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เป็นขั้นตอนของการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ รวบรวมขอ้มูลท่ีมีอยู่ หรือการน าผลการวิเคราะห์จากหน่วยข้อมูลท่ีมีผูร้วบรวมไวม้าใช้ในการ
สังเคราะห์ส าหรับการศึกษา เช่น การสรุปผล การวเิคราะห์ผล และการรวบรวมขอ้มูลท่ีนอกเหนือจาก การวิจยัขั้นปฐมภูมิท่ีมีการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาท า
การวจิยั (Treadwell, 2016) 

ทั้งน้ี การใช้ขอ้มูลทุติยภูมิในการวิจยั เป็นวิธีการวิจยัจะช่วยประหยดัทั้งเวลา งบประมาณ และหลีกเล่ียงการรวบรวมขอ้มูลแบบซ ้ าซ้อนในการ
วจิยั โดยมกัน าเอาขอ้มูลท่ีได ้มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงใน การอา้งอิง (reference) และเปรียบเทียบกบัการวิเคราะห์หลกัซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลปฐม
ภูมิท่ี เก็บรวบรวมโดยโดยนกัวจิยั เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบประกอบการพิจารณาหาช่องวา่งทางการศึกษา การเสาะหาประเด็นปัญหาหรือปรากฏการณ์ท่ี
ยงัไม่มีการศึกษามาก่อน (anomaly research gap) รวมไปถึงใชป้ระกอบเป็นขอ้มูลส่วนตน้ส าหรับการวิจยัเพื่อพฒันาการศึกษาใหม่ข้ึน 

ปัจจุบนั การวิจยัขั้นทุติยภูมิน้ี มีการใช้ฐานขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมาก ซ่ึงเป็นการ รวบรวมชุดขอ้มูลทุติยภูมิท่ีสามารถสืบค้นได้
ตลอดเวลา (real-time access) และเขา้ถึงไดผ้า่น โครงข่ายทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบออนไลน์ (online access) จากแหล่งขอ้มูล
ทั้งในและนอก ประเทศ ซ่ึงมีส่วนช่วยให้นกัวิจยัและนกัวิชาการในปัจจุบนั สามารถเลือกพิจารณาใชชุ้ดขอ้มูลดงักล่าว ประกอบการศึกษาคน้ควา้ได้
อยา่งครอบคลุม เป็นสากล และสามารถสืบยอ้นท่ีมาไดแ้ม่นย  ามากข้ึน 

ในบทความน้ี ผูเ้ขียนมุ่งเนน้การน าเสนอรูปแบบออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แนวคิด เก่ียวขอ้งกบักระบวนการวิจยั ส่วนท่ี 2 รูปแบบการ
วจิยัขั้นทุติยภูมิ และส่วนท่ี 3 ตวัอยา่งงานวจิยัท่ีใช ้การวจิยัขั้นทุติยภูมิ 



1.1) กระบวนการวิจยั หมายถึง ประเด็นหรือค าถามท่ีจะต้องผ่านกระบวนการแสวงหา 
ค าตอบอยา่งมีหลกัวิชาการ และมีวิธีการท่ีน่าเช่ือถือ จนไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัหมาย รวมถึง 
การก าหนดแผนหรือกลยทุธ์เพ่ือด าเนินกิจกรรมในการสืบเสาะหาขอ้มูล โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้การวิจยั
สามารถตอบค าถามการวิจยั ผ่านกระบวนการท่ีมีรูปแบบและขั้นตอนท่ีมีหลกัเกณฑท่ี์ อา้งอิงไดโ้ดยอาศยั
กระบวนการในการออกแบบท่ีรัดกมุ เช่น การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ และ รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ผูวิ้จยัจะตอ้งท า นบัตั้งแต่การระบุสมมติฐาน การก าหนดตวัแปร และค านิยามเชิงปฏิบติัการ ไปจนถึงการ
เตรียมการจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และวิธีการ แนวทางต่าง ๆ ท่ีจะใชเ้พ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลจาก
ประชากรเป้าหมาย หรือจากตวัอยา่งของประชากร



