
บทที่ 3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 การวิจัยเร่ือง “การเปิดรับ ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์จากข่าวด้านนวัตกรรมใน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้วิธี
วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูและท าการประมวลผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป มีรายละเอียด 
ในการด าเนินงานวิจยั ดงันี ้

  
ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีอ่านข่าวด้าน
นวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ประชาชนทัง้เพศชาย และเพศหญิง ท่ีสามารถอ่านหนังสือได้เข้าใจ 
และมีโอกาสได้อ่านหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร 5,686,646 คน (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) โดยจะท าการเลือกแบบเจาะจงจากประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ี
ต้องการท าการศกึษาโดยมีจ านวนทัง้หมด 400 คน  
 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

 ผู้วิจยัได้ก าหนดกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้การค านวณจากสตูรของทาโร่ ยามาเน่ ดงันี ้ (TARO 
YAMANE. 1973, p.125) 

n = 𝐍

𝟏+𝐍𝐜
 

 
เม่ือ  n คือ จ านวนตวัอยา่งหรือขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

N คือ จ านวนหนว่ยทัง้หมดหรือขนาดของประชากร 
c คือ ความนา่จะเป็นของความผิดพลาดท่ียอมให้เกิดขึน้ได้  
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แทนสตูรได้ดงันี ้    

n =    𝟓,𝟔𝟖𝟔,𝟔𝟒𝟔 

𝟏+(𝟓,𝟔𝟖𝟔,𝟔𝟒𝟔)(𝟎.𝟎𝟓𝟎)𝟐
 

 
n =   399.97 คน  
 

จ านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 399.97 คน ฉะนัน้ ผู้วิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างไว้ท่ี 400 คน 
และมีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างดงัตอ่ไปนี ้การวิจยัครัง้นีมี้จ านวนกลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย 400 คน และ
ให้หารเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความคลาดเคล่ือน 5% และก าหนดความน่าเช่ือถือได้ 95% 
ผู้ วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (TARO YAMANE. 1973, 
p.125) 

 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น ท่ีเป็นการเลือกแบบโควต้า 
(Quota sampling) จากจ านวนประชากรกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยจะเป็นการสุ่มตามการ
แบง่พืน้ท่ีกรุงเทพ 

ข้อมลูการแบ่งพืน้ท่ีกรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2544 กองควบคมุและจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ส านกัปลดักรงเทพมหานคร ได้จดัแบง่เขตทัง้ 50 ส านกังานเขตออกเป็น 3 กลุ่ม ตามท่ีตัง้ของพืน้ท่ี 
ได้แก่ 

1. เขตชัน้ใน ประกอบด้วย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ปอ้มปราบศตัรูพ่าย สมัพนัธวงศ์ 
ปทมุวนั บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดสุิต บางซ่ือ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง คลองเตย 
จตจุกัร ธนบรีุ คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ดนิแดง วฒันา เป็นจ านวน 150 คน 

2. เขตชัน้กลาง ประกอบด้วย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน บางกะปิ 
ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางพลดั ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ บางแค 
วงัทองหลาง คนันายาว สะพานสงู สายไหม เป็นจ านวน 150 คน 

3. เขตชัน้นอก ประกอบด้วย 11 เขตปกครอง คือ มีนบรีุ ดอนเมือง หนองจอก ลาดกระบงั 
ตลิ่งชนั หนองแขม บางขนุเทียน หลกัส่ี คลองสามวา บางบอน ทวีวฒันา เป็นจ านวน 100 คน 
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วิธีเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แหลง่ท่ีมาของข้อมลู โดยแหลง่การเก็บรวบรวมข้อมลูมีอยู ่2 ประเภทคือ  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) คือ จดัท าแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล

จ านวน 400 ชุด โดยท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งท าการ
เก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยให้กลุ่ม
ตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามเองและผู้วิจยัคอยให้ค าแนะน ากรณีท่ีไมเ่ข้าใจ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Source) ได้แก่ แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร คือ การ
รวบรวมงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับข่าวด้านนวัตกรรม หนังสือพิมพ์ และการ  
ใช้ประโยชน์ โดยรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ รวมไปถึงข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต(Internet) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) และ
ค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) ครอบคลุมหัวข้อท่ีต้องการศึกษา ประกอบด้วย 
5 ตอน ดงันี ้ 

แบบสอบถามปลายปิดจะมีทัง้หมด 4 ตอนใหญ่ ได้แก่  
ตอนท่ี 1 เป็นค าถามทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการอ่านขา่วด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพ

ธุรกิจ  
ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัทศันคตขิองผู้อา่นท่ีมีตอ่ขา่วด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ  
ตอนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากขา่วด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ 
แบบสอบถามปลายเปิด จะมี 1 ตอนใหญ่ คือ  
ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม มีดังนี ้ 
ระดบัคะแนน   5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ระดบัคะแนน   4 หมายถึง  เห็นด้วย 
ระดบัคะแนน   3 หมายถึง  เฉยๆ 
ระดบัคะแนน   2 หมายถึง  ไมเ่ห็นด้วย 
ระดบัคะแนน   1 หมายถึง  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
 
การแปลความหมายมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี ้ 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย     การแปลความหมาย 
คา่เฉล่ีย 4.21-5.00  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
คา่เฉล่ีย 3.41-4.20  หมายถึง  เห็นด้วย 
คา่เฉล่ีย 2.61-3.40  หมายถึง  เฉยๆ 
คา่เฉล่ีย 1.81-2.60  หมายถึง  ไมเ่ห็นด้วย 
คา่เฉล่ีย 1.00-1.80   หมายถึง  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
 

วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

ด าเนินการสร้าง ดงันี ้ 
1. ศึกษาต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีต่างๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก าหนด

ขอบเขตของงานวิจยั และสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัให้ครอบคลมุตามความหมายของการวิจยั 
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารเพ่ือก าหนดขอบเขตและเนื อ้หา 

แบบสอบถามจะได้มีความชดัเจนในการวิจยัย่ิงขึน้  
3. น าข้อมลูท่ีได้มาสร้างแบบสอบถาม 
4. น าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีได้ไปขอค าปรึกษาและค าแนะน าจากผู้ ทรงคุณวุฒิ 

พิจารณาตรวจสอบในการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้อ่านแล้วมีความถูกต้อง เข้าใจง่าย และชัดเจน
ยิ่งขึน้ 
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สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่  
1. สถิตเิชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  

1.1 การคิดหาค่า ร้อยละ (% ) ใช้วิ เคราะห์และอธิบายตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา รวมทัง้ตัวแปร
เก่ียวกบัลกัษณะการเปิดอา่นขา่วด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

1.2 ค่าเฉล่ีย (X̅) ใช้วิเคราะห์และอธิบายตัวแปรเก่ียวกับลักษณะการอ่านและ
ทศันคตขิองประชาชนตอ่ขา่วด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

1.3 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ใช้วิเคราะห์และอธิบายตวัแปรเก่ียวกบัลกัษณะ
การอา่นและทศันคตขิองประชาชนตอ่ข่าวด้านนวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

2. สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) 
2.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) ท่ีเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างกับการเปิดรับของผู้ อ่านข่าวด้านนวตักรรมใน
หนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

2.2 คา่สถิต ิ(t-test) และ (F-test) ท่ีเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวน คือ เป็นการ
เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และมากกว่า 2 กลุ่ม กับทัศนคติของผู้ อ่านท่ีมีต่อข่าวด้าน
นวตักรรมในหนงัสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

โดยก าหนดคา่นยัส าคญัทางสถิต ิ(Significant Level) ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ว้ท่ีระดบั .05 


