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บทที�  5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อแสนอแนะ 

 

 การวจิยัเรื�อง การสื�อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก
ในจงัหวดัจนัทบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาการสื�อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานี
วิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจันทบุรี เพื�อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับ                  
การสื�อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี                  
เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก               
ในจังหวัดจันทบุรีกับประเภทของสื� อออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มผู ้ประกอบการ
ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรี ผูว้ิจ ัยนําเสนอสรุปผลการศึกษา                    
ซึ� งแบ่งเป็น 5 หวัขอ้ ดงันี4  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
 3. สรุปผลการวจิยั 
 4. อภิปรายผล 
 5. ขอ้เสนอแนะ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาการสื�อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก

ในจงัหวดัจนัทบุรี 

 2. เพื�อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรกบัการสื�อสารการตลาดออนไลน์    

ของผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 

 3. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจ  

ขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีกบัประเภทของสื�อออนไลน์ 
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 วธีิดําเนินการวจัิย 
 แหล่งข้อมูล 

 ในการวิจยัครั4 งนี4  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาจากกลุ่มประชากรที�เป็นผูป้ระกอบการสถานีวิทยุ
ธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี และแหล่งข้อมูลที�เป็นเอกสาร ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล                   
ซึ� งมีรายละเอียดดงันี4  
 1. แหล่งขอ้มูลที�เป็นเป็นบุคคล  
  การวิจยัเรื�องการสื�อสารการตลาดออนไลน์ของสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดั
จนัทบุรี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ซึ� งประชากรที�ใชใ้นการวจิยั คือ ผูป้ระกอบการสถานีวิทยขุนาดเล็ก           
ในจงัหวดัจนัทบุรี จาํนวนทั4งสิ4น 46 ราย ในเขตพื4นที� 10 อาํเภอ ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองจนัทบุรี 
อําเภอมะขาม อําเภอโป่ งนํ4 าร้อน  อําเภอส อยดาว อําเภอนายายอาม อําเภอแก่งหางแมว                         
อาํเภอเขาคิชฌกฏู อาํเภอท่าใหม่ อาํเภอแหลมสิงห์ อาํเภอขลุง  
 2. แหล่งขอ้มูลที�เป็นเป็นเอกสาร 
  แหล่งข้อมูลที� เป็นเอกสารของการวิจัยเรื� องการสื� อสารการตลาดออนไลน์ของ
ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย ขอ้มูลที�ไดจ้ากเอกสาร
หนังสืองานวิจยั บทความตลอดจนเอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ                   
ที�เกี�ยวข้อง เช่น แนวคิดเกี�ยวกับวิทยุกระจายเสียง แนวคิดการใช้สื� อออนไลน์ แนวคิดเกี�ยวกับ                
การสื�อสารการตลาด โดยทาํการศึกษา คน้ควา้จากเอกสารทางวชิาการ และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครั4 งนี4  ผูว้ิจยัใช้วีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มประชากร                
ที� เป็นผูป้ระกอบการสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี และแหล่งข้อมูลเอกสาร จากนั4 น                    
นําข้อมูลที� ได้มารวบรวม นําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป                      
โดยแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามปลายปิด (Closed - ended) และคาํถามปลายเปิด (Open - ended) 
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงันี4  
 ส่วนที� 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยธุุรกิจ
ขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรีเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย                   
1) เพศ  2) อาย ุ 3) รายได ้4) ระดบัการศึกษา 
 ส่วนที� 2 ผลการวิเคราะห์เกี�ยวกบัประเภทสื�อออนไลน์ที�ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจ
ขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีใช้ ประกอบดว้ย ประเภทสื�อออนไลน์ที�ผูต้อบแบบสอบถามใช้ ไดแ้ก่ 
Facebook  Instagram Twitter และ Blog หรือ Website  
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 ส่วนที� 3 ผลการวิเคราะห์เกี�ยวกับการสื� อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวิทยุธุรกิจ   
ขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ไดแ้ก่ การโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ การส่งเสริม
การขายออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ เป็นคําถาม                   
แบบมาตรวดัประเมินค่า ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท 
(Liket’s Rating Scale) ดงันี4  
 5 หมายถึง มีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบัมากที�สุด 
 4 หมายถึง มีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง มีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ในสถานีวทิยอุยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 
 ส่วนที� 4 ขอ้เสนอแนะของงานวิจยั เป็นแบบคาํถามปลายเปิดเพื�อให้ผูป้ระกอบการสถานี
วทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามคิดเห็นอยา่งอิสระ 
 เมื�อสร้างแบบสอบถามตามแนวคิดและทฤษฎี ตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือเพื�อความถูกตอ้ง 
ผูว้จิยันาํไปตรวจสอบเครื�องมือ ตามขั4นตอนดงันี4  
 1. การหาความตรงเชิงเนื4อหา (Content Validity) ผูส้อบถามไดน้าํแบบสอบถามเสนอต่อ
อาจารยที์�ปรึกษาตรวจสอบในดา้นความเที�ยงตรงของเนื4อหา รูปแบบของแบบสอบถาม (Format) 
ความเหมาะสมดา้นภาษา (Wording) ความสมบูรณ์ของคาํชี4แจง และความเหมาะสมของการใชเ้วลา
ในการตอบแบบสอบถาม เมื�อรับเครื�องมือกลบัคืนจากอาจารยที์�ปรึกษาแล้วนาํขอ้แกไ้ขทั4งหมด               
มาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ4นตามขอ้เสนอแนะ 
 2. การหาความเที�ยงตรงของเนื4อหา และความเหมาะสมของภาษาที�ใช้ โดยในการทดสอบ
ความเที�ยงตรงตามเนื4อหาได้ดาํเนินการโดยให้ผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่าง
วตัถุประสงค์กบัแบบสอบถามเป็นรายขอ้ วิธีการพิจารณาแบบนี4 จะเรียกว่า การหาค่าสัมประสิทธิe
ความสอดคลอ้ง (Index of Item - Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 5 ท่าน ดงันี4   
  1) รองศาสตราจารย ์ดร.เยาวนารถ พนัธ์ุเพง็ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
  2) รองศาสตราจารย ์ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
  3) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐวฒัน์  พระงาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
    และการบญัชี มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
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  4) อาจารย ์ดร.สันดุสิทธิe   บริวงษต์ระกลู ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการและ 
                                                                                     เทคโนโลยสีารสนเทศ   
    มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี   
  5) อาจารย ์ดร.นิสากร ยนิดีจนัทร์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 3. การหาความเชื�อถือได ้(Reliability) โดยนาํแบบสอบถามที�ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้
(Try Out) กับประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื4นที�ข้างเคียงจํานวน 30 คนแล้วนํามาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติวเิคราะห์หาค่าทดสอบความเที�ยงของแบบสอบถามและค่าความเชื�อมั�น
ของเครื� องมือโดยการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธิe แบบครอนบัค (Cronbrach Alpha Coefficient)                
ซึ� งกาํหนดวา่จะตอ้งไดค้่าสัมประสิทธิe แอลฟาตั4งแต่ 0.75 ขึ4นไปจึงจะยอมรับวา่มีความเชื�อถือได ้
 4. การหาคุณภาพของเครื�องมือครั4 งนี4 สามารถหาความเชื�อมั�นของเครื�องมือไดค้่าแอลฟา
สั มป ระสิ ท ธิe  (α - Coefficient) ใน ชุดคําถามเกี� ยวกับ การสื� อส ารการตลาดออน ไลน์ ของ
ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีมีค่าเท่ากบั 0.84 ดงันั4นแบบสอบถามชุดนี4
จึงมีความน่าเชื�อไดใ้นระดบัสูง 
 5. นําเครื�องมือที�ทดลองใช้แล้วมาปรับแก้ให้สมบูรณ์ยิ�งขึ4 นก่อนนําเครื�องมือไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
 6. จดัพิมพเ์ครื�องมือเป็นฉบบัจริงและนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
   
สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พบว่า ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี เป็นเพศชายมากที�สุด 
ร้อยละ 67.40 รองลงมา เป็นเพศหญิง ร้อยละ 32.60 ส่วนใหญ่มีอายุ มากกวา่ 40 ปี มากที�สุดร้อยละ 
84.80 รองลงมา มีอายุ 36 - 40 ปี ร้อยละ 10.50 และน้อยที�สุดมีอายุ 25 - 30 ปี ร้อยละ 4.30 มีระดบั
รายได้ 20,001 - 30,000 บาท มากที� สุดคิดเป็นร้อยละ 45.70 รองลงมา มีระดับรายได้ 30,001 - 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.80 และนอ้ยที�สุดมีระดบัรายไดม้ากกวา่ 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
8.70 และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากที�สุดคิดเป็นร้อยละ 45.70 รองลงมา มีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 23.90 และน้อยที�สุดมีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ�ากวา่ คิดเป็นร้อยละ 2.20 
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 ผลการวเิคราะห์ประเภทสื�อออนไลน์ที�ใช้ 

 พบว่า ผูป้ระกอบการสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ใช้สื� อออนไลน์ประเภท 
Facebook มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาคือ Blog หรือ Website คิดเป็นร้อยละ 26.10  
Instagram คิดเป็นร้อยละ 8.70  และนอ้ยที�สุด Twitter  คิดเป็นร้อยละ 2.20 

 ผลการวิเคราะห์การสื� อสารการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจ              