1.2) องค์ประกอบของการวิจยั เม่ือพิจารณาถึงกระบวนการวิจยัแล้ว จะเห็นว่าการวิจยันั้น ตอ้งประกอบไปด้วย
องคป์ระกอบ 4 ประการ ไดแ้ก่ ประเด็นท่ีตอ้งการแสวงหาค าตอบ กระบวนการ แสวงหาค าตอบท่ีเช่ือถือได ้วิธีการไดม้าซ่ึงค าตอบท่ี
ถูกต้องแม่นย  า และผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการ วิจยั โดย ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2555) ได้ให้รายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 4
ดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 ประเด็นท่ีตอ้งการแสวงหาค าตอบ ส าหรับประเด็นในการแสวงหาค าตอบนั้น สามารถจ าแนกออกเป็น 2
ประเภท คือ (1) ประเด็นท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาท่ีตอ้งการแสวงหาค าตอบ เช่น ประเด็น “มีปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเปิดรับส่ือท่ี
ของผูสู้งอาย”ุ และ (2) ประเด็นท่ี ตอ้งการจะศึกษาเพื่อใหไ้ดค้  าตอบ ซ่ึงอาจจะไม่ไดเ้กิดจากการมีปัญหามาก่อน เช่น ประเด็น “คนไทย 
นิยมฟังเน้ือหารายการพอดแคสตป์ระเภทใด” ซ่ึงจะเห็นวา่ประเด็นในท่ีน้ี คือค าถามท่ีตอ้งการค าตอบ นัน่เอง

1.2.2 กระบวนการแสวงหาค าตอบท่ีเช่ือถือได้การวิจัยจะต้องผ่านวิธีการท่ี น่าเช่ือถือตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (scientific method) เช่น ในกรณีการเลือกขนาด ตวัอย่างจะตอ้งเลือกมาในจ านวนท่ียอมรับไดท้างสถิติ การเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งจะตอ้งใหป้ระชากร ทั้งหมดมีโอกาสท่ีจะถูกเลือกข้ึนมาเป็นตวัอยา่งไดอ้ยา่งเท่าเทียม หรือเกณฑ์ในการคดัเลือกช้ินงาน ตอ้งมี
การก าหนดเกณฑม์าตรฐานท่ีเป็นระบบระเบียบและช้ีแจงได ้เป็นตน้



1.2.3 วธีิการไดม้าซ่ึงค าตอบท่ีถูกตอ้งแม่นย  า ผลการวจิยัท่ีออกมาจะตอ้งใหต้รงหรือ ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด ซ่ึงในงานวจิยัทางสังคมศาสตร์ จะเนน้ค าตอบท่ีถูกตอ้งแม่นย  าท่ี ประมาณร้อยละ 95 หรือมีโอกาสคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 แต่
ความถูกตอ้งแม่นย  าโดยเฉพาะงานวจิยั ทางการแพทย ์จะเนน้ความถูกตอ้งแม่นย  าสูงถึง ร้อยละ 99.99 เพราะมีความเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบั ชีวติของมนุษย ์เช่น การวจิยัวคัซีน ท่ีตอ้งพิจารณาประสิทธิภาพของการควบคุมโรคท่ีมีความแม่นย  า ตลอดจนตอ้งการวดัผล
ขา้งเคียงของวคัซีนท่ีอาจเกิดข้ึน โดยผลการวจิยันั้นตอ้งไดรั้บผลท่ีแม่นย  า และ เม่ือท าการวดัซ ้ า ๆ ตอ้งไม่มีความคลาดเคล่ือนไปมา 
นอกจากน้ีในงานวจิยับางประเภท อาจจะก าหนดการสอบทานความถูกตอ้งของ ขอ้มูล ผา่นกระบวนการการตรวจสอบดว้ยวธีิการต่าง 
ๆ เช่น การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า หรือ การลงคะแนนมติจากผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 

1.2.4 ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยั เม่ือกล่าวถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการ ด าเนินการวจิยันั้น การวจิยัแต่ละ
เร่ืองจะตอ้งใชท้ั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และเวลา ดงันั้นหาก ผลท่ีไดรั้บจากการวจิยัไม่คุม้ค่าต่อทรัพยากรท่ีเสียไป หรืองานวจิยั
ใดท่ีทราบค าตอบอยูแ่ลว้ ก็ควรจะ พิจารณาถึงความคุม้ค่าและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมในเชิงวชิาการท่ีจะไดรั้บหลงัจากการวจิยันั้น
เสร็จ ส้ินลง เช่น หากท าการวจิยัเพื่อศึกษาวา่ ความรู้สึกหิวของมนุษยเ์ป็นเคร่ืองบ่งช้ีของความตอ้งการ อาหาร เม่ือพิจารณางานวจิยัท่ีมี
ค าถามน าวจิยัดงักล่าว จะเห็นวา่เป็นงานวจิยัดงักล่าวเป็นงาน ประเภทท่ีทราบค าตอบอยูแ่ลว้ เน่ืองจากเป็นธรรมชาติโดยทัว่ไปของ
มนุษยท่ี์ไดรั้บการยอมรับ เพราะฉะนั้นการแสวงหาค าตอบดงักล่าว อาจจะไม่ไดก่้อใหเ้กิดคุณูปการต่อส่วนรวม ซ่ึงหากผูว้จิยั พิจารณา
เห็นแลว้วา่ ค  าตอบท่ีไดไ้ม่ส่งผลประโยชน์ท่ีคุม้ค่า ก็ไม่ควรจะตดัสินใจท าวจิยัช้ินนั้นข้ึนมา 



2.1 ความหมายของการวจิยัขั้นทุติยภูมิ การวจิยัขั้นทุติยภูมิ คือ การรวบรวมและวิเคราะห์ ขอ้มูลผา่นแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นแหล่งของขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากรายงาน ฐานขอ้มูลทางวิชาการ หรือ ถ่ายทอดมาจากขอ้มูลชั้นตน้ หรือน าขอ้มูลปฐมภูมิมาสังเคราะห์และเรียบเรียงข้ึนใหม่ เพื่อเสนอขอ้คิด 
หรือแนวโน้มบางประการ ดว้ยเหตุน้ีขอ้มูลหรือหลกัฐานนั้นจึงถูกรายงานโดยผูท่ี้ไม่ไดมี้ส่วนร่วมหรือ เป็นพยานในเหตุการณ์นั้น ผูเ้ขียนจะรายงาน
หรือถ่ายทอดในส่ิงท่ีผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์พูด หรือเขียน หรือ ถ่ายทอดในลกัษณะต่าง ๆ ไว ้หรืออาจจะถ่ายทอดมาหลายทอดก็ได้ การน ามาใชใ้นการวิจยัจึง
ตอ้ง ระมดัระวงัมากเป็นพิเศษ (สมหมาย ตามประวติั, 2562) 

นอกจากนั้น ขอ้มูลท่ีไดอ้าจไม่ทนัสมยั ดงันั้นในการคน้หาขอ้มูลทุติยภูมิจึงตอ้งเลือกคน้หา ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ส่วนขอ้ดีของขอ้มูลทุติย
ภูมิคือ ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการคน้หา ขอ้มูล แหล่งของขอ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่ หนงัสือทัว่ไป หนงัสือต ารา หนงัสือคู่มือการท างาน รายงาน 
ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ บทคดัยอ่งานวจิยั บทวจิารณ์หนงัสือ วารสารสาระสังเขป เป็นตน้

ขอ้สังเกตส าหรับการท่ีจะตดัสินใจวา่ขอ้มูลไหนเป็นขอ้มูลปฐมภูมิหรือขอ้มูลทุติยภูมินั้น มี หลกัการสังเกต คือ ถา้เป็นขอ้มูลปฐมภูมิจะตอ้งเป็น
ขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนหรือผูป้ระเมินผลไดพ้บเห็น เหตุการณ์ต่าง ๆ ลงมือส ารวจศึกษาคน้ควา้หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นเร่ิมแรกดว้ยตนเอง มิได ้คดัลอก
มาจากผูอ่ื้น แต่ถา้เป็นขอ้มูลท่ีไดค้ดัลอกมาจากบุคคลอ่ืน แลว้น ามาเรียบเรียงใหม่ ถือวา่เป็น ขอ้มูลทุติยภูมิ 

ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีสามารถเป็นไดท้ั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในรูปแบบขอ้มูลเชิงปริมาณมกัจะ ใช้ไดจ้ากแหล่งท่ีมาท่ีเป็นฐานขอ้มูลทางวิชาการ
และองคก์รดา้นการวจิยัท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ี ถูกเก็บรวบรวมส าหรับหลากหลายของวตัถุประสงคร์วมถึงมีการรวบรวมไวเ้พื่อการตอบค าถามใน 
การวิจยัท่ีแตกต่างกนั ส าหรับการวิจยัขั้นทุติยภูมนั้น ผูว้ิจยัสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ทางสังคมวิทยา โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ เพื่อวเิคราะห์แนวโนม้ หรือ สังเคราะห์เป็นค าตอบเบ้ืองตน้ส าหรับใชอ้า้งอิงในงานวจิยัท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัได้



