
บทที่  3 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

จากการศกึษาการวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษา เร่ืองการศกึษาการส่ือสารการตลาด
กับการตัดสินใจซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry กรณีศึกษานักศึกษาระดบัอุดมศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษา ดงันี ้

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาในการวิจยัครัง้นี  ้ ได้แก่ นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาท่ีอาศยัอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาซึ่งอาศยัอยู่ในเขต

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งแบบไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นนอน ซึ่งได้มา
จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างและได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดความ
เช่ือมัน่ท่ี 95 % ความผิดพลาดไมเ่กิน 5% 

ใช้สตูร 
n = Z2

 1- 0/2 (1- pq) 
                e2 
n = ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
e = คา่ความผิดพลาดสงูสดุ 
p = คา่ประมาณเปอร์เซ็นต์ท่ีคาดหวงัเทา่กบั 50% 
q = (1-p) 

Z 2 1-α/2 = Z เพราะฉะนัน้ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะเทา่กบั 1.96 
        (1.96) 2 – (0.5) (0.5) 
แทนคา่ในสตูร  =             (0.50) 2 
   = 384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง 
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แตจ่ะท าการเก็บข้อมลู 400 ตวัอย่าง โดยเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีกจ านวน 159 ตวัอย่าง
เพ่ือให้ครบตามจ านวนท่ีได้ก าหนดไว้ และเพ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีง่ายต่อการเก็บแบบสอบถาม
มากยิ่งขึน้ จงึรวมจ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้คือ 400 คน 
 
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

การวางแผนเลือกกลุม่ตวัอยา่ง มีล าดบัขัน้ตอนในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างเป็นแบบมีขัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้แรกกวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือก
โดยเจาะจงหน่วยตัวอย่าง  คือ ท าการเ ลือกมหาวิทยาลัย ท่ีคาดว่าจะมีนักศึกษาท่ีใ ช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี Blackberry อยู่ เป็นจ านวนมาก ซึ่ งจะไม่ระบุว่าจ าท าการส ารวจเฉพาะ
มหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่จะท าการส ารวจโดยภาพรวม โดยจะท าการเจาะจงไปท่ี
มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงและมีจ านวนนกัศึกษาท่ีมีจ านวนมากเพียงพอต่อการส ารวจในการวิจัย
ครัง้นี ้จงึท าการเลือกมหาวิทยาลยัท่ีจะท าการส ารวจข้อมลู มาจ านวน 5 แหง่ ได้แก่ 

1.กกมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2.กกมหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ 
3.กกมหาวิทยาธุรกิจบณัฑิต 
4.กกมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
5.กกมหาวิทยาลยัอสัสมัชนั  
ขัน้ที่สองกวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการเลือก

ตวัอย่างโดยอาศยัคณุลักษณะบางประการของประชากร เ ป็นตวัแบ่งจ านวนตวัอย่างท่ีต้องการ 
โดยก าหนดให้กลุ่มตวัอย่างในขัน้ท่ี 1 ตามสดัส่วนท่ีเท่ากนั คือ 400/5 เท่ากบั ส ารวจมหาวิทยาลยั
แหง่ละ 80 ตวัอยา่ง 

สรุปผลการเลือกมหาวิทยาลยัท่ีจะใช้ในการส ารวจเพ่ือการเก็บข้อมลูในการศึกษา และ
จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีจะเก็บข้อมลู  ได้แก ่ 

