
บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวจิยัเร่ือง “การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี”  

เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีวตัถุประสงค์มีวตัถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาการ
ส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระการ ประเภทของธุรกิจ และขนาดของธุรกิจกบัการ
ส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี โดยมีวิธีด าเนินการวิจยั ดัง
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
6. การน าเสนอขอ้มูล 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ใน

จงัหวดัจนัทบุรี ทั้ง 5 ประเภท คือ 1) ร้านอาหารประเภท Fast food  2) ร้านอาหารประเภท Fine 

Dining 3) ร้านอาหารประเภท Delivery   4) ร้านอาหารประเภท  Food Truck 5) ร้านอาหารประเภท 

Buffet ซ่ึงส ามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ขอ้มูลพื้นฐาน จงัหวดัจนัทบุรี ในหมวดหมู่ของบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีหมายความถึงร้านอาหาร ในจงัหวดัจนัทบุรี มีปริมาณสถานประกอบการท่ี

เป็นกลุ่มบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ภายในจังหวดัจนัทบุรีทั้ งส้ิน 2,466 สถานประกอบการ 

(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ตวัแทนธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 
โดยเก็บจากพื้นท่ีทั้ง 10 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองจนัทบุรี อ าเภอมะขาม อ าเภอสอยดาว 
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อ าเภอแหลมสิงห์ อ าเภอโป่งน ้ าร้อน อ าเภอนายายอาม อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอเขาคิชฌกูฏ อ าเภอขลุง 
และอ าเภอแก่งหางแมวโดยค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดบั 0.05 ตามสูตรดงัน้ี 

 

 
 

เม่ือ   n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 
   N แทน  จ านวนหน่วยธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 

ท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 
   e แทน ระดบัความคาดเคล่ือนของการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  จึงแทนค่าในสูตรได ้ดงัน้ี 
 
  เม่ือแทนค่าตามสูตร 
    n   = 2466 /[1+2466 (0.05)] 
     = 2466 /[1+2466 (0.025)]  

=       399.29 
     = 400 ผูป้ระกอบการ 
ดงันั้นในการวจิยัน้ี ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 400 ตวัอยา่ง 
โดยมีขั้น ตอนดงัน้ี 
 
ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มตวัอยา่งขั้นแรก ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) 
ธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในจงัหวดัจนัทบุรี จ  านวน 2466 แห่ง แยกเป็นรายอ าเภอ 
 
จ านวนธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในแต่ละอ าเภอ ×  400 = โควตาท่ีก าหนด 
       จ  านวนธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมในจงัหวดัจนัทบุรี 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งตามโควตา (Quota Sampling) ตามท่ีก าหนด 
 

อ าเภอ จ านวนธุรกิจ
ร้านอาหาร 

เทียบเป็น % โควตาที่ก าหนด 

อ าเภอเมือง 989 40.11 160 
อ าเภอขลุง 280 11.35 45 
อ าเภอท่าใหม่ 249 10.10 40 
อ าเภอโป่งน ้าร้อน 167 6.77 27 
อ าเภอมะขาม 146 5.93 24 
อ าเภอแหลมสิงห์ 169 6.85 27 
อ าเภอสอยดาว 182 7.38 30 
อ าเภอแก่งหางแมว 95 3.85 15 
อ าเภอนายายอาม 145 5.87 24 
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ 44 1.79 8 

รวม 2466 100 400 
 
ขั้นตอนท่ี 2 ใช้วิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บขอ้มูล

ธุรกิจร้านอาหาร ตามจ านวนโควตาแต่ละอ าเภอ  
 
วิธีการเลือกตัวอย่าง 

  วธีิการเลือกตวัอยา่งของงานวจิยัน้ี โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ได้จ  านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
ธุรกิจ (ตามท่ีไดด้ าเนินการแลว้ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง) 
  ขั้นตอนท่ี 2 เลือกกลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีตั้ง ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 
ประกอบดว้ย 1) ร้านอาหารประเภท Fast food  2) ร้านอาหารประเภทFine Dining 3) ร้านอาหาร
ประเภท Delivery   4) ร้านอาหารประเภท  Food Truck    5) ร้านอาหารประเภท Buffet โดยเก็บ
ตวัอยา่งจากจากธุรกิจท่ียนิดีใหค้วามร่วมมือ 
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  ขั้นตอนท่ี 3 เลือกสุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการคดัเลือกแบบตามสะดวก  (Accident 
Sampling) โดยผูว้ิจยัไดอ้อกไปแจกแบบสอบถามในแต่ละพื้นท่ีธุรกิจดว้ยตนเอง ซ่ึงก าหนดเป็น
พื้นท่ีท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของชุมชน สถานท่ีท่องเท่ียว และพื้นท่ีท่ีเป็นถนนเส้นทางหลกัผ่านไปยงั
สถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นตั้งอยูข่องธุรกิจร้านอาหาร  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสร้างจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารเก่ียวกบัการส่ือออนไลน์ การใช้ส่ือออนไลน์เพื่อ
ส่ือสารการตลาดของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี แบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามปลาย
ปิด (Closed-Ended) และค าถามปลายเปิด (Open-Ended)  