2.2 กระบวนการรวบรวมขอ้มูลในวิจยัขั้นทุติยภูมิ วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัขั้นทุติย ภูมิ ส่วนใหญ่มกัจะอยูใ่นหนงัสือ รายงาน บทความ 
เอกสารต่าง ๆ รวมไปถึงฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และฐานขอ้มูลออนไลน์ (McCrocklin, 2018) ควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) การพิจารณาท่ีมาของขอ้มูล กระบวนการรวบรวมขอ้มูลในวิจยัขั้นทุติยภูมินั้น เร่ิมตน้จากการพิจารณาตวับุคคลผูเ้ขียนรายงาน 
บทความ เอกสาร หรือแหล่งท่ีมาเหล่านั้นเสียก่อนว่า เป็นผูมี้ความรู้และมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเขียนถึงขั้นพอท่ีจะเช่ือถือไดห้รือไม่ การเขียนอาศยั 
เหตุผลและหลกัวชิาการมากนอ้ยเพียงใด ขอ้มูลท่ีจะน ามาใชซ่ึ้งรวบรวมจากรายงาน บทความ หรือ เอกสารดงักล่าวควรใชข้อ้มูลท่ีผูเ้ขียนเก็บรวบรวมมา
เองโดยตรง เช่น ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจหรือ ส ามะโน หากไม่มีความจ าเป็นไม่ควรใช้ขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนน ามาจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน เน่ืองจากอาจมีการ 
คลาดเคล่ือนจากขอ้มูลท่ีควรจะเป็นจริงไดม้าก 

(2) การเปรียบเทียบขอ้มูล หากขอ้มูลทุติยภูมิท่ีตอ้งการเก็บรวบรวม สามารถหาได ้จากหลาย ๆ แหล่ง ควรเก็บรวบรวมมาจากหลาย ๆ 
แหล่งเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบว่าขอ้มูลท่ี ตอ้งการมีความผิดพลาดเน่ืองจากการลอกผิด พิมพผ์ิด หรือเขา้ใจผิดบา้งหรือไม่ นอกจากน้ีผูเ้ก็บ รวบรวม
ขอ้มูลควรจะใช้ความรู้ความช านาญของตนเองเก่ียวกบัขอ้มูลเร่ืองนั้น ๆ มาพิจารณาว่าขอ้มูล ท่ีจะน ามาใช้นั้นน่าจะเป็นไปได้หรือไม่ เช่น จ านวน
ประชากรของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 ท่ี น าเสนออยูใ่นรายงานฉบบัหน่ึงเป็น 36 ลา้นคน จ านวนดงักล่าวน่าจะเป็นไปไม่ได ้ท่ีถูกตอ้งควรจะ เป็น 63
ลา้นคน ความผดิพลาดดงักล่าง อาจเน่ืองมาจากการคดัลอกของผูน้ าเสนอหรือการพิมพก์็ได ้กล่าวคือคดัลอกหรือพิมพเ์ลขโดดกลบักนั



(3) การพิจารณาลกัษณะขอ้มูล ผูว้จิยัควรพิจารณาจากลกัษณะของขอ้มูลท่ีตอ้งการ เก็บรวบรวมวา่เป็นขอ้มูลท่ีเป็นขอ้ความจริง ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากทะเบียน ขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นหรือเจต คติ ขอ้มูลประเภทความลบั หรือขอ้มูลซ่ึงผูต้อบอาจตอ้งเสียประโยชน์จากการตอบ ถา้เป็น
ขอ้มูลท่ี เป็นขอ้ความจริง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากทะเบียนหรือขอ้มูลท่ีเป็นความคิดเห็นหรือเจตคติส่วนใหญ่มกัจะมี ความถูกตอ้งเช่ือถือไดสู้ง แต่ถา้
เป็นขอ้มูลประเภทความลบัหรือขอ้มูลซ่ึงผูต้อบอาจตอ้งเสียประโยชน์ จากการตอบ ส่วนใหญ่มกัจะมีความถูกตอ้งเช่ือถือไดน้อ้ย 

(4) การตรวจสอบวิธีการไดม้าซ่ึงขอ้มูล หากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาจากการ ส ารวจจากกลุ่มตวัอย่าง หรือตอ้งผ่านขั้นตอนการ
วเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติมาก่อน ควรจะตอ้ง ตรวจสอบวธีิการท่ีใชใ้นการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง และวิธีการวิเคราะห์วา่
เหมาะสมท่ี จะใชห้รือไม่ นอกจากน้ี อาจพิจารณาจากเกณฑ์เชิงคุณภาพต่าง ๆ เช่น วตัถุประสงคห์รือค าถามน า วิจยั วิธีการเฉพาะท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ระชากรท่ีศึกษาและความถูกตอ้งในการสุ่มตวัอย่าง ขอ้มูลประจ าตวัและความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล ขอบเขตของ
การศึกษาและขอ้จ ากดัของขอ้มูล ทุติยภูมิ เป็นตน้





ช่ือวจัิย (ภาษาไทย) การวเิคราะห์เน้ือหาส่ือตราสัญลกัษณ์ และค าขวญัประจ าจงัหวดัของไทย ช่ือวจิยั 
(ภาษาองักฤษ) An Analysis of Thai Provincial Logos and Slogans 

ช่ือผูวจัิย อาจารย ์ดร.ภาณุฤทธ์ิ สารสมบติั

1. กำรแสวงหำแหล่งข้อมูล กำรเข้ำถึงข้อมูล ของควำมเป็นมำและสภำพปัญหำของกำรวจัิยจำกส่ือออนไลน์