ขนาดเลก็ในจังหวดัจันทบุรี 
 เป็นลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จาํนวน 32 ขอ้ เกี�ยวกบั
เครื�องมือในการสื�อสารการตลาดออนไลน์ ประกอบดว้ย การโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์
ออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ การตลาดทางตรงออนไลน์                
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี4  
 1. การสื� อสารการตลาดออนไลน์ ด้านการโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ยโดยรวม 3.98 เมื�อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า สถานีวิทยุธุรกิจ              
ขนาดเล็กมีการโฆษณารายการเพลงผ่านสื� อออนไลน์ มากที� สุด มีค่าเฉลี�ย 4.17 รองลงมาคือ                 
สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการชักชวนให้เกิดความตอ้งการซื4อรายการหรือบริการของสถานีฯ                  
มีค่าเฉลี�ย 4.08 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการชักจูงใจ ให้รับรู้ และจดจาํรายการหรือบริการ              
ของสถานีฯ มีค่าเฉลี�ย 4.06 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการโฆษณารายการข่าวผ่าน                   
สื� อออนไลน์ มีค่าเฉลี�ย 4.04 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการบอกรายละเอียดเกี�ยวกับรายการ                
หรือบริการรวมทั4งความสะดวกสบายที�เอื4ออาํนวยให้ลูกคา้ มีค่าเฉลี�ย 3.95 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก   
มีการโฆษณารายการบนัเทิงผา่นสื�อออนไลน์ มีค่าเฉลี�ย 3.93 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการบอก
รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการต่าง ๆ หรือบริการของสถานีฯ มีค่าเฉลี�ย 3.93 สถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็ก                               
มีการกล่าวถึงประโยชน์ของรายการหรือบริการของสถานีฯ มีค่าเฉลี�ย 3.91 และสถานีวิทยุธุรกิจ
ขนาดเล็กมีการกระตุน้ เร่งเร้าใหซื้4อรายการหรือบริการของสถานีฯ มีค่าเฉลี�ย 3.78 ตามลาํดบั 
 2. การสื� อสารการตลาดออนไลน์ ด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online Public 
Relation) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ยโดยรวม 4.30 เมื�อวิเคราะห์รายขอ้ พบว่า สถานีวิทยุ
ธุรกิจขนาดเล็กมีการเสนอความช่วยเหลือแก่สังคม บริการสังคมและชุมชน เช่น เป็นสื�อกลาง       
ในการสื� อสารข้อมูลไปสู่ประชาชน เช่น ภาวะวิกฤติอุทกภัย ภาวะวิกฤติโควิด-19 มากที�สุด             
มีค่าเฉลี�ย 4.50 รองลงมาคือสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการเสนอข่าวสารและข้อมูลที� เป็นจริง       
เช่น การรายงานสถิติ ผูติ้ดเชื4อ โควิด-19 ในจงัหวดั มีค่าเฉลี�ย 4.34 เท่ากนั กบัสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก
มีการนาํเสนอสาระความรู้ที�มีประโยชน์ เช่น การดูแลตนเองให้ปลอดภยัจากการป้องกนัโควิด-19      
มีค่าเฉลี�ย 4.34 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการเสนอข่าว เกี�ยวกบัการสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะ 
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มีค่ าเฉลี� ย 4.26 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กของท่ าน มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู ้ฟั ง                           
ในการพฒันารายการต่าง ๆ หรือบริการของสถานีฯ มีค่าเฉลี�ย 4.21 และสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก
ของท่านมีการส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ, การศึกษา, ประเพณี
วฒันธรรม มีค่าเฉลี�ย 4.15 ตามลาํดบั  
 3. การสื� อสารการตลาดออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการขายออนไลน์ (Online Sale 
Promotion) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย 3.96 เมื�อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า สถานีวิทยุธุรกิจ
ขนาดเล็กของท่านมีการเพิ�มช่วงเวลาในการออกอากาศทางสถานีฯ ใหลู้กคา้ที�ซื4อเวลาหรือใชบ้ริการ 
เช่น เป็นลูกค้าที�ซื4 อรายการต่าง ๆ หรือใช้บริการเป็นประจาํมาอย่างยาวนานเป็นลูกค้าที�มียอด                 
การซื4อรายการหรือบริการมากที�สุด เป็นตน้ มีค่าเฉลี�ย 4.06 เท่ากนักบัสถานีมีของแถมหรือส่วนลด
ให้กบัลูกค้าที�มาซื4อรายการหรือบริการของสถานีฯ ในช่วงวนัเทศกาลสําคญั เช่น วนัขึ4นปีใหม่,                 
วนัสงกรานต ์เป็นตน้ มากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 4.06 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการให้ลูกคา้รายใหม่ที�มี
ความสนใจจะซื4อรายการต่าง ๆ หรือบริการได้ทดลอง ออกอากาศฟรีตามเงื�อนไขที�ทางสถานี
กาํหนด มีค่าเฉลี�ย 3.93 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการมอบของแถมเมื�อลูกคา้ซื4อรายการ
ต่าง ๆ หรือบริการของสถานีฯ ตามจาํนวนที�กาํหนด มีค่าเฉลี�ย 3.91 และสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก
ของท่านมีการมอบส่วนลดเมื�อลูกค้าติดต่อขอซื4 อรายการหรือบริการของสถานีฯ ตามจาํนวน           
ที�กาํหนด มีค่าเฉลี�ย 3.84 ตามลาํดบั  
 4. การสื� อสารการตลาดออนไลน์ ด้านการขายโดยบุคคลออนไลน์ (Online Personal 
Selling) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย 3.96 เมื�อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า สถานีวิทยุธุรกิจ    
ขนาดเล็กมีพนักงานหรือเจา้หน้าที�ที�มีความซื�อสัตยแ์ละปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม มากที�สุด     
มีค่าเฉลี�ย 4.21 รองลงมาคือ สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีพนกังานหรือเจา้หน้าที�ที�คอยให้บริการที�ดี
และดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้าอย่างสมํ�าเสมอ มีค่าเฉลี�ย 4.02 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีพนักงาน    
หรือเจ้าหน้าที� ที�คอยติดตามผลการซื4 อรายการต่าง ๆ หรือบริการของทางสถานีฯ เพื�อสร้าง         
ความพึงพอใจให้เกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื� อง มีค่าเฉลี�ย 4.00 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก               
มีพนักงานหรือเจา้หน้าที�สามารถให้ความรู้เกี�ยวกบัลกัษณะของรายการ หรือบริการต่าง ๆ และ    
การดําเนินธุรกิจของสถานีฯ ค่าเฉลี�ย 3.97 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที�                    
ที�มีความรู้เกี�ยวกบัการตลาดและพฤติกรรมของลูกคา้เพื�อที�จะเสนอขายรายการหรือบริการต่าง ๆ        
ให้ตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี�ย 3.93 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที�              
ที�มีทกัษะในการให้ขอ้มูลในลกัษณะโนม้น้าวชกัจูงใจให้เกิดการตดัสินใจซื4อรายการหรือบริการต่าง ๆ 
ของสถานีฯ มีค่าเฉลี�ย 3.91 และสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กจาํเป็นที�ตอ้งมีพนักงานหรือเจา้หน้าที�
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เพื�อให้รายละเอียดเกี�ยวกับรายการหรือบริการต่าง ๆ ผ่านสื� อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เพจเฟสบุ๊ค               
ของสถานีฯ มีค่าเฉลี�ย 3.69 ตามลาํดบั 
 5. การสื� อสารการตลาดออนไลน์ ด้านการตลาดทางตรงออนไลน์ (Online Personal 
Selling) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย 3.76 เมื�อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า สถานีวิทยุธุรกิจ     
ขนาดเล็กมีการติดต่อสื�อสารกบัลูกคา้ผา่นสื�อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail)  เนื�องในโอกาสวนัสําคญัของลูกคา้เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั มีค่าเฉลี�ยมากที�สุด    
มีค่าเฉลี�ย 4.17 รองลงมาคือ สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)   
Facebook, Instagram, Twitter, Blog หรือ Website ฯลฯ ของลูกคา้ และมีการจดัเก็บฐานขอ้มูลของ
ลูกค้าอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี�ย 4.10 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการใช้สื� อสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Instagram, Twitter, Blog หรือ Website เป็นต้น  เพื� ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า                       
