพอใจให้เกิด
การใช้บ ริการอย่างต่อเนื� อง ( X = 4.00, S.D. = 1.21) สถานีวิทยุ ธุรกิจขนาดเล็กมีพนักงาน                     
หรือเจา้หนา้ที�สามารถใหค้วามรู้เกี�ยวกบัลกัษณะของรายการหรือบริการต่าง ๆ และการดาํเนินธุรกิจ
ของสถานีฯ ( X = 3.97, S.D. = 1.23)  สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีพนกังานหรือเจา้หนา้ที�ที�มีความรู้
เกี�ยวกบัการตลาดและพฤติกรรมของลูกคา้เพื�อที�จะเสนอขายรายการหรือบริการต่าง ๆ ให้ตรงกบั
ความตอ้งการ ( X = 3.93, S.D. = 1.23) สถานีวทิยุธุรกิจขนาดเล็กมีพนกังานหรือเจา้หนา้ที�ที�มีทกัษะ
ในการให้ข้อมูลในลักษณะโน้มน้าวชักจูงใจให้เกิดการตดัสินใจซื4 อรายการหรือบริการต่าง ๆ       
ของสถานีฯ ( X = 3.91, S.D. = 1.27)  และสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กจําเป็นที�ต้องมีพนักงาน                  
หรือเจา้หน้าที�เพื�อให้รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการหรือบริการต่าง ๆ ผ่านสื�อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น              
เพจเฟสบุค๊ของสถานีฯ ( X = 3.69, S.D. = 1.19) ตามลาํดบั 
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ตาราง 11  แสดงค่าเฉลี�ย ( X ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ที� เป็นกลุ่มประชากร ด้านการตลาดทางตรง
ออนไลน์ (N = 46) 

 

การตลาดทางตรงออนไลน์ X  S.D. 
ระดบัการสื�อสาร

การตลาดออนไลน์ 
1 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการใหข้อ้มูล

เกี�ยวกบัรายการหรือบริการต่าง ๆ ของสถานีฯ  
ในลกัษณะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)           
สื�อออนไลน์ต่าง ๆ  เพื�อใหลู้กคา้ทราบอยา่งต่อเนื�อง 3.26 1.27 มาก 

2 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการ
ติดต่อสื�อสารกบัลูกคา้ผา่นสื�อสังคมออนไลน์
หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื�อให้
ขอ้มูล ขอ้เสนอพิเศษแก่ลูกคา้ที�ใชบ้ริการ                   
ของสถานี 3.21 1.31 มาก 

3 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการ
ติดต่อสื�อสารกบัลูกคา้ผา่นสื�อสังคมออนไลน์ 
ต่าง ๆ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
เนื�องในโอกาสวนัสาํคญัของลูกคา้เพื�อสร้าง
ความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั 4.17 1.12 มาก 

4 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการใช ้                
สื�อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, 
Twitter, BlogหรือWebsite เป็นตน้ เพื�ออาํนวย
ความสะดวกแก่ลูกคา้ในการติดต่อสื�อสาร                
ทางธุรกิจ 4.04 1.21 มาก 

5 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีฐานขอ้มูล 
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  Facebook, Instagram, 
Twitter, BlogหรือWebsite ฯลฯของลูกคา้และมี
การจดัเก็บฐานขอ้มูลของลูกคา้อยา่งเป็นระบบ 4.10 1.23 มาก 