ขอ้มูลในเร่ืองของความเป็นมาของค าขวญันั้น ส่วนหน่ึงไดม้าจากการคน้ควา้ผา่นแหล่งขอ้มูล ออนไลน์ท่ีส าคญั ในลกัษณะของการรวบรวม
ขอ้มูลแบบ history data จาก งานศูนยข์อ้มูลภาค ตะวนัตก หอสมุดพระราชวงัสนามจนัทร์ ในหวัขอ้เร่ือง ตามรอยค าขวญัประจ าจงัหวดั จ าก แหล่งขอ้มูล
ออนไลน์ http://www.snc.lib.su.ac.th/westweb/?p=323 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงประวติั ความเป็นมาของการมีค าขวญัประจ าจงัหวดัของไทย ซ่ึงมี ท่ีมาจาก
นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2530 (ปีแห่งการท่องเท่ียวไทย) ในสมยัรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์ท่ีประกาศให้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 
2530 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 เป็นปีแห่งการท่องเท่ียวไทย โดย ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ืองแก่นกัท่องเท่ียวไทย 
และต่างชาติไดเ้ดินทาง ไปท่องเท่ียวภายในประเทศ



2. กำรทบทวนวรรณกรรม (แหล่งข้อมูล) จำกส่ือออนไลน์ 
ผูว้จิยัใชต้วัอยา่งประกอบ โดยการรวบรวมตวัอยา่งตราสัญลกัษณ์จากแหล่งขอ้มูลออนไลน์ เพื่อใชป้ระกอบในประเด็นการทบทวนวรรณกรรม

เร่ืองประเภทของการออกแบบตราสัญลกัษณ์ ใน ลกัษณะอ่ืน ๆ ตามคุณลกัษณะท่ี Fogel (2015) และ Morr (2018) ไดน้ าเสนอไว ้จากแหล่งขอ้มูล 
ออนไลน์ ดงัน้ี 

(2.1) ตรารูปแบบเคร่ืองหมาย (emblems) ตวัอยา่งท่ีมาจากเวบ็ไซดB์uriram United (2562); Harvard University (2019) และ Porsche (2019) 
PART III : ตวัอยา่งงานวจิยัท่ีใชก้ารวจิยัขั้นทุติยภูมิ 8 

(2.2) ตรารูปแบบตวัอกัษร (logotypes or wordmark) ตวัอยา่งท่ีมาจากเวบ็ไซด์ รสดี (2562) และ Nestle Fitness (2562) และ True Corporation 
(2562) 

(2.3) ตรารูปแบบโมโนแกรม (monogram logo) ตวัอยา่งท่ีมาจากเวบ็ไซดB์BC (2019) และ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2562) 
(2.4) ตรารูปแบบภาพ หรือ ตรารูปแบบแบรนด์ (pictorial mark or brand mark) ตวัอยา่ง ท่ีมาจากเวบ็ไซด์Apple Inc. (2019); การปิโตเลียมแห่ง

ประเทศไทย (2562) และ บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ (2562) 
(2.5) ตรารูปแบบภาพสมมติ (abstract logo mark) ตวัอยา่งท่ีมาจากเวบ็ไซด ์UNESCO (2019); Pepsi (2019) และ Adobe Creative Cloud (2019) 
(2.6) ตรารูปแบบตวัน าโชค (mascot) ตวัอยา่งท่ีมาจากเวบ็ไซด ์Birdbrain (2019); SOSFactory (2019); Pringles (2019) 
(2.7) ตราประเภทผสมผสาน (combination mark) ตวัอยา่งท่ีมาจากเวบ็ไซดL์G (2019); Beat by Dr. Dre (2019) และ Olo (2019)



นอกจากน้ี ยงัมีตวัอยา่งตราสัญลกัษณ์ ท่ีผูว้ิจยัท าการประยุกต์และรวบรวมเพื่อใชเ้ป็นกรอบ ในการวิเคราะห์ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี โดยรวบรวม
เป็นตวัอยา่ง เพื่อใชแ้สดงรูปแบบประกอบกร วิเคราะห์จากท่ีมาในแหล่งขอ้มูลออนไลน์ ไดแ้ก่ Samsung (2019); L'Oreal Paris (2019); Louis Vuitton 
(2019) ; Dolce&Gabbana (2019) ; Shell (2019) ; World Wildlife Fund (2019) ; Evernote (2019); Mazda (2019); Adidas (2019); CNBC (2019); Brand 
New (2016); Adobe (2019); สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย (2562); Warner Bros. Entertainment Inc. (2019); มหาวิทยาลยัศิลปากร (2562); 
Rohto-Mentholatum Company (2015) และ KFC (2019) 