ในการติดต่อสื�อสารทางธุรกิจมีค่าเฉลี�ย 4.04 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการให้ข้อมูลเกี�ยวกับ
รายการหรือบริการต่าง ๆ ของสถานีฯ ในลกัษณะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สื�อออนไลน์ต่าง ๆ 
เพื�อให้ลูกคา้ทราบอย่างต่อเนื�อง มีค่าเฉลี�ย 3.26 สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการติดต่อสื�อสารกบั
ลูกคา้ผา่นสื�อสังคมออนไลน์หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื�อให้ขอ้มูลขอ้เสนอพิเศษ
แก่ลูกคา้ที�ใชบ้ริการของสถานี มีค่าเฉลี�ย 3.21 ตามลาํดบั 
 โดยการสื�อสารการตลาดออนไลน์ทั4ง 5 ด้านนั4น มีภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย 
3.99 เมื�อวิเคราะห์รายด้าน ดังนี4  ด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ มากที� สุด มีค่าเฉลี�ย 4.30 
รองลงมาคือ ด้านโฆษณาออนไลน์ มีค่าเฉลี�ย 3.98 ส่วนการส่งเสริมการขายออนไลน์ และ                       
การขายโดยบุคคลออนไลน์ มีค่าเฉลี�ย 3.96 เท่ากัน โดยมีการตลาดทางตรงออนไลน์ น้อยที�สุด                   
มีค่าเฉลี�ย 3.76  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอ้ที� 1 ลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก               
ในจงัหวดัจนัทบุรีต่างกนั จะมีการสื�อสารการตลาดออนไลน์แตกต่างกนั 
 ทดสอบสมมุติฐานไดด้งันี4  
 1. ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีวิทยุขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรีที� มีเพศแตกต่างกัน จะมี         
การสื�อสารการตลาดออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดั
จนัทบุรีที�มีเพศแตกต่างกนั จะมีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ที�ระดบันยัสําคญั .05 
(Sig. < .05)  
 2. ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีวิทยุขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรีที� มีอายุแตกต่างกัน จะมี           
การสื�อสารการตลาดออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดั
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จนัทบุรีที�มีอายุแตกต่างกนั จะมีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ที�ระดบันยัสําคญั .05 
(Sig. > .05) 
 3. ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีที�มีรายได้แตกต่างกัน จะมี       
การสื�อสารการตลาดออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีวิทยุขนาดเล็กในจงัหวดั
จนัทบุรี ที�มีรายได้แตกต่างกนั จะมีการสื�อสารการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน ด้านการโฆษณา                  
ที�ระดบันยัสาํคญั .05 (Sig. > .05) 
 4. ผูป้ระกอบธุรกิจสถานีวทิยุขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรีที�มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 
จะมีการสื� อสารการตลาดออนไลน์แตกต่างกัน พบว่า ผู ้ประกอบธุรกิจสถานีวิทยุขนาดเล็ก                          
ในจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีการสื�อสารการตลาดออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
ที�ระดบันยัสาํคญั .05 (Sig. < .05) 
 สมมติฐานขอ้ที� 2 ลกัษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก                  
ในจงัหวดัจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ 
 ทดสอบสมมุติฐานไดด้งันี4   
 1. เพศของผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กบั
ประเภทของสื�อออนไลน์ พบวา่ เพศของผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ ที�ระดบันยัสาํคญั .05 (Sig. > .05) 
 2. อายขุองผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กบั
ประเภทของสื�อออนไลน์ พบวา่ อายขุองผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี 
มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ ที�ระดบันัยสําคญั .05 (Sig. < .05) เมื�อใช้การเปรียบเทียบ                
ค่าร้อยละ พิจารณาประกอบ พบว่า ผูที้�ใช้ Facebook ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.70 มีอายุมากกว่า 40 ปี 
รองลงมาร้อยละ 60.00 มีอายุ 36 - 40 ปี ส่วนผูที้�ใช้ Instagram ส่วนใหญ่ ร้อยละ 100.00 มีอายุ 25 - 30 ปี 
รองลงมา ร้อยละ 20.00 มีอายุ 36 - 40 ปี และร้อยละ 2.60 มีอายุมากกวา่ 40 ปี ตามลาํดบั ส่วนผูที้�ใช ้
Twitter มีเพียงลาํดับเดียว คือ ร้อยละ 2.60 มีอายุมากว่า 40 ปี สําหรับ Blog หรือ Website มีผูใ้ช ้            
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.20 มีอายมุากกวา่ 40 ปี และร้อยละ 20.00 มีอาย ุ36 - 40 ปี 
 3. รายไดข้องผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์
กบัประเภทของสื�อออนไลน์ พบวา่ รายไดข้องผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดั
จนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กับประเภทของสื� อออนไลน์ ที�ระดับนัยสําคญั .05 (Sig. < .05) เมื�อใช ้               
การเปรียบเทียบค่าร้อยละพิจารณาประกอบ พบว่า ผู ้ที�ใช้ Facebook ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.50                   
มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท รองลงมาร้อยละ 60.00 มีรายได ้10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ37.50 
มีรายได ้30,001 - 40,000 บาท และน้อยสุด ร้อยละ 25.00 มีรายไดม้ากกว่า 40,000 บาท ตามลาํดบั 
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ส่วนผูที้�ใช ้Instagram ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.00 มีรายได ้10,000 - 20,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 6.30 
มีรายได้ 30,001 - 40,000 บาท และร้อยละ 4.80 มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท สําหรับ Twitter                
มีเพียงลาํดบัเดียว คือ ร้อยละ 6.30 มีรายได ้30,001 - 40,000 บาท ส่วน Blog หรือ Website นั4น ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 75.00 มีรายได้ มากกว่า 40,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 50.00 มีรายได้ 30,001 - 40,000 บาท               
นอ้ยสุด ร้อยละ 4.80 มีรายได ้20,001 - 30,000 บาท ตามลาํดบั 
 4. ระดับการศึกษาของผู ้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในจังหวดัจันทบุรี               
มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ พบวา่ ระดบัการศึกษา ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุ
ธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี มีความสัมพนัธ์กบัประเภทของสื�อออนไลน์ ที�ระดบันยัสําคญั .05 
(Sig. < .05) เมื�อใช้การเปรียบเทียบค่าร้อยละพิจารณาประกอบ พบว่า ผูที้�ใช้ Facebook ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 100.00 มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ�ากว่า รองลงมา ร้อยละ 90.90 มีระดบั
การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 61.90 มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 57.10 มีระดับการศึกษาอนุปริญญา /ปวส. หรือเทียบเท่า และร้อยละ16.70          
มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ4นไป ตามลาํดบั ส่วนผูที้�ใช้ Instagram มีเพียงลาํดบัเดียว คือ 
ร้อยละ19.00 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี สําหรับ Twitter มีเพียงลาํดบัเดียวเช่นเดียวกนัคือร้อยละ
16.70 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ4นไป ส่วน Blog หรือ Website นั4น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
66.70 มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ4 นไป รองลงมาคือ ร้อยละ 42.90 มีระดับการศึกษา 
อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า ร้อยละ 19.00 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และนอ้ยสุดร้อยละ 9.10 
มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.หรือเทียบเท่า ตามลาํดบั 

