บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาเรื่องเทคนิคการประยุกตใชสื่อออนไลนในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ของบริ ษั ท อสัง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ประเภทพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 4 ใน 5 บริษัท โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มุงเนนการศึกษา
วิธีก ารใชสื่อออนไลนของบริษั ทอสังหาริมทรัพย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูศึ กษาได ดําเนิน การตาม
ขั้นตอนดังนี้
3.1 การกําหนดประชากร การสุมตัวอยาง และกลุม ตัวอยางการวิจัย
3.1.1 การกําหนดกลุม ประชากรและการสุม ตัวอยาง
1) ประชากร
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม
กลุมที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลน ซึ่งผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณไมต่ํากวา 10
ป สามารถแบง เป นสองกลุมได แก (1) ผูท รงคุ ณวุฒิและมีประสบการณ ดานคอมพิวเตอรและ
เครือขาย (2) ผูทรงคุณ วุฒิและมีป ระสบการณดานเทคโนโลยีสื่อออนไลน ยกเวนผูทรงคุณวุฒิ
ประเภทเครือขายสังคมออนไลนที่ตองมีประสบการณไมต่ํากวา 2 ปขึ้นไป
กลุมที่ 2 บริษั ท อสัง หาริมทรัพยป ระเภทพัฒนาที่ อยู อาศั ย ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 4 ใน 5 บริษัท ที่มีการใชสื่อออนไลนในการประกอบธุรกิจ
2) การสุมตัวอยาง
การสุมตัวอยางในการวิจัยนี้ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling)
3.1.2 กลุม ตัวอยางในการวิจัย
ขอมูลจากการวิเคราะหขอมูลที่ปรากฏบนสื่อออนไลนขององคกร เกี่ยวกับเรื่องประเภท
ของสื่อออนไลนและชนิดของเครื่องมือสื่อออนไลน ของบริษัทอสังหาริมทรัพยประเภทพัฒนาที่อยู
อาศัย ในตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทยจํ านวน 4 ใน 5 บริษัท ที่มีการใชสื่อออนไลนใ นการ
ประกอบธุรกิจ

30

31
ขอ มู ลจากการสั มภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญด า นสื่ อ ออนไลน 5 คน เรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข อง
สื่อออนไลน วัตถุ ป ระสงค ประโยชน และขอจํ ากั ดของสื่อออนไลน 6ประเภท ดังนี้ 1)เว็บ ไซต
2) บลอก 3) ไมโครบลอก 4) โซเชี่ยลเน็ตเวิรค 5) มีเดียแชรริ่ง 6) ฟอรั่ม
ผู บ ริ ห ารระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร 4 คน ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช สื่ อ ออนไลน ข องบริ ษั ท
อสังหาริมทรัพยป ระเภทพัฒนาที่อยูอาศั ย ในตลาดหลัก ทรัพย แหงประเทศไทยจํานวน 4 ใน 5
บริษัท ที่มีการใชสื่อออนไลนในการประกอบธุรกิจ
ขอมูลจากการสัมภาษณพนักงานผูปฏิบัติงาน 6 คน ที่เกี่ยวของกับการใชสื่อออนไลน
ของบริษัทอสังหาริมทรัพยประเภทพัฒนาที่อยูอาศัย ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 4
ใน 5 บริษัท ที่มีการใชสื่อออนไลนในการประกอบธุรกิจ
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการใชสื่อ
ออนไลนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย รวมกับแบบวิเคราะหขอมูลที่ปรากฏในสื่อออนไลนขององคกร
โดยผลที่ไดจากการสัมภาษณและแบบวิเคราะหขอมูลที่ปรากฏบนสื่อออนไลนจะนํามารวบรวม
และเก็บบันทึกใหอยูในรูปแบบเดียวกันกอนที่จะมาประมวลผลดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
(content analysis)
3.2.1 ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลดังนี้
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลนในการเก็บขอมูลตาง ๆ แบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน
1) การเก็บขอมูลนี้ เปนคําถามปลายเปด 4 ขอ ซึ่งเปนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ไดแก ชื่อ ตําแหนง องคกรที่สังกัด และระยะเวลาการทํางาน
2) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 5 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญ
สื่อออนไลนป ระเภทตาง ๆ ได แกประเภทสื่อออนไลนที่ เชี่ยวชาญ บรรยายลักษณะสื่อออนไลน
วัตถุประสงค ประโยชน ขอจํากัด
3) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 2 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกใช
สื่อออนไลน ไดแกประโยชน ความเหมาะสมในการประยุกตใชกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
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3.2.2 ผูบริหารระดับปฏิบัติการในการเก็บขอมูลตาง ๆ แบงเนื้อหาออกเปน 7 สวน
1) การเก็บขอมูลนี้ เปนคําถามปลายเปด 5 ขอ ซึ่งเปนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ได แก ชื่ อ ตํ าแหน ง องค ก รที่ สัง กั ด ความรับ ผิด ชอบในองค ก ร และการมีสวนเกี่ ย วของกั บ สื่อ
ออนไลนขององคกร
2) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 6 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการใชสื่อออนไลน
ขององคกร ไดแกธุรกิจขององคกร วัตถุประสงค ประเภท ประโยชน สัมพันธกับรายได ความสําคัญ
3) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 2 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการใช
สื่อออนไลนขององคกร ไดแกเปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ
4) การเก็ บ ขอมูลนี้ เป น คํ าถามปลายเป ด 2 ขอ ซึ่ งเป นขอมูลเกี่ ย วกับ การเลือกใช
สื่อออนไลนขององคกร ไดแกวิธีผลิตสื่อออนไลน เหตุผลในการเลือกใชสื่อออนไลน
5) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 2 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับ
จากการใชสื่อออนไลนขององคกร ไดแกเปาหมายเชิงปริมาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ
6) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 2 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สื่อออนไลนขององคกร ไดแกหลักการบริหารจัดการ ปญหาหรืออุปสรรค
7) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 1 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับแสดงขอเสนอแนะ
ไดแกบทบาทสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในอนาคต
3.2.3 พนักงานผูปฏิบัติการในการเก็บขอมูลตาง ๆ แบงเนื้อหาออกเปน 7 สวน
1) การเก็บขอมูลนี้ เปนคําถามปลายเปด 4 ขอ ซึ่งเปนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ไดแก ตําแหนง องคกรที่สังกัด ความรับผิดชอบในองคกร และการมีสวนเกี่ยวของกับสื่อออนไลน
ขององคกร
2) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 5 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการใชสื่อออนไลน
ขององคกร ไดแกสื่อออนไลนประเภท ประโยชน การใชสื่อออนไลนในโครงการอสังหาริมทรัพย
ความสําคัญ สื่อออนไลนสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกร
3) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 3 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการใช
สื่อออนไลน ขององค ก ร ได แ ก เ ป าหมายการใช สื่อออนไลน ขององค ก ร เป าหมายเชิ งปริมาณ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
4) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 1 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อ
ออนไลนขององคกร ไดแกวิธีการเลือกใชสื่อออนไลน
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5) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 2 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับ
จากการใชสื่อออนไลนขององคกร ไดแกประโยชน ผลตอบรับ
6) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 3 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สื่อออนไลนขององคกร ไดแกความรวมมือ หลักการบริหารจัดการ ปญหาหรืออุปสรรค
7) การเก็บขอมูลนี้เปนคําถามปลายเปด 1 ขอ ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับแสดงขอเสนอแนะ
ไดแกบทบาทสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในอนาคต
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.3.1 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1) ผูวิจัยไดทําการรวบรวมรายชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพยประเภทพัฒนาที่อยูอาศัย ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพบวามีจํานวน 29 บริษัท
2) ผูวิจัยไดทําการเลือกสุมบริษัทอสังหาริมทรัพยจาก 29 บริษัทใหเหลือ 4 บริษัทโดย
วิเคราะหจากบริษัทที่มีการใชสื่อออนไลนในการประกอบธุรกิจ
3) ผูวิจัยไดทําการเลือกสุมบริษัทอสังหาริมทรัพยจํานวน 4 บริษัท ที่ใหความรวมมือใน
การวิจัยในครั้งนี้
4) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ปรากฏบนสื่อออนไลนขององคกร เกี่ยวกับเรื่องประเภทของ
สื่อออนไลน และชนิดของเครื่องมือสื่อออนไลน
5) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผลการสัมภาษณ ผูเชี่ย วชาญดานสื่อออนไลน
ผูบริหารระดับปฏิบัติการ และพนักงานผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชสื่อออนไลนขององคกร
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน
3.4 การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
สําหรับ การศึก ษาวิจัย ครั้งนี้ ผูศึก ษาไดทํ าการตรวจสอบความน าเชื่ อถือและความ
ถูกตองของขอมูล ดังนี้
1) ขอ มู ลประเภทบุ ค คลที่ ไ ด จ ากการสั มภาษณ ใช วิ ธี ก ารตรวจสอบโดยการการ
สัมภาษณในประเด็นเดียวกันกับกลุมตัวอยางหลาย ๆ คน เพื่อตรวจสอบดูวาขอมูลที่ใหมีความ
นาเชื่อถือ หรือสอดคลองกันหรือไม
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2) ขอมูลประเภทเอกสารใชการศึกษา และคนควาจากแหลงขอมูลหลายๆประเภทเพื่อ
ตรวจ สอบความนาเชื่ อถือและความถูก ตองของขอมูล โดยพิจ ารณาจากแหลงที่มาของขอมูล
ชื่อผูเขียน ระบุตัวตนและความนาเชื่อถือไดหรือไม วันและเวลาที่เขียนเปนขอมูลที่ทันสมัย ทันตอ
เหตุการณหรือไม
3.5 การวิเคราะหขอมูล
หลั ง จากได ร วบรวมขอ มูล จากแบบสั มภาษณ เ รี ย บร อยแล ว ผู วิจั ย ได ดํ า เนิ น การ
วิเคราะหดังตอไปนี้
ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ นําขอมูลจากการสัมภาษณ
มาวิเคราะหและประมวลผลโดยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว

