บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ในการศึกษาวิจยั อิทธิพลของสื่ อโฆษณาร้านอาหารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั มีวิธีในดาเนินการดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทยจานวนทั้งสิ้ น
38 ล้านคน (ธนา, 2559)
ภาพที่ 3.1 แสดงจานวนผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

กลุ่มตัวอย่าง
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ จะคานวณจากเทคนิคการสุ่ มตัวอย่างตามแนวคิด
ของทาโร ยามาเน่ ซึ่งในที่น้ ีผวู ้ ิจยั ได้กาหนดระดับความเชื่อมัน่ ไว้ที่ร้อยละ 95 ปริ มาณขนาดประชากร

เท่ากับ 38,000,000 คน และค่าความคลาดเคลื่อนที่ผวู ้ ิจยั ยอมรับได้ ที่ 0.05 โดยผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลดังกล่าวมา
คานวณในสมการ ทาโร ยามาเน่ ดังนี้
n = N / ( 1+Ne2 )
กาหนดให้

e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ดังนั้น

n = 38,000,000 / (1+(38,000,000)(0.052 ))
n = 38,000,000 / 95,001
n = 399.995 หรื อประมาณ 400

วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่คานึงถึงความน่าจะเป็ น (Non-Probability
Sampling) ซึ่งผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บกลุ่ม
ตัวอย่างแบบออนไลน์ เพื่อต้องการให้ได้ผใู ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่แท้จริ ง โดยมีการจัดทา
แบบสอบถามออนไลน์ (Internet Sampling) ในรู ปแบบของ Web Page โดย Google Spreadsheets จนครบ
ตามจานวนที่ตอ้ งการสุ่ มตัวอย่าง
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือวิจยั
1.

ศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม
2.

กาหนดขอบเขตของแบบสอบถามโดยให้มีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจยั ปรับปรุ ง

และดัดแปลงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสม
3.

นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง และข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม
4.

ปรับปรุ งและแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้ได้

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ในการเก็บข้อมูล ก่อนนาแบบสอบถามไปใช้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั

การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นคาถามที่มีหลากหลายคาตอบให้
เลือกดังนี้
–

เพศ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Normal Scale)

–

อายุ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)

–

สถานภาพสมรส เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Normal Scale)

–

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นคาถามที่มี

หลากหลายคาตอบให้เลือก ดังนี้
–

ประเภทการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Normal

Scale)
–

ระยะเวลาในการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ

(Ordinal Scale)
–

ความถี่ในการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal

Scale)
–

ช่วงเวลาในการใช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ

(Normal Scale)
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค ซึ่งแบบสอบถามจะมีลกั ษณะเป็ น
คาถามแสดงระดับความคิดเห็น ใช้ระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยแต่ละคาถามจะมี
คาตอบให้เลือกตามลาดับพฤติกรรมการตอบสนองของผูใ้ ช้บริ การร้านอาหาร 5 ระดับ โดยกาหนดค่า
น้ าหนักของการประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับการตอบสนองมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับการตอบสนองมาก
3 หมายถึง มีระดับการตอบสนองปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับการตอบสนองน้อย
1 หมายถึง มีระดับการตอบสนองน้อยที่สุด

แบบสอบถามระดับพฤติกรรมการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค แบ่งกระบวนการตอบสนอง ดังนี้
1.

ความตั้งใจ (Attention)

2.

ความสนใจ (Interest)

3.

ความต้องการ (Desire)

4.

การตัดสิ นใจซื้อ (Action)
เกณฑ์การประเมินแบบสอบถาม มีลกั ษณะการให้คะแนนเป็ นสเกล (Summated Rating Method:

The Likert Scalr) โดยแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักการแบ่งอันตรภาคชั้น (Class Interval) ใช้เกณฑ์การ
แบ่งช่วงคะแนน จากจานวน 5 ชั้น และคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2545)
จากสูตร ความกว้างของอันตรภาค = ( คะแนนสูงสุ ด - คะแนนต่าสุ ด ) / จานวนชั้น
= ( 5-1 ) / 5 = 0.80
จะได้เกณฑ์ในการแปลผลดังนี้
4.21 – 5.00 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์มีอิทธิพลมากที่สุด
3.41 – 4.20 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์มีอิทธิพลมาก
2.61– 3.40 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์มีอิทธิพลปานกลาง
1.81 – 2.60 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์มีอิทธิพลน้อย
1.00 – 1.80 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์มีอิทธิพลน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งคือ
1). แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็ นการวิจยั ภาคสนาม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามา
วิเคราะห์ จากการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยนาข้อมูลจาก
ผูต้ อบแบบสอบถามมาวัดอิทธิพลของสื่ อโฆษณาร้านอาหารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ
กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
2). แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่สามารถอ้างอิงได้ โดยศึกษา
จากวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั เอกสารวิชาการ ตารา หนังสื อพิมพ์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่นๆ
การจัดทาประมวณผลข้อมูล
หลังจากที่ได้รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจนครบตามจานวนที่ตอ้ งการแล้ว จะนา

แบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบ (Editing) ความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ลงรหัส (Encoding)
โดยนาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วมาแปลงสภาพข้อมูล (Data) เป็ นสารสนเทศ (Information) ตาม
รหัสที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้วจึงนามาบันทึกลงคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นนามาประมวณผลข้อมูล
(Processing) และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติตามสมมติฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูลที่ได้จากผูต้ อบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรู ปแบบของตารางและกราฟ
2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยใช้การหาค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั การหาค่าความแปรปรวน LSD T-test F-test และ Likert Scale

