
บทที่  3

วิธีดําเนินงานวิจัย

การศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการ

รณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

อาศัยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล

ผูใหขอมูลหลัก   
การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยทําการศึกษาโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ที่เกี่ยวของโดยตรงในหนวยงานตางๆ และการ

สัมภาษณแบบกลุม (Focus Group) โดยมีกลุมเยาวชน ตามการแบงของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนสบับสนุนในการวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธการสื่อสารทาง

การตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย ในครั้งน้ี

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
การศึกษาครั้งนี้ใชการวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวของ (Documentary Research) เปน

การศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ บทความทางวิชาการ เอกสาร ตลอดจนขาวสารที่เผยแพรทาง

สื่อมวลชน และใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยใชเครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกการสัมภาษณระหวางการสอบถามผูใหขอมูล

สําคัญ โดยการตั้งแนวคําถามเพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้ 

ดังนี้

1.กกพฤติกรรมในการอานหนังสือของเยาวชนไทยเปนอยางไร

2.กกอะไรเปนปจจัยที่ทําใหเยาวชนไทยอานหนังสือนอยลง

3.กกทัศนคติของเยาวชนไทยที่มีตอการอานหนังสือเปนอยางไร

4.กกพฤติกรรมในการเปดรับสื่อของเยาวชนไทยเปนอยางไร

5.กกมีขอเสนอแนะใหเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอานอยางไรบาง
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การเก็บรวมรวมขอมูล  
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
การศึกษาครั้งนี้ใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใชการเจาะจง

แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา (Purposive Sampling) เพื่อใหสามารถสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนา

กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงคการอานหนังสือของคนไทย โดยมี

ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 8 ทานดังนี้

1.กกคุณรนิดา สัมฤทธิ์โพธิ์ทอง (นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม)

2.กกดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ (ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต)

3.กกคุณสุดใจ พรหมเกิด (ผูจัดการแผนงานสรางเสริมวัฒนธรรมการอาน)

4.กกคุณเฉลิมพล ปทะวานิช (ผูอํานวยการฝายโฆษณานิตยสาร Electronics Hand 

Book)

5.กกอาจารยจุฑามาศ สุคนธา (คณะกรรมการบริหารสมาคมการอานแหงประเทศไทย 

และ อาจารยประจําภาควิชาภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

6.กกคุณวรรณดี นาคสุขปาน (ผูอํานวยการโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ สมเด็จ

พระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพรชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)

7.กกคุณอุดร คงทรัพย  (ผูอํานวยการกองศึกษา เทศบาลเมืองปากน้ํา จังหวัด

สมุทรปราการ)

8.กกคุณวฤทธิ์ บุญเกิดแกว (รองผูอํานวยการโรงเรียน บางพลีราษฎรบํารุง จังหวัด

สมุทรปราการ)

9.กกการสัมภาษณแบบกลุม (Focus Group)

โดยทําการศึกษาเฉพาะในเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต 15-24 ป จํานวน 30 คน โดยแบงเปน 3 

กลุมๆ ละ 10 คน และมีพฤติกรรมการอานที่แตกตางกันในเขตกรุงเทพมหานคร ทําการสัมภาษณ

เพื่อระดมความคิดเห็นรวมกัน มีรายละเอียดในแตละกลุมดังนี้

กลุมทีก่1 มีพฤติกรรมการอานหนังสือเปนประจํา (ทุกวัน)

กลุมทีก่2 มีพฤติกรรมการอานหนังสือบางครั้ง (เมื่อมีเวลาวาง)

กลุมทีก่3 มีพฤติกรรมไมชอบอานหนั งสือ  ( เป ดรับสื่ ออื่ น เชน  โทรทัศน  วิทยุ 

อินเตอรเน็ต)
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ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ในการศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการ

รณรงคการอานหนังสือของเยาวชนไทย ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล สรุปผลที่สําคัญการสํารวจการอาน

หนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 จากสํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูลโครงการการรณรงคการอาน

หนังสือ ของสมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย รวมถึงหนังสือ วิทยานิพนธ 

รายงานโครงการเฉพาะบุคคล และสื่ออินเตอรเน็ตที่เกี่ยวของกับการศึกษาการพัฒนากลยุทธการ

การสื่อสารเพื่อการรณรงคการอานหนังสือ เปนตน

การวิเคราะหขอมูล    
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดนํารายละเอียดขอมูลจากกาสัมภาษณแบบเจาะลึก

ผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อนํามาวิเคราะห

ถึงการพัฒนากลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงคการอานหนังสือของ

คนไทย โดยอาศัย แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการศึกษา โดยแยกเปน 5 

ประเด็นหลักดังนี้

1.กกการอานหนังสือของเยาวชนไทย

2.กกปจจัยที่ทําใหเยาวชนไทยอานหนังสือนอยลง

3.กกทัศนคติและแรงจูงใจของเยาวชนไทยในการอานหนังสือของเยาวชนไทย

4.กกพฤติกรรมในการเปดรับและใชของเยาวชนไทย

5.กกขอเสนอแนะใหเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอาน

หลังจากนั้นจะนําการวิเคราะหขอมูลดังกลาวมาทําการวางแผนการรณรงคการอาน

หนังสือของเยาวชนไทยพรอมกับการวางยุทธศาสตรเพื่อการรณรงคตอไป
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บทที่  3



วิธีดำเนินงานวิจัย



การศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล



ผู้ให้ข้อมูลหลัก   

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทำการศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในหน่วยงานต่างๆ และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) โดยมีกลุ่มเยาวชน ตามการแบ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สบับสนุนในการวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย ในครั้งนี้



เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) เป็นการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความทางวิชาการ เอกสาร ตลอดจนข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชน และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกการสัมภาษณ์ระหว่างการสอบถามผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยการตั้งแนวคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้

1.กกพฤติกรรมในการอ่านหนังสือของเยาวชนไทยเป็นอย่างไร

2.กกอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เยาวชนไทยอ่านหนังสือน้อยลง

3.กกทัศนคติของเยาวชนไทยที่มีต่อการอ่านหนังสือเป็นอย่างไร

4.กกพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อของเยาวชนไทยเป็นอย่างไร

5.กกมีข้อเสนอแนะให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านอย่างไรบ้าง







การเก็บรวมรวมข้อมูล  

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

การศึกษาครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้การเจาะจงแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา (Purposive Sampling) เพื่อให้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงค์การอ่านหนังสือของคนไทย โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จำนวน 8 ท่านดังนี้

1.กกคุณรนิดา สัมฤทธิ์โพธิ์ทอง (นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม)

2.กกดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ (ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต)

3.กกคุณสุดใจ พรหมเกิด (ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน)

4.กกคุณเฉลิมพล ปทะวานิช (ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณานิตยสาร Electronics Hand Book)

5.กกอาจารย์จุฑามาศ สุคนธา (คณะกรรมการบริหารสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย และ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

6.กกคุณวรรณดี นาคสุขปาน (ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพรชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)

7.กกคุณอุดร คงทรัพย์ (ผู้อำนวยการกองศึกษา เทศบาลเมืองปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ)

8.กกคุณวฤทธิ์ บุญเกิดแก้ว (รองผู้อำนวยการโรงเรียน บางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ)

9.กกการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group)

โดยทำการศึกษาเฉพาะในเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 15-24 ปี จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 10 คน และมีพฤติกรรมการอ่านที่แตกต่างกันในเขตกรุงเทพมหานคร ทำการสัมภาษณ์เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน มีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ก1	มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือเป็นประจำ (ทุกวัน)

กลุ่มที่ก2	มีพฤติกรรมการอ่านหนังสือบางครั้ง (เมื่อมีเวลาว่าง)

กลุ่มที่ก3	มีพฤติกรรมไม่ชอบอ่านหนังสือ (เปิดรับสื่ออื่นเช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต)





ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

ในการศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทย ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลโครงการการรณรงค์การอ่านหนังสือ ของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย รวมถึงหนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานโครงการเฉพาะบุคคล และสื่ออินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การการสื่อสารเพื่อการรณรงค์การอ่านหนังสือ เป็นต้น
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นำรายละเอียดข้อมูลจากกาสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อการรณรงค์การอ่านหนังสือของคนไทย โดยอาศัย แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการศึกษา โดยแยกเป็น 5 ประเด็นหลักดังนี้

1.กกการอ่านหนังสือของเยาวชนไทย

2.กกปัจจัยที่ทำให้เยาวชนไทยอ่านหนังสือน้อยลง

3.กกทัศนคติและแรงจูงใจของเยาวชนไทยในการอ่านหนังสือของเยาวชนไทย

4.กกพฤติกรรมในการเปิดรับและใช้ของเยาวชนไทย

5.กกข้อเสนอแนะให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน

หลังจากนั้นจะนำการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาทำการวางแผนการรณรงค์การอ่านหนังสือของเยาวชนไทยพร้อมกับการวางยุทธศาสตร์เพื่อการรณรงค์ต่อไป





