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บทที ่3 

 
การด าเนินการศึกษา 

 
ในการศึกษาค้นควา้แบบอิสระเร่ือง “การศึกษาความเป็นไทยในส่ือใหม่ กรณีศึกษา 

โฆษณาของธุรกิจสายการบิน” ผูศึ้กษามีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ  และทศันคติ
ท่ีมีต่อเอกลักษณ์ความเป็นไทยและงานโฆษณาท่ีประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยของธุรกิจ 
สายการบิน กรณีศึกษางานโฆษณาของบริษทัการบินไทย (Thai Airways) มีขั้นตอนการด าเนินการท่ี
ส าคญัดงัน้ี 

1.1 ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
1.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
1.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 

ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลท่ีศึกษาประกอบไปดว้ย 
1.6.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทั

การบินไทย จ านวน 3 คน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณา จ านวน 3 คน 
และการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 100 คน 

1.6.2 ข้อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ  (Secondary data) ท าก าร ศึ ก ษ าจ าก ข้อ มู ล เอ กส าร
(Documentary Study) คือ เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย 
รวมทั้งบริการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการ
วิเคราะห์ผลการศึกษา นอกจากน้ียงัสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัท 
การบินไทย เว็บไซต์ Facebook และ Instagram โดยท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556 โดยคดัเลือกเอาแต่งานโฆษณาท่ีน าเสนอ
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เร่ือง “ความเป็นไทย” เท่านั้ น เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบในการ 
ท าแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบไปดว้ย   
ส่วนแรก คือ การสัมภาษณ์  โดยผู ้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ 

กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัการบินไทย ท่ีท างานมาแลว้ไม่ต ่ากว่า  
5 ปี จ  านวน 3 คน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณา จ านวน 3 คน เพื่อศึกษาวธีิการประยกุตใ์ช้แนวคิด 
ความเป็นไทยในงานโฆษณา 

ส่วนท่ีสอง คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างคือ 
ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่มีสนามบินนานาชาติและ
ยงัมีโครงการท่ีจะขยายสนามบิน ผูศึ้กษาจึงไดเ้ลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากรในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ท่ีมีจ  านวนทั้งหมด 132,876 คน จากสถิติเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 (เทศบาลนครเชียงใหม่, 
2557) ซ่ึงการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใช้ตารางของยามาเน (ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, 
2538) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือน 10% อยูท่ี่ประมาณ 100 คน 
โดยศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ทัศนคติท่ีมีต่อเอกลักษณ์ความเป็นไทยและงานโฆษณาท่ี
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทยของธุรกิจสายการบิน 

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบไปดว้ย 
ส่วนแรก คือ แบบสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวข้องกับบริษัทการบินไทย และแบบสัมภาษณ์ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณา ประกอบดว้ย 
ประเด็นท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อโฆษณาในส่ือใหม่ 
ประเด็นท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อเอกลกัษณ์ความเป็นไทย และ 

งานโฆษณาท่ีมีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทย 
ประเด็นท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบังานโฆษณา กลยทุธ์การโฆษณาและผลส าเร็จของการ

โฆษณาของบริษทัการบินไทย 
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ส่วนท่ีสอง คือ แบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ไซต ์Google Docs หรือ 
Google Documents ในการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 คน 

ตอนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อาย ุ 
ระดบัการศึกษา และการเปิดรับส่ือของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อเอกลกัษณ์ “ความเป็นไทย” 
ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยใน

โฆษณาของบริษทัการบินไทย 
ตอนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทยใน 

โฆษณาของบริษทัการบินไทย 
 

3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในประเด็นของเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือ และทัศนคติท่ีมีต่อเอกลักษณ์ความเป็นไทยและงานโฆษณาท่ีประยุกต์ใช้แนวคิด 
ความเป็นไทยของธุรกิจสายการบิน โดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัการบินไทย จ านวน 3 คน 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณา จ านวน 3 คน และการใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 
คน เพื่อให้ได้ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งระยะ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาออกเป็น 4 ระยะดว้ยกนั คือ 

ระยะแรก ผูศึ้กษาท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งข้อมูลเก่ียวกบังาน
โฆษณาท่ีประยุกต์ใช้แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย  โดยสืบค้นในเว็บไซต์ของบริษัทการบินไทย 
Facebook และ Instagram ท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556 โดยคดัเลือกเอาแต่งาน
โฆษณาท่ีน าเสนอเร่ือง “ความเป็นไทย” เท่านั้น  

ระยะที่สอง ท าการสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามให้สอดคล้องกบัหัวขอ้และ
วตัถุประสงค ์เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน า ปรับปรุงแกไ้ข และตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของแบบสอบถาม  

ระยะที่สาม  ผู ้ศึกษาท าการศึกษาและเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เก่ียวกับ
พฤติกรรมการเปิดรับขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง และทศันคติท่ีมีต่อเอกลกัษณ์ความเป็นไทย และงาน
โฆษณาของบริษทัการบินไทยท่ีประยุกตใ์ชแ้นวคิดเร่ืองความเป็นไทย โดยผูศึ้กษาท าการไปสัมภาษณ์
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัการบินไทย จ านวน 3 ท่าน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโฆษณา จ านวน 3 ท่าน 
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โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ และท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ จ  านวน 100 ชุด จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปตรวจสอบความถูกตอ้ง และวเิคราะห์ผล 

ระยะที่ส่ี เป็นระยะท่ีผูศึ้กษาท าการสรุปและอภิปรายขอ้มูลท่ีไดจ้ากระยะแรกและระยะ  
ท่ีสาม โดยน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 2 เป็นบรรทดัฐานในการอภิปราย ส าหรับขอ้มูล
ระยะท่ีสองหรือท่ีได้จากการสัมภาษณ์ เป็นการอาศัยข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้ผลการอภิปรายมี 
ความเป็นจริง มีความน่าเช่ือถือและมีความละเอียดของขอ้มูลมากข้ึน 