 
อภิปรายผล 
 ส่วนที� 1 การศึกษาการสื�อสารการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการสถานีวิทยุธุรกิจ

ขนาดเลก็ในจังหวดัจันทบุรี 

 1. ดา้นการโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ สถานี
วทิยธุุรกิจขนาดเล็กมีการโฆษณารายการเพลงผา่นสื�อออนไลน์ อยูใ่นลาํดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 4.17 
ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชวลัรัตน์ ทองช่วย และบาํรุง ศรีนวลปาน (2556) ศึกษาเรื�อง กลยุทธ์
การใช้สื� อโฆษณ าบนสื� ออินเทอร์เน็ตประเภทเว็บไซต์ของธุรกิจที� มีผลต่อการรับข้อมูล                
ของกลุ่มเป้าหมาย ที�ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นปัจจยัที�ส่งผลใหธุ้รกิจนิยมใชโ้ฆษณาบนสื�ออินเทอร์เน็ต
อยู่ในระดับมาก คือต้องนําเสนอตัวสินค้าให้เห็นทุกแง่มุม  และผู ้บริโภคยุคใหม่มีแนวทาง                 
การแสวงหาข้อมูล เพื� อการตัดสินใจมากขึ4 น  และย ังพ บว่าประเภทสินค้าหรือบริการที� มี                  
ความเหมาะสมสําหรับการโฆษณาในสื�ออินเทอร์เน็ตในระดบัมากก็คือสินคา้ประเภทบริการ เช่น 
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โรงแรม สถานที�ท่องเที�ยว เป็นตน้ อีกทั4งยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของนธกฤต วนัต๊ะเมล์ (2555)               
ที�กล่าววา่การโฆษณาเป็นหนึ� งในเครื�องมือส่งเสริมการตลาด ที�สามารถเห็นและเขา้ใจการสื�อสาร 
ได้มากกว่าเครื�องมืออื�น ๆ ในการสื�อสารกบัผูบ้ริโภค การโฆษณาเป็นการสื�อสารที�ใช้ในการแนะนํา
โนม้นา้ว ชกัจูงตวัสินคา้/บริการหรือความคิด ในการสื�อสารกบักลุ่มเป้าหมายผา่นสื�อต่าง ๆ  
 2. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ (Online Public Relation) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
พบว่า สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการเสนอความช่วยเหลือ แก่สังคม บริการสังคมและชุมชน       
เช่น เป็นสื�อกลางในการสื�อสารขอ้มูลไปสู่ประชาชน เช่น ภาวะวิกฤติอุทกภยั ภาวะวิกฤติโควิด-19  
อยูใ่นลาํดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 4.50 ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนกพล ชัยรัตนศกัดิe ดา (2557) 
ไดศึ้กษาเรื�อง ประสิทธิภาพของสื�อประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวในประเทศไทย พบวา่ ส่วนใหญ่
นกัท่องเที�ยวไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลที�เป็นจริงดา้นการท่องเที�ยวและตดัสินใจเดินทางเที�ยว และพบวา่ 
การประชาสัมพนัธ์ด้านการท่องเที�ยวผ่านสื�อสารมวลชนเป็นการสร้างรายได้ของคนในชุมชน       
ซึ� งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน สื� อมวลชนเป็นผู ้เสนอความช่วยเหลือแก่สังคม              
ผ่านการให้บริการสังคมและชุมชนเป็นการส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมอันเป็นทรัพยากร                  
การท่องเที�ยวที�สําคญั เป็นอาชีพนาํมาซึ� งรายได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเชาว ์โรจน์แสง (2561)           
ที�กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการดําเนินกิจกรรมเพื�อสร้างภาพพจน์ที�ดีให้กับผลิตภัณฑ ์               
หรือองค์การ หรืออีกนัยหนึ� งก็คือ เป็นการสื�อสารที�ก่อให้เกิดทศันคติที�ดีต่อผลิตภณัฑ์และธุรกิจ 
กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ เช่น การบริจาคช่วยเหลือสังคมเมื�อมีอุบติัภัยหรืออุทกภยั การให้
ทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาหรือนกัเรียน การเป็นเจา้ภาพหรืออุปถมัภ์การกีฬา การบริการสังคม
ดา้นต่าง ๆ การออกข่าว (Publicity) เป็นเครื�องมือของการประชาสัมพนัธ์ การออกข่าวประชาสัมพนัธ์            
ทาํให้สาธารณชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารที�เป็นความรู้ มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบักิจการมีภาพพจน์  
ที�ดีต่อกิจการ การประชาสัมพนัธ์เป็นการสื�อสารเพื�อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับกลุ่มเป้าหมาย   
อยา่งมีแผนต่อเนื�อง เพื�อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจและเกิดภาพลกัษณ์ที�ดีต่อหน่วยงาน 
 3. ดา้นการส่งเสริมการขายออนไลน์ (Online Sale Promotion) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
พบวา่ สถานีวิทยธุุรกิจขนาดเล็กของท่านมีการเพิ�มช่วงเวลาในการออกอากาศทางสถานีฯ ใหลู้กคา้
ที�ซื4อเวลาหรือใช้บริการ เช่น เป็นลูกคา้ที�ซื4อรายการต่าง ๆ หรือใช้บริการเป็นประจาํมาอย่างยาวนาน
เป็นลูกคา้ที�มียอดการซื4อรายการหรือบริการมากที�สุด เป็นตน้ เท่ากนักบัสถานีของท่านมีของแถม
หรือส่วนลดให้กับลูกค้าที�มาซื4อรายการหรือบริการของสถานีฯ ในช่วงวนัเทศกาลสําคัญ เช่น                 
วนัขึ4นปีใหม่, วนัสงกรานต์ เป็นตน้ มากที�สุด โดยมีค่าเฉลี�ยเท่ากนั 4.06 ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของรติวลัย ์วฒันสิน (2555) ไดศึ้กษาเรื�อง การส่งเสริมการขายที�มีประสิทธิภาพในธุรกิจคา้ปลีก
สมัยใหม่: มุมมองของผูบ้ริโภคและผูบ้ริหาร พบว่า การลดราคาและแถมสินค้าแบบเดียวกัน                
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เป็นการส่งเสริมการขายที�ทั4 งผูบ้ริโภคและผูบ้ริหารธุรกิจมีความพึงพอใจในระดับสูงสุด โดยที�              
การลดราคาเป็นวิธีการที�เขา้ง่าย ชดัเจนไม่ซับซ้อน คุณค่าของการลดราคาจะสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
และจาํนวนเงินของการลดราคา ยิ�งไดส่้วนลดสูง ยิ�งมีคุณค่ามากขึ4น ดงันั4นการลดราคาสินคา้ใหม่