รวม 3.76 1.13 มาก 
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 จาก ต าราง 11 พ บ ว่า  ผู ้ป ระ ก อ บ ก ารส ถ านี วิท ยุข น าด เล็ ก ใน จังห วัด จัน ท บุ รี                              
มีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ ด้านการตลาดทางตรงออนไลน์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 
3.76, S.D. = 1.13) เมื�อวิเคราะห์รายขอ้ พบวา่ สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กมีการติดต่อสื�อสารกบัลูกคา้    
ผ่านสื�อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เนื�องในโอกาสวนัสําคญั  
ของลูกคา้เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ( X = 4.17, S.D. = 1.12)  รองลงมาคือ สถานีวิทยุธุรกิจ
ขนาดเล็กมีฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) Facebook Instagram Twitter Blog หรือ Website 
ฯลฯ ของลูกค้า และมีการจดัเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ( X = 4.10, S.D. = 1.23)  
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการใช้สื�อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Instagram Twitter Blog หรือ 
Website เป็นต้น เพื�ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อสื� อสารทางธุรกิจ ( X = 4.04,                     
S.D. = 1.21)  สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก มีการให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัรายการหรือบริการต่าง ๆ ของสถานีฯ                     
ในลกัษณะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สื�อออนไลน์ต่าง ๆ เพื�อให้ลูกคา้ทราบอย่างต่อเนื�อง 
( X = 3.26, S.D. = 1.27) และสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการติดต่อสื�อสารกบัลูกคา้ผ่านสื�อสังคม
ออนไลน์หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื�อให้ขอ้มูลขอ้เสนอพิเศษแก่ลูกคา้ที�ใชบ้ริการ
ของสถานี ( X = 3.21, S.D. = 1.31) ตามลาํดบั  
 
 ส่วนที� 4 ผลการวเิคราะห์เพื�อทดสอบสมมติฐาน                  
 สมมติฐานขอ้ที� 1 ลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก               
ในจงัหวดัจนัทบุรีต่างกนั จะมีการสื�อสารการตลาดออนไลน์แตกต่างกนั 
 1. ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีวิทยุขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรีที� มีเพศแตกต่างกัน จะมี                  
การสื�อสารการตลาดออนไลน์แตกต่างกนั 
  สามารถเขียนสมมติฐานได ้ดงันี4    
  H0 : ผู ้ประกอบธุรกิจสถานีวิทยุขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรีที� มี เพศแตกต่างกัน                  
จะมีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
  H1 : ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีที�มีเพศ แตกต่างกนั จะมี     
การสื�อสารการตลาดออนไลน์แตกต่างกนั 
  สถิติที�ใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบค่า t (Independent Sample t-test)  เพื�อใช้
เปรียบเทียบลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 
ด้านเพศ ที�มีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ ดังนั4น จะยอมรับ สมมติฐานหลกั (H1) ก็ต่อเมื�อ Sig                 
มีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงันี4  
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ตาราง 12  แสดงผลการทดสอบค่าแปรปรวน ของผู ้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก            
ในจงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามเพศ โดยใช ้t-test 

 

การสื�อสารการตลาดออนไลน์ 
ของผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็ก 

ในจงัหวดัจนัทบุรี 
t df Sig. 

ดา้นการโฆษณา ( Advertising Online) .535 44 .584 
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (Public Relation Online) .028 44 .981 
ดา้นการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion Online) .665 44 .975 
ดา้นการขายโดยบุคคล (Personal Selling Online) .288 44 .484 
ดา้นการตลาดทางตรง (Direct Marketing Online) .004 44 .580 

 
 จากตาราง 12 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของผูป้ระกอบการผูป้ระกอบการ
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ จาํแนกตาม เพศ     
ทุกด้านมีค่า Sig. มากกว่า .05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานรอง (H0)  หมายความว่าผูป้ระกอบการ
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีเพศ แตกต่างกัน มีผลต่อการสื� อสารการตลาด
ออนไลน์ไม่แตกต่างกนั  
 
 2. ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีวิทยุขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรีที� มีอายุแตกต่างกัน จะมี                 
การสื�อสารการตลาดออนไลน์แตกต่างกนั 
  สามารถเขียนสมมติฐานได ้ดงันี4    
  H0 : ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีที�มีอายุแตกต่างกนั จะมี
การสื�อสารการตลาดออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
  H1 : ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีที�มีอายุแตกต่างกัน จะมี                 
การสื�อสารการตลาดออนไลน์แตกต่างกนั 
  สถิติที�ใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบค่า F (Independent Sample F-test) เพื�อใช้
เปรียบเทียบลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 
ด้านอายุ ที�มีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ ดังนั4น จะยอมรับ สมมติฐานหลกั (H1) ก็ต่อเมื�อ Sig                 
มีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงันี4  
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ตาราง 13  แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก 
จาํแนกตามอาย ุ

 

ดา้นการโฆษณา  
(Advertising Online) 

SS df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.590 2 .975 .739 .483 
ภายในกลุ่ม 56.722 43 1.319   

รวม 58.672 45    
ดา้นการประชาสัมพนัธ์  

(Public Relation Online) 
SS df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 5.683 3 1.894 1.511 .224 
ภายในกลุ่ม 54.470 43 1.267   

รวม 58.072 45    
ดา้นการส่งเสริมการขาย  
(Sale Promotion Online) 

SS df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4.756 3 1.585 1.365 .267 
ภายในกลุ่ม 48.788 42 1.162   

รวม 53.544 45    
ดา้นการขายโดยบุคคล 

(Personal Selling Online) 
SS df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 8.341 3 2.708 2.183 .104 
ภายในกลุ่ม 60.294 43 1.402   

รวม 61.845 45    
ดา้นการตลาดทางตรง  

(Direct Marketing Online) 
SS df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.288 3 .644 .491 .615 
ภายในกลุ่ม 56.362 43 1.311   

รวม 57.650 45    
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 จากตาราง 13 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของผูป้ระกอบการสถานีวิทยธุุรกิจ
ขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ จาํแนกตามอายุ พบวา่ ทุกดา้นมีค่า 
Sig. มากกว่า .05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานรอง (H0) หมายความว่า ผูป้ระกอบการสถานีวิทย ุ 
ขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีที�มีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อการสื�อสารการตลาดออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 14  แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก 

จาํแนกตามรายได ้
 

ดา้นการโฆษณา  
(Advertising) 

SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 10.276 3  3.425 2.973 .042* 
ภายในกลุ่ม 48.397 42 1.152   

รวม 58.672 45    
ดา้นการประชาสัมพนัธ์  

(Public Relation) 
SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 5.683 3 1.894 1.511 .224 
ภายในกลุ่ม 52.390 42 1.147   

รวม 58.072 45    
ดา้นการส่งเสริมการขาย 

 (Sale Promotion) 
SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 4.756 3 1.585 1.365 .267 
ภายในกลุ่ม 48.788 42 1.162   

รวม 53.544 45    
ดา้นการขายโดยบุคคล  

(Personal Selling) 
SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 8.341 3 2.708 2.183 .104 
ภายในกลุ่ม 53.503 42 1.274   

รวม 61.844 45    
 

 



88 
 

ตาราง 14  (ต่อ) 
 

ดา้นการตลาดทางตรง  
(Direct Marketing) 

SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 8.489 3 2.830 2.418 .080 
ภายในกลุ่ม 49.160 42 1.170   

รวม 57.650 45    

 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 
 จากตาราง 14 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของผูป้ระกอบการสถานีวิทยธุุรกิจ
ขนาดเล็กที�มีการสื�อสารการตลาดออนไลน์จาํแนกตามรายได ้พบวา่ ดา้นการโฆษณา (Advertising) 
มีค่า Sig. น้อยกว่า .05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H0)  
หมายความวา่ ผูป้ระกอบการที�มีรายไดแ้ตกต่างกนั มีผลต่อการสื�อสารการตลาดออนไลน์ แตกต่างกนั
ด้านการโฆษณา (Advertising) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 ดังนั4 น ผู ้วิจ ัยจึงทดสอบ                 
ความแตกต่างจาํแนกตามรายไดโ้ดยใชก้ารทดสอบแบบ Scheffe ที�ระดบัความเชื�อมั�น 95% 

 
ตาราง 15  แสดงผลการทดสอบค่าเฉลี�ยรายคู่ ของผูป้ระกอบการวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดั

จนัทบุรี จาํแนกตามรายได ้ดา้นการโฆษณา (Advertising) 
 

   รายได ้ 10,000 - 20,000 20,001 - 30,000 30,001 - 40,000 มากกวา่ 40,000 
10,000 - 20,000                                  - -1.038   

 (.301)     
-1.369 
(.119)                     

-1.966 
(.074) 

20,001 - 30,000                                                - .331* 
(.042) 

-.928 
 (.481) 

30,001 - 40,000    
 
มากกวา่ 40,000                                                                        

     - -.331 * 
  (.042) 
 
 

 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
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 จากตาราง 15 เมื�อทดสอบความแตกต่างการสื�อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการ
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ด้านการโฆษณา (Advertising) จาํแนกตามรายได ้
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 
 ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท              
มีการสื� อสารตลาดออนไลน์ด้านโฆษณามากกว่า ผู ้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก            
ในจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีรายได ้30,001 - 40,000 บาท                                                                                        
 