ส าหรับการทบทวนวรรณกรรม ในเร่ือง วิธีการวิเคราะห์ความหมายโดยอรรถ และ ความหมายโดยนยั (denotation and connotation) นั้น ผูว้ิจยัใช้
ตวัอยา่งประกอบ ในประเด็นดา้น การวเิคราะห์ปฏิทรรศน์ (paradox) จากผลงานเร่ือง จรรยานกัเรียน ของ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์(2493) ซ่ึง เป็นการรวบรวมงาน
วรรณกรรมออนไลน์ (online literature database) ในหัวขอ้ ป๋วยเขียน (Puey’s Writing): บทความทางการศึกษา ในลกัษณะฐานขอ้มูลต ารา ขอ้เขียน 
หนงัสือ เอกสาร และ บทความต่าง ๆ ของ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงการ “100 ปีชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 9 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์” โดย
วทิยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่ีมา http://puey-ungpakorn.org/index.php/writer/academic/academic01?id=119



3. การคน้ควา้ แนวทางในการหาทฤษฎีใหม่ ๆ ผ่านส่ือออนไลน์ ผูว้ิจยัใช้ฐานขอ้มูลทางวิชาการ เพื่อแสวงหาแนวคิดและทฤษฎี ส าหรับใช้ใน
งานวิจยั ผา่น ฐานขอ้มูลทางวิชาการ (academic database) ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (3.1) ระบบฐานขอ้มูลวิจยั ThaiLIS Digital Collection (3.2) ระบบฐานขอ้มูล
ดชันีอา้งอิงวารสารไทย TCI – Thai Journal Citation Index Centre (ศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย) (3.3) ระบบฐานขอ้มูลวารสารออนไลน์ Thai Journal 
Online (ThaiJO) (3.4) ระบบฐานขอ้มูลดชันีวชิาการ Google Scholar

4. เคร่ืองมือในการวิจยั เช่น แบบสอบถาม แหล่ง Data mining จากส่ือออนไลน์ ในงานวิจยัช้ินน้ี ใชก้ารรวบรวมช้ินงานท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล
ออนไลน์ (database) ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ช้ินงานประเภทตราสัญลกัษณ์ประจ าจงัหวดั (provincial logo) และค าขวญัประจ าจงัหวดั (provincial slogan) โดย
แบ่งเป็นการรวบรวมช้ินงานตวัอยา่งส าหรับการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) จ านวน 2 ฐานขอ้มูลใหญ่ ดงัต่อไปน้ี 

(4.1) ฐานข้อมูลออนไลน์ เร่ือง ก าหนดภาพเคร่ืองหมายราชการตามพระราชบัญญติั เคร่ืองหมายราชการ โดย ราชกิจจานุเบกษา ท่ีมา (1) 
http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.php (2) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp และเร่ือง ตราสัญลกัษณ์ประจ าจงัหวดั 
โดยส านกังานราชบณัฑิตยสภา ท่ีมา (3) http://www.royin.go.th/?knowledges=ตราประจ าจงัหวดั 

(4.2) ฐานขอ้มูลออนไลน์ เร่ือง ค าขวญัประจ าจงัหวดั โดยส านกังานราชบณัฑิตย สภา ท่ีมา http://www.royin.go.th/?knowledges=ค าขวญั-๑๙-
พฤษภาคม-๒๕๕๖



5. เคร่ืองมือในการประมวลผล ผ่านส่ือออนไลน์ ในส่วนของการรวบรวมขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์นั้น ผูว้ิจยัพิจารณา
ช่องทางในการจดัส่ง เอกสารประเมิน IOC และ เอกสารการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการพยากรณ์แนวโนม้ดว้ยเทคนิค เดลฟาย 
(Delphi technique) บนช่องทางออนไลน์ ควบคู่กบัการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์โดยการ น าเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ใชป้ระกอบการประเมินผ่านช่องทางส าคญั ไดแ้ก่ Microsoft Outlook, OneDrive และ Google Drive ซ่ึงผูป้ระเมินสามารถท าการ
พิจารณาผา่นไฟล ์เอกสารไดใ้นทนัที 



ช่ือหวัขอ้วจิยั (ภาษาไทย) การวเิคราะห์ประเภทเน้ือหาของส่ือกระจายเสียงผา่นพอดแคสตใ์นประเทศไทย 
(ภาษาองักฤษ) A Genre Analysis of Audio Media Content on Podcast Platform in Thailand. 