หรือสินค้าคุณภาพระดับเดียวกัน จะทําให้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมาก ส่วนการแถมสินค้า                    
อย่างเดียวกนั โดยเฉพาะซื4อ 1 แถม 1 ถือว่าเป็นการให้ส่วนลดที�สูงมาก ลูกคา้ตดัสินใจซื4อไดเ้ร็ว                 
ซึ� งการส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมสําคญัที�จะติดต่อสื�อสารกบัลูกคา้ที�คาดหวงัเพื�อแจง้ข่าวสาร 
เพื�อจูงใจให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซื4 อ เพื�อสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที� ดีให้เกิดขึ4 น                    
กบัธุรกิจและบริการของธุรกิจ  
 4. ดา้นการขายโดยบุคคลออนไลน์ (Online Personal Selling) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
พบว่า สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีพนักงานหรือเจา้หน้าที�ที�มีความซื�อสัตยแ์ละปฏิบติัต่อลูกค้า                  
อย่างเป็นธรรม อยู่ในลาํดับมากที�สุด มีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.21 สอดคล้องกับงานวิจยัของเอกรัตน์ 
ลตวรรณ (2550) ไดศึ้กษาเรื�องการใชก้ารสื�อสารการตลาดแบบผสมผสานในการตลาดเพื�อโลกสีเขียว        
ของเดอะบอดี4 ช็อป ผลการศึกษาพบว่า การขายโดยพนักงานขาย หรือการขายโดยบุคคล             
เป็นเครื�องมือการสื�อสารที�มีความสําคญัสําหรับธุรกิจที�ตอ้งมีการสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัลูกคา้ 
เนื�องจากพนักงานขายถือเป็นตวัแทนของบริษทัในการทาํหน้าที�สื�อสารให้เห็นถึงนโยบายหลัก     
คือ บริการที�รวดเร็ว มีประสิทธิภาพแม่นยาํ และเป็นมิตร ซึ� งพนกังานขายจะทาํหน้าที�ขายค่านิยม
ของบริษัทต่อลูกค้าโดยเป็นผูแ้นะนําสินค้าและบริการให้ลูกค้ารู้จัก สร้างความสัมพันธ์อันดี        
กับลูกค้า และจดัหาข้อมูลให้ความความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการใช้
ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับแนวคิดของนธกฤต วนัต๊ะเมลล์ (2555) ที�สรุปว่า การขายโดยบุคคล 
นับเป็นเครื�องมือการสื�อสารการตลาดรูปแบบหนึ� งที�มีประโยชน์มากในปัจจุบนั เพราะสามารถ
สร้างการสื�อสารสองทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจซื4อสินคา้และบริการของลูกคา้ได้มากกว่าเครื�องมือการสื�อสารการตลาดประเภทอื�น ๆ 
พนกังานขายสามารถอธิบายคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
ชี4 ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ ที�นําเสนอสามารถสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ               
ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื�อสร้างความเชื�อมั�นในผลิตภณัฑ ์       
โดยสามารถทาํไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ การเสนอตวัช่วยเหลือ สาธิตการใชผ้ลิตภณัฑ์ เปิดโอกาสใหลู้กคา้
ไดท้ดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ 
 5. ดา้นการตลาดทางตรงออนไลน์ (Online Direct Marketing) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
พบว่า สถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กมีการติดต่อสื�อสารกบัลูกคา้ผ่านสื�อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หรือ       
ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  เนื�องในโอกาสวนัสําคญัของลูกคา้เพื�อสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี
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ต่อกนั อยู่ในลาํดบัมากที�สุด มีค่าเฉลี�ย 4.17 สอดคล้องกบังานวิจยัของจเร เถื�อนพวงแก้ว (2563) 
ศึกษาการใช้สื� อออนไลน์เพื�อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวในจงัหวดั
จนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว ใช้การตลาดทางตรงออนไลน์                      
อยู่ในระดับมากที�สุด โดยให้ลูกค้าสมคัรเป็นสมาชิกของธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์เพื�อรับข้อมูล
ข่าวสารจากธุรกิจ ซึ� งการตลาดทางตรงเป็นกระบวนการสื� อสารการตลาดที�มีพื4นฐานมาจาก                                              
การที� ธุรกิจมีฐานข้อมูลของลูกค้าที� สามารถใช้สื� อสารกันได้อย่างเป็นส่วนตัว อาทิ  ที�อยู ่                        
เบอร์โทรศพัท์ และสื� อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ Facebook Instagram Twitter LINE 
เว็บไซต์ อีเมล์ อินเทอร์เน็ต ที�ท ําให้ผูบ้ ริโภคคือ นักท่องเที�ยวสามารถตอบโต้กันได้ โดยใช ้         
สื�อออนไลน์ที�หลากหลายเพื�อจูงใจให้ลูกคา้และผูบ้ริโภคที�คาดหวงัเกิดการตอบสนอง เป็นการสื�อสาร
ที� มุ่งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื�อส่งข่าวสารเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจไปยงักลุ่ม
นกัท่องเที�ยวซึ� งเป็นลูกคา้เป้าหมาย ซึ� งธุรกิจสามารถประเมิน และวดัผลการตอบสนองของลูกคา้
นกัท่องเที�ยวไดอ้ยา่งชดัเจนและแม่นยาํ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของดารา ทีปะปาล (2553) ที�กล่าววา่
ในปัจจุบนั มีรูปแบบการส่งขอ้ความ ข่าวสารที�สําคญัเพิ�มขึ4นมาอีก คือ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์                   
ซึ� งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นการรับส่งขอ้มูล ข่าวสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผูใ้ช้สามารถส่ง
จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ถึงผู ้รับที�อยู่ภายใต้อินเตอร์เน็ต หรือเครือข่ายอื�นที�สามารถเชื�อมต่อ
อินเตอร์เน็ตไดท้ั�วโลกไดเ้กือบทนัทีทนัใด  
 ส่วนที� 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับประเภทของสื�อออนไลน์                               