1.กกมหาวิทยาลยักรุงเทพ  จ านวน  80  ตวัอยา่ง 
2.กกมหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์  จ านวน  80 ตวัอยา่ง 
3.กกมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต  จ านวน  80 ตวัอยา่ง 
4.กกมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย จ านวน  80 ตวัอยา่ง 
5.กกมหาวิทยาลยัอสัสมัชนั  จ านวน  80 ตวัอยา่ง 
รวมจ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด  จ านวน  400  ตวัอยา่ง 
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ขั ้นที่ สามกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือแบบตามสะดวก (Accidentalหรือ
Convenience Sampling) เป็นการเลือกตวัอย่างตามความสะดวกของผู้ วิจยั การเลือกตวัอย่าง
ด้วยวิธีนีไ้ม่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรท่ีสนใจ แต่ถือว่าตวัอย่างท่ีได้สามารถ
เป็นตวัแทนของประชากรได้ โดยมหาวิยาลยัท่ีท าการเลือกไว้ในขัน้ท่ี 2 คือ มหาวิทยาลยัละ 80 
ตวัอย่าง เพ่ือให้ครบตามจ านวนท่ีต้องการในการส ารวจเพ่ือการศกึษา คือ จ านวน  400 ตวัอย่าง 
โดยให้กลุ่มตวัอย่างท าการตอบแบบสอบถามด้วยตวัเอง ซึ่งจะท าการสุ่มตวัอย่างด้วยการแจก
แบบสอบถามให้กบัผู้ใช้งานทัง้แบบด้วยตนเอง  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย    

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัได้ท าการใช้เคร่ืองมือเพ่ือการศกึษา ดงันี ้
ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจยัได้สร้างขึน้เพ่ือศกึษา    

การศึกษาการส่ือสารการตลาดกับการตัดสินใจซือ้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี Blackberry กรณีศึกษา
นกัศึกษาระดบัอดุมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุมถึงเนือ้หาข้อมูลท่ีต้องการศึกษา 
ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้โดยอาศยัจดุมุง่หมายของการศกึษาของการศกึษาวิจยั แนวคดิทฤษฏี และเอกสาร
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะของแบบสอบถามแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่ก1กแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลกับลักษณะทางประชากร  เป็นค าถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) ดงันี ้

1.กกเพศ  
2.กกอาย ุ
3.กกรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
ส่วนที่ก2กแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับสารจากการส่ือสารการตลาด ซึ่ง

จะแบบสอบถามยอ่ยแบง่ออกเป็น 4 สว่น คือ 
สว่นท่ีก2.1กการเปิดรับส่ือในด้านความถ่ี 
สว่นท่ีก2.2กความนา่เช่ือถือของข้อมลูในการเปิดรับ 
สว่นท่ีก2.3กความชอบท่ีมีตอ่ข้อมลูท่ีได้จากการเปิดรับ 
สว่นท่ีก2.4กการน าข้อมลูท่ีได้จากการเปิดรับไปใช้ 
โดยใช้แบบประเมินคา่ (Rating Scale) 4 ระดบั ดงันี ้
สว่นท่ีก2.1กการเปิดรับส่ือในด้านความถ่ี 
บอ่ยมาก หมายถึง 4 
คอ่นข้างบอ่ย หมายถึง 3 
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ไมค่อ่ยบอ่ย หมายถึง 2 
นานๆ ครัง้ หมายถึง 1 
เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนท่ีได้ น าคะแนนรวมแต่ละข้อมาวิเคราะห์ข้อมูลหาคา่เฉล่ีย 

เพ่ือแปลความหมาย ซึง่ผู้วิจยัใช้การค านวณหาความกว้างของชัน้และมีเกณฑ์การแปลความหมาย  
ดงันี ้

ระดบัการให้คะแนนคา่เฉล่ียในแตล่ะระดบันัน้ใช้สตูรการค านวณช่วงกว้างของชัน้ดงันี ้

คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ  = 4 – 1 = 0.75 
                 จ านวนตวัเลือก               4 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