ช่ือผวูจิยั อาจารยอ์าลี ปรียากร 

1. กำรแสวงหำแหล่งข้อมูลกำรเข้ำถึงข้อมูลของควำมเป็นมำและสภำพปัญหำของกำรวจัิยจำกส่ือ ออนไลน์ 

1) เน่ืองจากส่ือเสียงพอดแคสต์ เป็นส่ือในแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แล้ว เก่ียวกับการตั้งค  าถาม วิจยั การเรียบเรียงความเป็นมาและ
ความส าคญัของปัญหา จึงไดมี้การหาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการ คน้ควา้บทความออนไลน์ของเว็บไซต์ส านักส่ือออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้ง เวบ็บล็อก
ส่วนตวั (Blog) ของ บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการไอที (IT Influencer) แฟนเพจท่ีมีการรวบรวมเร่ืองราวพอดแคสต ์กลุ่มเฟ ซบุ๊กพูดคุยเก่ียวกบัพอด
แคสต ์หรือแมแ้ต่บุคคลท่ีเป็นผูผ้ลิตรายการพอดแคสตเ์อง ก็มีการเขียน บทความต่างๆ เช่นกนั นอกจากน้ียงัมีการน าเสนอในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว 
โดยบทความเหล่าน้ีส่วน ใหญ่มกัจะน าเสนอในแนวทางภาพรวม ตวัอยา่งเช่น 



a) 18 ช่องพอดแคสต์ไท ย ท่ีมีติดเคร่ืองไวต้ล อ ดปี 2018 (เขา้ถึ ง จ า ก https://medium.com/readmoreth/18-ช่องพอดแคสต์ไทย-ท่ีมีติดเคร่ืองไว้
ตลอดปี-2018- 25e32e6af23d) 

b) พอดแคสต์ คืออะไร ? และความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ พอดแคสต์ |  วิธีสร้างและท า PODCAST (พอดแคสต์) #1 (เข้าถึงจาก 
https://youtu.be/1tqqKJRdda0) 

c) เฟซบุก๊แฟนเพจ CastCow - รวมทุกเร่ืองราวของพอดแคสต ์(เขา้ถึงจาก https://www.facebook.com/CastCowTH) 
d) กลุ่มเฟซบุก๊ Podcasts and Podcasters Thailand (สมาชิก 4,140 คน) (เขา้ถึงจาก https://www.facebook.com/groups/1494318023913636) 12 

2) ในส่วนของกำรเรียบเรียงควำมคิดและข้อมูล เพ่ือน ำมำเขียนทีม่ำและควำมส ำคัญของ ปัญหำ 

ผูว้จิยัจะคดัเลือกประเด็นในการน าเสนอผา่นงานวจิยัท่ีแตกต่างจากการอธิบาย ท่ีหาอ่านหรือ รับชม รับฟังไดใ้นส่ือออนไลน์โดยทัว่ไป โดยวิธีการดู
วา่มีประเด็นใดท่ียงัไม่ไดรั้บการน าเสนอบา้ง ซ่ึง รวมไปถึงการคน้หางานวิจยัในฐานขอ้มูลออนไลน์ของมหาวิทยาลยั สถาบนัวิจยั ศูนยด์ชันีการอา้งอิง 
วารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) ฐานขอ้มูลวิจยั - ThaiLIS Digital Collection (เขา้ถึงจาก https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php) 
รวมไปถึงแหล่งขอ้มูลงานวิจยัท่ี เป็นภาษาองักฤษ (เช่น ProQuest, Scopus, Google Scholar เป็นตน้) จึงคน้พบว่าประเด็นการ น าเสนอเก่ียวกบัการ
รวบรวมการจดัประเภทรายการพอดแคสตใ์นประเทศไทย ยงัไม่ถูกน าเสนอ



2. กำรทบทวนวรรณกรรม (แหล่งข้อมูล) จำกส่ือออนไลน์ 

1) แหล่งขอ้มูลท่ีใชอ้า้งอิงและจะมีการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ในงานวิจยัท่ีมาจากออนไลน์ โดย ส่วนหลกัในงานวิจยัคร้ังน้ี คือ จาก
แพลตฟอร์มส่ือเสียงแบบสตรีมม่ิง ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนั หรือ เวบ็ไซต ์Spotify, แอปพลิเคชนั Apple Podcasts รวมไปถึง เวบ็ไซต ์YouTube ซ่ึง
เป็นแหล่งของ การเผยแพร่ส่ือพอดแคสตท่ี์คนไทยนิยมไม่นอ้ยไปกวา่ช่องทางอ่ืนๆ 

2) ตวัอยา่งของแหล่งขอ้มูลอา้งอิงจากส่ือออนไลน์ (อา้งอิง: เฟซบุก๊แฟนเพจ CastCow - รวมทุกเร่ืองราวของพอดแคสต)์ 
3) แหล่งขอ้มูลประเภทบทความวจิยั บทความวชิาการ งานวิจยั หรือ บทความเวบ็ไซต ์ท่ีมี ลกัษณะเชิงวิชาการ ใชว้ิธีการคน้หาโดย