ตาราง 16  แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก 
จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ดา้นการโฆษณา  
(Advertising) 

SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 16.708 4 4.177 4.081 .070 
ภายในกลุ่ม 41.964 41 1.024   

รวม 58672 45    
ดา้นการประชาสัมพนัธ์  

(Public Relation) 
SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 12.639 4 3.160 2.851 .063 
ภายในกลุ่ม 45.434 41 1.108   

รวม 58.072 45    
ดา้นการส่งเสริมการขาย  

(Sale Promotion) 
SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 14.931 4 3.733 3.964 .080 
ภายในกลุ่ม 38.613 41 .942   

รวม 53.554 45    
ดา้นการขายโดยบุคคล  

(Personal Selling) 
SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 17.383 2 4.346 4.007 .080 
ภายในกลุ่ม 44.462 41 1.084   

รวม 61.845 45    
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ตาราง 16  (ต่อ) 
 

ดา้นการตลาดทางตรง  
(Direct Marketing) 

SS Df MS f Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 1.4785 4 3.697 3.536 .094 
ภายในกลุ่ม 37.636 41 1.045   

รวม 52.421 45    

 
 จากตาราง 16 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวน ของผูป้ระกอบการสถานีวิทย ุ               
ในจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีการสื�อสารการตลาดออนไลน์  จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ทุกดา้นมีค่า 
Sig. มากกว่า .05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานรอง (H0)  หมายความว่าผูป้ระกอบการสถานีวิทย ุ  
ขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อ การสื�อสารการตลาดออนไลน์          
ไม่แตกต่างกนั 

 
 สมมติฐานขอ้ที� 2 ลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก               
ในจงัหวดัจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ 
 1. เพศของผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กบั
ประเภทของสื�อออนไลน์ 
  สามารถเขียนสมมติฐานได ้ดงันี4    
  H0 : เพศของผู ้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์  
  H1 : เพ ศ ข อ งผู ้ป ระ ก อ บ ก ารส ถ านี วิท ยุ ธุ ร กิ จข น าด เล็ ก ใน จังห วัด จัน ท บุ รี                         
มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ 
  สถิติที�ใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบค่า Chi - square เพื�อใช้หาความสัมพนัธ์  
ดา้นเพศของผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีกบัประเภทของสื�อออนไลน์ 
ดงันั4น จะยอมรับสมมติฐานหลกั (H1) ก็ต่อเมื�อ Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
แสดงดงันี4  
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ตาราง 17  จาํนวนและร้อยละของประเภทสื�อออนไลน์จาํแนกตามเพศ 
 

ประเภท 
สื�อออนไลน์ 

เพศ 

ชาย หญิง 

Facebook 20 
(64.50) 

9 
(60.00) 

Instagram 1 
(3.20) 

3 
(20.00) 

Twitter 0 
(0.00) 

1 
(6.70) 

Blog หรือ 
Website 

10 
(32.30) 

2 
(13.30) 

 
รวม 

31 
(100.00) 

15 
(100.00) 

Chi - square = 6.758, Sig. = .080 

 
 จากตาราง 17 พบวา่ ยอมรับ H0  กล่าวคือ เพศของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก
ในจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ ที�ระดบันยัสาํคญั .05 (Sig. > .05) 

 

 2. อายขุองผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กบั
ประเภทของสื�อออนไลน์ 
  สามารถเขียนสมมติฐานได ้ดงันี4    
  H0 : อายุของผู ้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์  
  H1 : อ ายุข องผู ้ป ระก อ บ ก ารส ถ านี วิท ยุ ธุ ร กิ จข น าด เล็ ก ใน จังห วัด จัน ท บุ รี                            
มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ 

สถิติที�ใช้ในการทดสอบ จะใชก้ารทดสอบค่า Chi-Square เพื�อใชห้าความสัมพนัธ์ดา้นอายุ
ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีกบัประเภทของสื�อออนไลน์ ดงันั4น 
จะยอมรับสมมติฐานหลกั (H1) ก็ต่อเมื�อ Sig มีค่านอ้ยกวา่ .05  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงันี4  
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ตาราง 18  จาํนวนและร้อยละของประเภทสื�อออนไลน์จาํแนกตามอาย ุ
 

ประเภท 
สื�อออนไลน์ 

อาย ุ
25 - 30 ปี 36 - 40 ปี มากกวา่ 40 ปี 

Facebook 
 

0 
(0.00) 

3 
(60.00) 

26 
(66.70) 

Instagram 
 

2 
(100.00) 

1 
(20.00) 

1 
(2.60) 

Twitter 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(2.60) 

Blog หรือ Website 0 
(0.00) 

1 
(20.00) 

11 
(28.20) 

 
รวม 

2 
(100.00) 

5 
(100.00) 

39 
(100.00) 

                                       Chi - square = 23.784*, Sig. = .001 

 
*Sig. < .05 

 
 จากตาราง 18 พบว่า ปฏิเสธ H0 กล่าวคือ อายุของผู ้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจ               
ขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ ที�ระดบันัยสําคญั .05      
(Sig. < .05) เมื�อใช้การเปรียบเทียบค่าร้อยละพิจารณาประกอบ พบว่า ผูที้�ใช้ Facebook ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 66.70 มีอายุมากกว่า 40 ปี รองลงมา ร้อยละ 60.00 มีอายุ 36 - 40 ปี ส่วนผูที้�ใช้ Instagram 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 100.00 มีอายุ 25 - 30 ปี รองลงมา ร้อยละ 20.00 มีอายุ 36 - 40 ปี และร้อยละ 2.60 
มีอายุมากกว่า 40 ปี ตามลาํดบั ส่วนผูที้�ใช้ Twitter มีเพียงลาํดบัเดียว คือ ร้อยละ 2.60 มีอายุมากว่า 
40 ปี สาํหรับ Blog หรือ Website มีผูใ้ชส่้วนใหญ่ ร้อยละ 28.20 มีอายมุากกวา่ 40 ปี และร้อยละ20.0 
มีอาย ุ36 - 40 ปี 
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 3. รายไดข้องผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์
กบัประเภทของสื�อออนไลน์ 
  สามารถเขียนสมมติฐานได ้ดงันี4    
  H0 : รายได้ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจันทบุรี ไม่มี
ความสัมพนัธ์ กบัประเภทของสื�อออนไลน์  
  H1 :  รายได้ของผู ้ประกอบการสถานีวิทยุ ธุรกิจขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุ รี                           
มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ 
  สถิติที�ใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบค่า Chi-Square เพื�อใช้หาความสัมพนัธ์ 
ดา้นรายไดข้องผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีกบัประเภทของสื�อออนไลน์ 
ดงันั4น จะยอมรับสมมติฐานหลกั (H1) ก็ต่อเมื�อ Sig มีค่าน้อยกว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
แสดงดงันี4  
 
ตาราง 19  จาํนวนและร้อยละของประเภทสื�อออนไลน์จาํแนกตามรายได ้
 

ประเภท 
สื�อออนไลน์ 

รายได ้

10,000 - 20,000 
บาท  

20,001 - 30,000 
บาท 

30,001 - 40,000 
บาท 

มากกวา่ 40,000 
บาท 

Facebook 3 
(60.00) 

19 
(90.50) 

6 
(37.50) 

1 
(25.00) 

Instagram 2 
(40.00) 

1 
(4.80) 

1 
(6.30) 

0 
(0.00) 

Twitter 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(6.30) 

0 
(0.00) 

Blog หรือ 
Website 

0 
(0.00) 

1 
(4.80) 

8 
(50.00) 

3 
(75.00) 

รวม 5 
(100.00) 

21 
(100.00) 

16 
(100.00) 

4 
(100.00) 

