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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท าหน้าท่ีของนักข่าวทีวี  ท่ีมีผลต่อการ
ท างาน” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการวิจัย ท่ีวัดได้จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในเขตพืน้ ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรท่ีผู้วิจยัเลอืกศกึษา คือ ผู้ประกอบอาชีพนกัขา่วทีวี จากสถานีทีวีดิจิทลั 25 สถานี 
จากการสอบถามไปยงัสถานีทีวีดิจิทลัทัง้ 25 สถานี ด้วยตวัผู้วิจัยเอง ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2561 
ถึง 31 เมษายน 2561 ได้ข้อมลูวา่มีจ านวนผู้ประกอบอาชีพนกัขา่วทีวีทัง้หมด 483 คน  

ผู้วิจัยเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบอาชีพนักข่าวทีวี ทัง้เพศชาย และ เพศหญิง 
แบ่งออกเป็น 6 ประเภทสายข่าว คือ ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวอาชญากรรม ข่าวสงัคม 
ข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง จากสถานีทีวีดิจิทัล 25 สถานี โดยผู้ วิจัยเลือกใช้ตารางส าเร็จรูปของ 
ทาโร ยามาเนะ (Taro Yamane) เป็นตารางท่ีหาขนาดกลุม่ตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสดัส่วนของ
ประชากร โดยก าหนดสดัสว่นของลกัษณะกลุม่ตวัอยา่งท่ีสนใจในประชากร เทา่กบั 0.5 และระดบั
ความเช่ือมั่น 95% ดังนัน้ขนาดของกลุ่มประชาชนตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีมี้จ านวน 222 
ตวัอยา่ง 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ใช้การสุม่ตวัอย่างตามสะดวก ( Convenience Sampling ) โดยเก็บข้อมลูจากผู้ประกอบ
อาชีพนกัขา่วแต่ละประเภทสายขา่ว 6 ประเภท คือ ขา่วการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวอาชญากรรม 
ขา่วสงัคม ขา่วกีฬา และ ขา่วบนัเทิง จากสถานีทีวีดิจิทลั 25 สถานี ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครั้งนี ้เป็นแบบสอบถามประเภทให้กลุม่ตวัอยา่งกรอกค าตอบเอง 
(Self – Administered Questionnaire ) ใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เป็นแบบสอบถามชนิดปลาย
ปิด (Closed – Ended Question ) 

โครงสร้างของแบบสอบถามทัง้หมด 4 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบ

ไปด้วย ค าถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาท างาน ประเภทสายข่าว และ 
เคร่ืองมือท่ีใช้เผยแพร่เนือ้หาในสือ่สงัคมออนไลน์ 

ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของนกัขา่วทีวี  
ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการการท าหน้าท่ีของนกัขา่วทีวี 
ตอนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบั ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

 การวิจัยครัง้นี ้ใช้เกณฑ์การจัดระดับการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของนักข่าวทีวี เป็นแบบ
มาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale) แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

น้อยท่ีสดุ  หมายถึง  1  คะแนน 
น้อย   หมายถึง  2  คะแนน 
ปานกลาง  หมายถึง  3  คะแนน 
มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
มากท่ีสดุ  หมายถึง  5  คะแนน 

เกณฑ์การจัดระดับการท าหน้าท่ีของนักข่าวทีวี เป็นแบบมาตรสว่นประเมินค่า (Rating 
Scale) แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

น้อยท่ีสดุ  หมายถึง  1  คะแนน 
น้อย   หมายถึง  2  คะแนน 
ปานกลาง  หมายถึง  3  คะแนน 
มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
มากท่ีสดุ  หมายถึง  5  คะแนน 
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ส าหรับค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 (การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของ
นกัขา่วทีวี) และสว่นท่ี 3 (การท าหน้าท่ีของนกัขา่วทีวี) มีเกณฑ์การให้ความหมาย ดงันี ้

คา่เฉลีย่   1.00 - 1.80  หมายถึง  น้อยท่ีสดุ 
คา่เฉลีย่   1.81 - 2.60  หมายถึง  น้อย 
คา่เฉลีย่   2.61 - 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
คา่เฉลีย่   3.41 - 4.20  หมายถึง  มาก 
คา่เฉลีย่   4.21 - 5.00  หมายถึง  มากท่ีสดุ 

 
วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

ด าเนินการสร้าง ดงันี ้
1. ศึกษาต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลกัการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก าหนด

ขอบเขตงานวิจยั และสร้างเคร่ืองมืองานวิจยัให้ครอบคลมุตามความหมายของการวิจยั  
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่ อก าหนดขอบเขตและเนือ้หา

แบบสอบถามให้มีความชดัเจนในการวิจยัมากขึน้ 
3. น าข้อมลูท่ีได้มาสร้างแบบสอบถาม 
4. น าแบบสอบถามฉบับร่างท่ีได้ไปขอค าปรึกษา และค าแนะน าจากผู้ ทรงคุณวุฒิ 

พิจารณาตรวจสอบในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจงา่ย และชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตวัอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตวัเอง ด้วย
วิธีการแจกแบบสอบถามไปท่ีสถานีดิจิทัล 25 ช่อง และแจกแบบสอบถามตามสถานท่ีท่ีออกไป
ท างานของนกัขา่วทีวี เพื่อให้เข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้มากท่ีสดุ  

ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ชีแ้จงรูปแบบ และวตัถุประสงค์ให้กับกลุม่ตัวอย่างทราบ รวมทัง้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกนั  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ครัง้นีไ้ด้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล  การวิเคราะห์ระดับ และ
ทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ตามเกณฑ์การจดัระดบั ดงันี ้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้เพื่อสรุปลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง 
โดยหาความถ่ี (Frequency) การกระจาย อตัราสว่นร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 

2.1 สถิติทดสอบค่าที (t-test) กรณีตวัแปรสองกลุ่ม และ การทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
วดัด้วยการวิเคราะห์ One-Way ANOVA (เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท า
การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

2.3 ใช้คา่สถิติ.Multiple.Regression.Analysis.ในการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

 