คะแนนคา่เฉล่ีย  1.00 – 1.75 หมายถึง บอ่ยมาก 
คะแนนคา่เฉล่ีย  1.76 – 2.51 หมายถึง คอ่นข้างบอ่ย 
คะแนนคา่เฉล่ีย  2.52 – 3.27 หมายถึง ไมค่อ่ยบอ่ย 
คะแนนคา่เฉล่ีย  3.28 – 4.03 หมายถึง นานๆ ครัง้ 
สว่นท่ีก2.2กความนา่เช่ือถือของข้อมลูในการเปิดรับ 
นา่เช่ือถือมาก  หมายถึง 4 
คอ่นข้างนา่เช่ือถือ หมายถึง 3 
ไมค่อ่ยนา่เช่ือถือ หมายถึง 2 
ไมน่า่เช่ือถือเลย หมายถึง 1 
เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนท่ีได้ น าคะแนนรวมแต่ละข้อมาวิเคราะห์ข้อมูลหาคา่เฉล่ีย 

เพ่ือแปลความหมาย ซึง่ผู้วิจยัใช้การค านวณหาความกว้างของชัน้และมีเกณฑ์การแปลความหมาย  
ดงันี ้

ระดบัการให้คะแนนคา่เฉล่ียในแตล่ะระดบันัน้ใช้สตูรการค านวณช่วงกว้างของชัน้ดงันี ้

คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ  = 4 – 1 = 0.75 
           จ านวนตวัเลือก                   4 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

คะแนนคา่เฉล่ีย  1.00 – 1.75 หมายถึง นา่เช่ือถือมาก 
คะแนนคา่เฉล่ีย  1.76 – 2.51 หมายถึง คอ่นข้างนา่เช่ือถือ 
คะแนนคา่เฉล่ีย  2.52 – 3.27 หมายถึง ไมค่อ่ยนา่เช่ือถือ 
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คะแนนคา่เฉล่ีย  3.28 – 4.03 หมายถึง ไมน่า่เช่ือถือเลย 
สว่นท่ีก2.3กความชอบท่ีมีตอ่ข้อมลูท่ีได้จากการเปิดรับ 
ชอบมาก หมายถึง 4 
คอ่นข้างชอบ หมายถึง 3 
ไมค่อ่ยชอบ หมายถึง 2 
ไมช่อบเลย หมายถึง 1 
เกณฑ์การประเมินคา่คะแนนท่ีได้ น าคะแนนรวมแตล่ะข้อมาวิเคราะห์ข้อมลูหาคา่เฉล่ีย 

เพ่ือแปลความหมาย ซึง่ผู้วิจยัใช้การค านวณหาความกว้างของชัน้และมีเกณฑ์การแปลความหมาย  
ดงันี ้

ระดบัการให้คะแนนคา่เฉล่ียในแตล่ะระดบันัน้ใช้สตูรการค านวณช่วงกว้างของชัน้ดงันี ้
คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ  = 4 – 1 = 0.75 
           จ านวนตวัเลือก               4 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

คะแนนคา่เฉล่ีย  1.00 – 1.75 หมายถึง ชอบมาก 
คะแนนคา่เฉล่ีย  1.76 – 2.51 หมายถึง คอ่นข้างชอบ 
คะแนนคา่เฉล่ีย  2.52 – 3.27 หมายถึง ไมค่อ่ยชอบ 
คะแนนคา่เฉล่ีย  3.28 – 4.03 หมายถึง ไมช่อบเลย  
สว่นท่ีก2.4กการน าข้อมลูท่ีได้จากการเปิดรับไปใช้ 
มีสว่นตอ่การตดัสินใจมาก หมายถึง 4 
คอ่นข้างมีสว่นตอ่การตดัสินใจ หมายถึง 3 
ไมค่อ่ยมีสว่นตอ่การตดัสินใจ หมายถึง 2 
ไมมี่สว่นตอ่การตดัสินใจเลย หมายถึง 1 
เกณฑ์การประเมินคา่คะแนนท่ีได้ น าคะแนนรวมแตล่ะข้อมาวิเคราะห์ข้อมลูหาคา่เฉล่ีย 

เพ่ือแปลความหมาย ซึง่ผู้วิจยัใช้การค านวณหาความกว้างของชัน้และมีเกณฑ์การแปลความหมาย  
ดงันี ้