 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา และรายได ้

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัประเภทของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี ไดแ้ก่ 
Fast Food, Fine Dining, Delivery, Food Truck และ Buffet 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัขนาดของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี ไดแ้ก่
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 

 ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี ไดแ้ก่ การโฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ การ
ส่งเสริมการขายออนไลน์ การขายโดยบุคคลออนไลน์ และการตลาดทางตรงออนไลน์ เป็นค าถาม
แบบมาตรวดัประเมินค่า ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคร์ท 
(Liket’s Rating Scale) ดงัน้ี  

  5 หมายถึง มีการส่ือสารการตลาดออนไลน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีการส่ือสารการตลาดออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีการส่ือสารการตลาดออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีการส่ือสารการตลาดออนไลน์อยูใ่นระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง มีการส่ือสารการตลาดออนไลน์อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

การใช้ส่ือออนไลน์เพื่อส่ือสารการตลาดของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีการส่ือสารการตลาด วิไลภรณ์ ส า เภาทอง (2561) การโฆษณา 
(Advertising),การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation),การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion),  การ
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ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion),การขายโดยบุคคล (Personal Selling) และศึกษาจากแนวคิด
ทฤษฎีการใชส่ื้อออนไลน์ (วลิาส ฉ ่าเลิศวฒัน์ และคณะ , 2559) 
  ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย เป็นแบบค าถามปลายเปิดเพื่อให้ กลุ่ม
ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารไดใ้หค้วามคิดเห็นอยา่งอิสระ 
 

การทดสอบความน่าเชื่อถือของเคร่ืองมือ 
 เม่ือสร้างแบบสอบถามตามแนวคิดและทฤษฎี การศึกษาผลงานท่ีเก่ียวขอ้งเสร็จแลว้น าไป
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเป็นขั้นตอนหลงัจากการสร้าง
เคร่ืองมือเรียบร้อยแลว้ ดงันั้นเพื่อความถูกตอ้ง ผูว้ิจยัน าไปตรวจสอบเคร่ืองมือ (สุวิมล ติรกานนัท.์ 
2543: 50) ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ผูส้อบถามไดน้ าแบบสอบถามเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบในดา้นความเท่ียงตรงของเน้ือหา รูปแบบของแบบสอบถาม (Format) 
ความเหมาะสมดา้นภาษา (Wording) ความสมบูรณ์ของค าช้ีแจง และความเหมาะสมของการใชเ้วลา
ในการตอบแบบสอบถาม เม่ือรับเคร่ืองมือกลบัคืนจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้น าขอ้แกไ้ขทั้งหมดมา
ปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนตามขอ้เสนอแนะ 

2. การหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้โดยในการทดสอบ
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาได้ด าเนินการโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่าง
วตัถุประสงคก์บัแบบสอบถามเป็นรายขอ้ วิธีการพิจารณาแบบน้ีจะเรียกวา่ การหาค่าสัมประสิทธ์ิ
ความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) โดยมีสูตรการการค านวณ ดงัน้ี 

สูตร       ioc     =      "∑r" /"n"  

  เม่ือ     IOC  คือ ความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์

             ∑R  คือ  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

              N คือ  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

  ดว้ยการแปลความหมายของคะแนน ดงัน้ี 

  +1 ขอ้ค าถามวดัไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

     0 ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

-1 ขอ้ค าถามวดัไม่ได ้เพราะไม่เก่ียวขอ้งวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

การเลือกขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการวิจยัดว้ยค่า IOC โดยใชเ้กณฑ์ค่ามากกว่าหรือเทียบเท่า 0.5 ส าหรับ

ค่าท่ี  นอ้ยกวา่ 0.5 น ามาปรับปรุงตามหรือตดัออกไปตามค าแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวจิยัมี 5 ท่าน ดงัน้ี 
   1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐวฒัน์ พระงาม  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบญัชี 

             มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
   2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพฒันา หอมบุปผา  รองคณบดีฝ่ายวชิาการคณะครุศาสตร์  
             มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
   3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ    รองคณบดีคณะศิลปะศาสตร์และ           

                                                    ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัพิษณุโลก 
   4. อาจารย ์ดร.สันดุสิทธ์ิ บริวงษต์ระกูล   รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์   
                                                         มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี                                            
   5. อาจารย ์ดร.นิสากร ยนิดีจนัทร์   รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์   

             มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
 
การหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใชร้ะหวา่งขอ้ค าถามกบั

การส่ือสารการตลาดออนไลน์ในคร้ังน้ี ไดค้่า IOC มีค่า 0.92 
3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือคร้ังน้ี สามารถหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือไดค้่าแอลฟา

