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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึ ก ษา เรื่ อ ง ทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่ อ แผ่น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต ในเขต
พระราม 2 กรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การศึกษาเชิ ง
สารวจ (Survey Research Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล โดยให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self – Administered
Questionnaire) ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ จานวนผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย จากการ
ส ารวจของ Internetworldstats ปี 2554 ได้ผ ลส ารวจว่า ในประเทศไทยมี จานวนประชากรผูใ้ ช้
อินเทอร์ เน็ตทั้งสิ้ น 16,1000,000 คน
กลุ่ ม ตัวอย่างในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ต โดยไม่ จากัดเพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา รายได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างจากสู ตรของ Taro
Yamane โดยเลือกใช้ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรื อ
ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่ ให้กลุ่ มตัวอย่างกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
(Self-Administered Questionnaire) โด ย ลั ก ษ ณ ะ ค าถ าม จะ มี ทั้ งค าถ าม เปิ ด (Open – ended
Questionnaire) และปลายปิ ด (Closed-ended Questionnaire) แบบมี ตวั เลื อก โดยแบ่ งเป็ น 4 ส่ วน
ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 คาถามข้อมูลตามลักษณะประชากรศาสตร์
ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูบ้ ริ โภคที่มีแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่กาหนดขึ้นตามจานวนที่กาหนดไว้ในขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนดขึ้นกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง และ
มี ผูศ้ ึ ก ษาคอยแนะนาตอบค าถามในกรณี ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามไม่ เข้าใจค าถามและวิธีก ารตอบ
แบบสอบถาม

3.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์
ผูศ้ ึกษานาข้อมูลทั้งหมด มาดาเนินการดังนี้
1. ลงรหัส (Coding) เพื่อให้ขอ้ มูลอยูใ่ นรู ปของตัวเลขหรื อรหัสด้วยมือ แล้วบันทึกข้อมูล
เข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์
2. นาข้อมูลที่บนั ทึกไว้ไประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences)
3. แปลความหมายของข้อมูลที่ได้หลังจากการประมวลผล และนามาจัดทาตารางแสดง
ร้อยละและแสดงค่าสถิติ เพื่อทารายงานการอธิ บายสรุ ปผลการวิจยั ต่อไป
สถิติทใี่ ช้ ในกำรศึกษำครั้งนี้
1. ใช้ก ารวิเคราะห์ จ ากสถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ก ารแจกแจง
ความถี่ (Frequency) แสดงตารางแบบร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) โดยน าเสนอในรู ป
ตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยายเพื่ออธิบายข้อมูลในด้าน
- ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
- ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
- ทัศนคติที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
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2. ใช้การวิเคราะห์จากสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัว แปรอิ ส ระ และตัว แปรตามในสมมติ ฐ านต่ า ง ๆ โดยใช้ One Way Anova และ Chi
Square ในแต่ละข้อ ดังนี้
สมมติ ฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา อาชี พ และ
รายได้ ของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ต
ใช้ก ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพื่ อ ทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ กบั ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต
สมมติฐานที่ 2 ผูบ้ ริ โภคที่มี ทศั นคติของผูบ้ ริ โภคต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ ตที่
แตกต่ างกัน มี ท ัศ นคติ ต่ อ แผ่น ป้ ายโฆษณาทางอิ น เทอร์ เน็ ต แตกต่ า งกัน ใช้ก ารวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) เพื่อทดสอบความแตกต่างของการเปิ ดรับ ได้แก่ ความถี่ใน
การคลิ ก เปิ ด ระยะเวลาในการคลิ ก เปิ ด และจานวนแผ่น ป้ ายในการคลิ ก เปิ ด กับ ทัศ นคติ ข อง
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อแผ่นป้ ายโฆษณาทางอินเทอร์ เน็ต