Chi -square = 25.571*, Sig. = .002 

 
*Sig. < .05 
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จากตาราง 19 พบว่า ปฏิเสธ H0 กล่าวคือ รายได้ ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจ     
ขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรี มีความสัมพันธ์กับประเภทของสื� อออนไลน์ ที�ระดับนัยสําคัญ             
.05 (Sig. < .05) เมื� อใช้การเปรียบเทียบค่าร้อยละพิจารณาประกอบ พบว่า ผู ้ที� ใช้ Facebook            
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.50 มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท รองลงมาร้อยละ 60.00 มีรายได้ 10,000 - 
20,000 บาท ร้อยละ37.50 มีรายได้ 30,001 - 40,000 บาท และน้อยสุด ร้อยละ 25.00 มีรายได้
มากกว่า 40,000 บาท ตามลาํดบั ส่วนผูที้�ใช้ Instagram ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.00 มีรายได้ 10,000 - 
20,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 6.30 มีรายได ้30,001 - 40,000 บาท และร้อยละ 4.80 มีรายได ้20,001 
- 30,000 บาท สําหรับ Twitter มีเพียงลาํดับเดียว คือ ร้อยละ 6.30 มีรายได้ 30,001 - 40,000 บาท 
ส่วน Blog หรือ Website นั4 นส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.00 มีรายได้ มากกว่า 40,000 บาท รองลงมา             
ร้อยละ 50.0 มีรายได้ 30,001 - 40,000 บาท น้อยสุด ร้อยละ 4.80 มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท 
ตามลาํดบั 
 
 4. ระดับการศึกษาของผู ้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรี                 
มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ 
  สามารถเขียนสมมติฐานได ้ดงันี4    
  H0 : ระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี          
ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัประเภทของสื�อออนไลน์  
  H1 : ระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี             
มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ 
  สถิติที�ใช้ในการทดสอบ จะใช้การทดสอบค่า Chi - square เพื�อใช้หาความสัมพนัธ์           
ด้านระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีกบัประเภท              
ของสื� อออน ไล น์  ดังนั4 น จะยอม รับ ส ม ม ติฐาน ห ลัก  (H1) ก็ ต่อ เมื� อ  Sig มี ค่ าน้อยกว่า  .05                        
ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงันี: 
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ตาราง 20  จาํนวนและร้อยละของประเภทสื�อออนไลน์จาํแนกตามระดบัการศึกษา   
 

ประเภท 
สื�อออนไลน์ 

ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา

ตอนตน้
หรือตํ�ากวา่ 

มธัยมศึกษา
ตอน ปลาย

หรือเทียบเท่า/
ปวช.หรือ
เทียบเท่า 

อนุปริญญา 
/ปวส. หรือ
เทียบเท่า 

ปริญญาตรี สูงกวา่
ปริญญาตรี

ขึ4นไป 

Facebook 
 

1 
(100.00) 

10 
(90.90) 

4 
(57.10) 

13 
(61.90) 

1 
(16.70) 

Instagram 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 
(19.00) 

0 
(0.00) 

Twitter 
 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(16.70) 

Blog หรือ 
Website 

0 
(0.00) 

1 
(9.10) 

3 
(42.90) 

4 
(19.00) 

4 
(66.70) 

รวม 1 
(100.00) 

11 
(100.00) 

7 
(100.00) 

21 
(100.00) 

6 
(100.00) 

Chi - square = 21.510*, Sig. = .043 

 
*Sig. < .05 

 
จากตาราง 20 พบว่า ปฏิเสธ H0 กล่าวคือ ระดบัการศึกษา ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุ

ธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ ที�ระดบันัยสําคญั             
.05 (Sig. < .05) เมื� อใช้การเปรียบเทียบค่าร้อยละพิจารณาประกอบ พบว่า ผู ้ที� ใช้ Facebook            
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 100.0 มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ�ากว่า รองลงมา ร้อยละ 90.90     
มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 61.90 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 57.10 มีระดบัการศึกษาอนุปริญญา /ปวส. หรือเทียบเท่า และร้อยละ
16.70 มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีขึ4นไป ตามลาํดบั ส่วนผูที้�ใช ้Instagram มีเพียงลาํดบัเดียว 
คือ ร้อยละ19.00 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี สําหรับ Twitter มีเพียงลาํดบัเดียวเช่นเดียวกนั คือ     
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ร้อยละ16.70 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ4 นไป ส่วน Blog หรือ Website นั4 น ส่วนใหญ่     
ร้อยละ 66.70 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ4 นไป รองลงมาคือ ร้อยละ 42.90 มีระดับ
การศึกษา อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า ร้อยละ 19.00 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และน้อยสุด
ร้อยละ 9.10 มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.หรือเทียบเท่า ตามลาํดบั 