สัมประสิทธ์ิ (α - Coefficient) ในชุดค าถามเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ
ร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี มีค่าเท่ากบั 0.84 (ก าหนดไวท่ี้ 0.75) ดงันั้น แบบสอบถามชุดน้ีจึงมี
ความน่าเช่ือไดใ้นระดบัสูง 
 4. น าเคร่ืองมือท่ีทดลองใช้แล้วมาปรับแก้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนก่อนน าเคร่ืองมือไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
 5. จดัพิมพเ์คร่ืองมือเป็นฉบบัจริงและน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในส่วนของลกัษณะขอ้มูล สามารถจ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร หนงัสือ งานวิจยั บทความ 
ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แนวคิด
เก่ียวกับการใช้ส่ือออนไลน์ แนวคิดเ ก่ียวกับการส่ือสารการตลาด และแนวคิดเ ก่ียวกับ
ผูป้ระกอบการ โดยท าการศึกษา คน้ควา้จากเอกสารทางวชิาการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Primary Data) เป็นการศึกษาขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ประเภท และ
ขนาดของธุรกิจร้านอาหาร การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี 
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เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมด้วยวิธีการเก็บขอ้มูลภาคสนามจากกลุ่มเป้าหมายท่ีได้ตอบ
แบบสอบถามส ารวจการส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี มีการ
แจกแบบสอบถามเพื่อให้ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 400 ธุรกิจ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และวเิคราะห์เหตุผล พร้อมสรุปผลงานวจิยัต่อไป 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการออกแบบสอบถามให้กบัธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรี  ณ ธุรกิจ
ร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ประกอบดว้ย 1) ร้านอาหารประเภท Fast food  2) ร้านอาหารประเภท
Fine Dining 3) ร้านอาหารประเภท Delivery 4) ร้านอาหารประเภท  Food Truck  
5) ร้านอาหารประเภท Buffet และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยตนเอง 
โดยการประสานให้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  ออกหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการร่วมตอบแบบสอบถามส าหรับการวิจยั และเพื่อการขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากแต่
ละตัวแทนของธุรกิจร้านอาหารในจังหวดัจันทบุรี และผู ้วิจ ัยติดต่อประสานงานกับตัวแทน
ผู ้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนัดว ัน และเวลาท่ีเหมาะสมในการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อใหค้รอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีผา่นการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ผูว้ิจยั
น าแบบสอบถามทั้งหมดมาด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนน าไป
วเิคราะห์ 
 2. น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพื่อประมวลผลขอ้มูล 
 3. น าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วมาบันทึกโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
  เกณฑก์ารค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมี ดงัน้ี 

ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
       จ านวนชั้น 
      = 5-1  = 0.8 
      =  5  
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  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการแปลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีไดม้าจดัระดบัความส าคญัเป็น 5 
ระดบั ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.21 - 5.00 หมายถึง  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41 - 4.20 หมายถึง  อยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.61 - 3.40 หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.81 - 2.60 หมายถึง  อยูใ่นระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 -1.80 หมายถึง   อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นการศึกษา และ ดา้นรายได้ใช้สถิติเชิง

พรรณนา ค่าเฉล่ีย S.D. และค่าร้อยละ (percentage) 
2. ประเภทของธุรกิจร้านอาหาร ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย S.D. และค่าร้อยละ 

(percentage) 
3. ขนาดของธุรกิจร้านอาหาร ใช้สถิติใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย S.D. และค่า

ร้อยละ (percentage) 
4. การส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจร้านอาหารในจงัหวดัจนัทบุรีใชส้ถิติใช้

สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ีย S.D. และค่าร้อยละ (percentage) 
5. การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดา้นเพศ ใชส้ถิติ T-test เพื่อทดสอบความแตกต่างท่ี

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05  ดา้นอายุ ดา้นการศึกษา และดา้นรายได ้ใช้สถิติ  F-test เพื่อทดสอบความ
แตกต่างท่ีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

6. การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ประเภทของธุรกิจร้านอาหาร ใชส้ถิติ  F-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างท่ีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

7. การทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ขนาดของธุรกิจร้านอาหาร ใช้สถิติ  F-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างท่ีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

8. การทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารกบั
ประเภทของธุรกิจร้านอาหาร โดยวเิคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ท่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 
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9. การทดสอบสมมติฐานท่ี 5 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ระกอบธุรกิจร้านอาหารกบั
ขนาดของธุรกิจร้านอาหาร โดยวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ท่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 

10. การทดสอบสมมติฐานท่ี 6 ขนาดของธุรกิจร้านอาหารกบัประเภทของธุรกิจ
ร้านอาหาร โดยวเิคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ เพื่อหาความสัมพนัธ์ท่ีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
การน าเสนอข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของค าตอบน าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อน าเสนอข้อมูลในลกัษณะตารางแสดงผล และพรรณนาความตาม
เน้ือหาท่ีไดว้เิคราะห์ 