ระดบัการให้คะแนนคา่เฉล่ียในแตล่ะระดบันัน้ใช้สตูรการค านวณช่วงกว้างของชัน้ดงันี ้

คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ  = 4 – 1 = 0.75 
         จ านวนตวัเลือก      4 
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

คะแนนคา่เฉล่ีย  1.00 – 1.75 หมายถึง มีสว่นตอ่การตดัสินใจมาก 
คะแนนคา่เฉล่ีย  1.76 – 2.51 หมายถึง คอ่นข้างมีสว่นตอ่การตดัสินใจ 
คะแนนคา่เฉล่ีย  2.52 – 3.27 หมายถึง ไมค่อ่ยมีสว่นตอ่การตดัสินใจ 
คะแนนคา่เฉล่ีย  3.28 – 4.03 หมายถึง ไมมี่สว่นตอ่การตดัสินใจเลย 
ส่วนที่ก3กแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของการตดัสินใจซือ้และแนวโน้มของ

การท่ีจะตดัสินใจซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ในอนาคตหลงัจากท่ีได้รับข้อมลูจากการเปิดรับ
ส่ือผ่านเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดแล้ว ว่าจะมีแนวโน้มท่ีจะซือ้หรือไม่หากยังไม่ใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ในขณะนี ้โดยเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check List) ดงันี ้      

1.ก(   )กสนใจอยา่งยิ่งท่ีจะซือ้  
2.ก(   )กคอ่นข้างสนใจท่ีจะซือ้ 
3.ก(   )กคอ่นข้างไมส่นใจท่ีจะซือ้                        
4.ก(   )กไมส่นใจซือ้แนน่นอน 
 

การเก็บรวมรวมข้อมูล    
การศกึษาวิจยัในเร่ืองนี ้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือชว่ยสร้างความเข้าใจพืน้ฐานในการ

วิจยั ชว่ยออกแบบสอบถาม ตลอดจนชว่ยให้ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์ยิ่งขึน้ โดยมีแหลง่ท่ีมาของข้อมลู 
ดงันี ้

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาในครัง้นีน้ัน้ ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างและได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูล สถิติ ท่ีมีผู้ รวบรวมไว้ทัง้หน่วยงานของรัฐ  และ
เอกชนโดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้

1.กกท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมลู สถิติ ท่ีมีผู้ รวบรวมไว้ทัง้หน่วยงานของรัฐและเอกชน
และท่ีได้จากหนงัสือพิมพ์ธุรกิจ วารสาร นิตยสารตา่ง ๆ หนงัสือทางวิชาการ บทความ และรายงาน
ศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องและข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบในแบบสอบถามเพ่ือใช้ใน
การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้

2.กกผู้ศกึษาวิจยัขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร เพ่ือขอ
ความร่วมมือจากกลุม่ตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

3.กกผู้ ศึกษาวิจัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีจะตอบ
แบบสอบถาม 
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4.กกน าแบบสอบถามและหนังสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยันเรศวร 
ไปด าเนินการให้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศกึษาในระดบัอุดมศึกษาในสถาบนัต่าง ๆ ซึ่งได้ท าการสุ่ม
เลือกตามรายช่ือท่ีก าหนดเอาไว้ และอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ก าหนดไว้ในขัน้ตอน
การสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบสอบถามนัน้ โดยจะท าการแจกแบบสอบถามกบัคนท่ีใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
Blackberry เทา่นัน้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม ใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
1.กกการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้คา่สถิติ

พืน้ฐาน ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) แจกแจงหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข้อมลูตามลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ของ
นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือทางการตลาด 

2.กกการวิเคราะห์เชิงอนมุาน (Inferential Statistic) เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ไคสแควร์ 
(Chi-Square) เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากร กบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
ทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี Blackberry ของนกัศกึษาระดบัอมุศกึษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.กกการประมวลผลข้อมูล ท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือค านวณ
คา่สถิตติา่ง ๆ ท่ีใช้ในการวิจยั 

 
 