ของผู้ประการสถานีวทิยุธุรกจิขนาดเลก็ในจังหวดัจันทบุรี 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัประเภทของสื�อออนไลน์ พบว่า
ลักษณะทางประชากร ด้านอายุ รายได้ การศึกษา มีความสัมพันธ์กับสื� อเฟสบุ๊ค โดยเมื�อใช ้                     
การเปรียบเทียบค่าร้อยละพิจารณาประกอบ พบวา่มีการใช้สื�อ  Facebook มากที�สุด สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของณฐมน แก้วพิทูล (2557) ศึกษาวิจยัเรื� อง ศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของกลุ่มผูฟั้ง 
รูปแบบการสื�อสารการตลาดผ่านช่องทางสื� อใหม่ของสถานีวิทยุชุมชนเชิงพาณิชย ์และศึกษา                      
ความเกี�ยวขอ้งหรือเชื�อมโยงของรูปแบบการดาํเนินชีวิตและการสื�อสารการตลาด ผ่านช่องทางสื�อใหม่  
ผลการศึกษาพบว่าสื�อที�นิยมใช้มากที�สุด คือ สื�อใหม่ ได้แก่ เฟสบุ๊ค นอกจากนี4 แล้วผลการวิจยั                  
ยงัสอดคล้องกบัแนวคิดเกี�ยวกับสื�อออนไลน์ทางด้านพฤติกรรมของสุรางคณา วายุภาพ (2557)           
ที�กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์นั4 นมีแอปพลิเคชันยอดนิยมที�สุด ได้แก่ Facebook (ร้อยละ 
93.70)  
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาเรื� อง การสื� อสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทย ุ               

ธุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี4  

 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ประโยชน์ 

 1. การนําเสนอข้อมูลผ่านสื�อออนไลน์ของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก                
ในจงัหวดัจันทบุรี เพื�อส่งเสริมการตลาดควรนําเสนอร่วมกับสื� อสารมวลชนอื�น ๆ เช่น วิทยุ
โทรทศัน์ทอ้งถิ�น วารสาร หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ และในปัจจุบนัวทิยธุุรกิจขนาดเล็ก ควรใหค้วามสนใจ
สื�อสังคมออนไลน์ เพราะปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคมนาคม และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื�อง ส่งผลให้การสื�อสารผ่านสื�อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) มีบทบาทอย่างยิ�งในทุกองค์กร ที�ท ําให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็วไม่จ ํากัดเวลา                    
และสถานที�ในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และมีราคาถูก ผูป้ระกอบการสามารถผลิตขอ้มูลข่าวสาร 
เพื�อสื�อสารไปสู่ผูบ้ริโภค ซึ� งผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มมีความนิยมในการรับขอ้มูลผา่นสื�อที�แตกต่างกนั 
ซึ� งสื�อออนไลน์ต่าง ๆ สามารถตอบสนองพฤติกรรมและการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคมากขึ4น  
 2. การเลือกใช้สื� อออนไลน์เพื�อสื� อสารการตลาดของผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจ
ขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี เป็นกระบวนการส่งข่าวสาร ขอ้มูลการบริการไปสู่ผูบ้ริโภคจาํนวนมาก 
และสามารถเจาะลึกกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรอบดา้น สามารถนาํเสนอข่าวสารไดถู้กกบัเป้าหมายตรง
ประเด็นกบัความตอ้งการ ความคิด และทศันคติของผูบ้ริโภคเพื�อนาํมาพฒันาการสื�อสารการตลาด 
รวมถึงการพฒันาความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการสถานีวทิยธุุรกิจขนาดเล็กในจงัหวดัจนัทบุรี  
 3. นําสื�อสังคมออนไลน์เพื�อใช้เป็นช่องทางสื�อสารและให้ความรู้เกี�ยวกับสินค้าหรือ
บริการ ช่องทางในการสอบถามความคิดเห็น และเป็นช่องทางการจัดกิจกรรมทางการตลาด                                                                                                                        
ขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั7งต่อไป 
 1. ควรใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพทั4งกับกลุ่มผูป้ระกอบการสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก                                       
และกลุ่มผูบ้ริโภค ในการประมวลผลการวิจยัเพื�อความหนกัแน่นของงานวิจยั และศึกษาการตลาด
ออนไลน์ของผูป้ระกอบการด้านอื�น ๆ ด้วย และเพื�อความหลากหลายของกลุ่มตวัอย่าง ควรจะ
ดาํเนินการ เก็บขอ้มูลโดยใช้วิธีอื�น เช่น Focus Group เนื�องจากจะสามารถเก็บขอ้มูลเชิงลึก ทาํให้
เกิดประโยชน์ในการวิจยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั4งด้วยความเปลี�ยนแปลงของสถานการณ์     
ด้านสื� อที� เกิดขึ4 น รวมไปถึงเทคโนโลยีการสื� อสารที�ถูกพัฒนาขึ4 นตามยุคสมยั ซึ� งอาจส่งผลถึง              
ช่องทางการสื�อสาร ที�จะเกิดการเปลี�ยนแปลงอย่างมากในอนาคต ถือเป็นแง่มุมหนึ� งที�ควรนาํมา
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ศึกษาด้วยเช่นกนั ว่าหากช่องทางการสื�อสารนั4นเกิดการเปลี�ยนแปลงไป อนัอาจส่งผลอย่างมาก              
ต่อการส่งสาร ที�ถูกส่งไปยงัผูรั้บสารยอ่มเกิดการเปลี�ยนแปลงตามไปดว้ย 
 2. ควรทาํการวิจยัโดยการขยายพื4นที�ไปยงัเขตพื4นที�อื�น ๆ เนื�องจากผลการวิจยัในครั4 งนี4
เป็นการวิจยัในเฉพาะสถานีวิทยุธุรกิจขนาดเล็กในเขตจงัหวดัจนัทบุรี จึงควรวิจยักบัองค์การอื�น                 
ที�ใชร้ะบบวทิยธุุรกิจขนาดเล็กเหมือนกนั เพื�อการยนืยนั 
 3. ควรทาํการศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกับตวัแปรอื�น ๆ ในการวิจยั เช่น ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใช้สื�อวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก ทศันคติและความพึงพอใจสื�อ ที�อาจจะส่งผลต่อ                
การวิจยัที�ชดัเจนมากยิ�งขึ4นไปอีก และสามารถนาํมาพฒันาปรับปรุง แกไ้ข สื�อวิทยุธุรกิจขนาดเล็ก
ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค จะเป็นการใช้สื�อ
วิทยุธุรกิจขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ4 นอันส่งผลต่อการพัฒนาสื� อวิทยุกระจายเสียง                   
ในทุกมิติรอบดา้น 