 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
3.5.1 การสัมภาษณ์ ไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัการบินไทย

และธุรกิจโฆษณามาสรุปแยกประเด็น และน าขอ้มูลท่ีไดม้าสนบัสนุนผลการอภิปราย 
3.5.2 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 100 คน ไดด้ าเนินการวิเคราะห์

ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

และขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือของกลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์โดยใชค้วามถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อเอกลกัษณ์ “ความเป็นไทย” น ามาวิเคราะห์
โดยใชค้่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยระบุค่าของขอ้มูลเป็นค่าร้อยละ (Percentage), 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงได้สร้างค าถามรวม
ทั้งส้ิน 10 ข้อ ท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบประเมินค่า (Rating Scale) ตามกรรมวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) (อา้งใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2531) ก าหนดใหผู้ต้อบเลือกตอบได ้5 ตวัเลือก คือ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด  ซ่ึงมีเกณฑ์ให้
คะแนนดงัน้ี 

 
- เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ให ้ 5 คะแนน 
- เห็นดว้ย   ให ้ 4 คะแนน 
- เห็นดว้ยปานกลาง  ให ้ 3 คะแนน 
- เห็นดว้ยนอ้ย  ให ้ 2 คะแนน 
- เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  ให ้ 1 คะแนน 



 

50 

การแปลค่าคะแนนเฉล่ียโดยใช้ค่าทางสถิติ และคะแนนเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) ก าหนดช่วงของการวดัดงัน้ี (ศิริชยั พงษว์ชิยั, 2551) 

= คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
    จ านวนชั้น 

= 5 – 1 
     5 

= 0.80 
โดยมีเกณฑ์การประเมินค่าระดบัความคิดเห็นต่อเอกลกัษณ์ “ความเป็นไทย” แบ่งระดบั

คะแนนเป็น 5 ระดบั โดยท าการก าหนดช่วงของการวดัไดด้งัน้ี 
- ระดบั 5 คะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัท่ีดีมาก 
- ระดบั 4 คะแนนตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัท่ีดี 
- ระดบั 3 คะแนนตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัท่ีปานกลาง 
- ระดบั 2 คะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัท่ีไม่ดี 
- ระดบั 1 คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัท่ีไม่ดีเลย 
ตอนท่ี 3  ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยใน

โฆษณาของบริษทัการบินไทย วเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นไทยใน

โฆษณาของบริษทัการบินไทย น ามาวิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
ระบุค่าของขอ้มูลเป็นค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซ่ึงไดส้ร้างค าถามรวมทั้งส้ิน 7 ขอ้ ท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนแบบประเมินค่า 
(Rating Scale) ตามกรรมวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) (อ้างใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2531) 
ก าหนดให้ผูต้อบเลือกตอบได ้5 ตวัเลือก คือ พึงพอใจมาก พึงพอใจ พึงพอใจปานกลาง ไม่พึงพอใจ 
ไม่พึงพอใจเลย และก าหนดการใหค้ะแนนดงัน้ี 

- พึงพอใจมาก  ให ้ 5 คะแนน 
- พึงพอใจ   ให ้ 4 คะแนน 
- พึงพอใจปานกลาง  ให ้ 3 คะแนน 
- ไม่พึงพอใจ   ให ้ 2 คะแนน 
- ไม่พึงพอใจเลย  ให ้ 1 คะแนน 
โดยมีเกณฑ์การประเมินค่าระดบัความพึงพอใจต่องานโฆษณาในบริบทส่ือใหม่ท่ี

ประยุกตใ์ช้แนวคิดเร่ืองความเป็นไทย ของบริษทัการบินไทย (Thai Airways) แบ่งระดบัคะแนนเป็น 
5 ระดบั โดยท าการก าหนดช่วงของการวดัไดด้งัน้ี 
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- ระดบั 5 คะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัท่ีพึงพอใจในระดบัสูงมาก 
- ระดบั 4 คะแนนตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัท่ีพึงพอใจในระดบัสูง 
- ระดบั 3 คะแนนตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัท่ีพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
- ระดบั 2 คะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัท่ีพึงพอใจในระดบัต ่า 
- ระดบั 1 คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัท่ีพึงพอใจในระดบัต ่ามาก 
-  

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
  3.6.1 ค่าความถ่ีและค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะของ
ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ และข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดความเป็นไทยในโฆษณาของบริษทัการบินไทย 

P   =    
เม่ือ  P  แทน  ค่าสถิติร้อยละ 

f แทน ความถ่ีในการปรากฏของขอ้มูล 
x แทน ค่าของขอ้มูลหรือคะแนน 
n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

3.6.1 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการ
หาค่าเฉล่ียน ้ าหนกัของความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งจากแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

-      ค่าเฉล่ีย (Mean)   

 

โดยท่ี   แทน ค่าเฉล่ีย 

    ∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n แทน จ านวนทั้งหมด 

- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
เม่ือ  S.D.  แทน ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

    x  แทน  คะแนนแต่ละตวั 
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n  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม  
∑x แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

การวิ เคราะห์ผลการศึกษานั้ น  ผู ้ศึกษาได้อาศัยข้อมูลทั้ งจากการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม อันเป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการศึกษารวบรวมเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผล
การศึกษาในคร้ังน้ี และเพื่อให้เกิดความครอบคลุมในเน้ือหาผูศึ้กษาจึงใช้ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเป็นขอ้มูล
จากเอกสารต่างๆ ประกอบในการวเิคราะห์ผลการศึกษาดว้ย 
 