การคน้หางานวิจยัในฐานขอ้มูลออนไลน์ของมหาวิทยาลยั สถาบนัวิจยั ศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index 
Centre (TCI) ฐานขอ้มูลวิจยั - ThaiLIS Digital Collection (เขา้ถึงจากhttps://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php) รวมไปถึงแหล่งขอ้มูลงานวิจยัท่ี
เป็นภาษาองักฤษ (เช่น ProQuest, Scopus, Google Scholar เป็น ตน้) 



3. กำรค้นคว้ำ แนวทำงในกำรหำทฤษฏีใหม่ๆ ผ่ำนส่ือออนไลน์ 

- มิไดมี้การคน้ควา้ทฤษฎีใหม่ผา่นส่ือออนไลน์ โดยส่วนใหญ่ใชท้ฤษฎีท่ีมีอยูเ่ดิม ท าการ ประมวลเน้ือหาจากทฤษฎี รวมทั้งตวัแบบ 
(โมเดล) มาเป็นกรอบในการวเิคราะห์เน้ือหา จ าแนก ประเภทเน้ือหารายการส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี 13 

- แต่เม่ือท าการวจิยัเสร็จส้ินมีความตั้งใจท่ีจะน าเสนอประเด็นของประเภทเน้ือหารายการส่ือ เสียงท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย ซ่ึงยงัถือเป็นเร่ือง
ใหม่ในแวดวงวชิาการ โดยนอกจากจะน าเสนอผา่น บทความวจิยัแลว้ อาจน าไปเป็นส่วนหน่ึงไปประกอบ น าเสนอเป็นบทความวชิาการ หรือเป็น
ส่วนหน่ึง ของหนงัสือหรือต าราเรียน



4. เคร่ืองมือในกำรวจัิย เช่น แบบสอบถำม แหล่ง Data mining จำกส่ือออนไลน์

เน่ืองจากเป็นงานวจิยัเชิงคุณภาพ ท่ีแบ่งออกเป็นสองวธีิวจิยั ไดแ้ก่ การวเิคราะห์เน้ือหา และ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
1) โดยในส่วนของการวเิคราะห์เน้ือหา เป็นส่วนหน่ึงของการท าเหมืองขอ้มูล (Data Mining) กล่าวคือ น าเน้ือหารายการพอด

แคสตท่ี์มีการน าเสนอในส่ือออนไลน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง แพลตฟอร์ม Spotify และ Apple Podcasts ท่ีมีอยูจ่  านวนมาก น ามาคดัเลือก
รายการ โดยมีวิธีการคดัเลือกคือ การน าเน้ือหาท่ีไดรั้บความนิยมอนัดบัตน้ๆ ในประเทศ จากการจดัล าดบัภายในแพลตฟอร์มดงักล่าว 
โดยผูว้จิยัคดัเลือกเน้ือหาของแต่ละรายการท่ีมีความโดดเด่น และมีลกัษณะเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั มาท า การวิเคราะห์เน้ือหา และจ าแนก
ประเภท เพื่อคน้หารูปแบบและความสัมพนัธ์ ท่ีซ่อนอยูใ่นชุดขอ้มูล นั้น 

2) ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก ไดแ้นวคิดจากการท่ีระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ถูกน ามาใช ้ประโยชน์ เป็นอยา่งมาก และไดรั้บ
การยอมรับในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในช่วง สภาวการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสท่ีผา่นมาโดยผูว้จิยัจะท าการคดัเลือก
บุคคลท่ีผลิตรายการพอด แคสตแ์ละมีผูติ้ดตามจ านวนมาก และมีวธีิการน าเสนอท่ีน่าสนใจโดยอาจมีการใชแ้พลตฟอร์ม ออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือ ทดแทนการไปพบเจอเป็นรายบุคคลผา่นการเก็บขอ้มูล ทดแทนการเดินทางไป สัมภาษณ์ เช่น การสัมภาษณ์เด่ียว หรือ การ
ท า Focus Group ผา่นการใช้แอปพลิเคชนั Zoom, Google Meet เป็นตน้ ซ่ึงอาจมีการประยุกตว์ิธีดงักล่าวมาใชส้ าหรับบุคคลท่ีอยู่
ห่างไกลต่างสถานท่ี 



5. เคร่ืองมือในกำรประมวลผล ผ่ำนส่ือออนไลน์ 

1) การคน้หาขอ้มูล ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี มีการคน้หาขอ้มูลท่ีจะน ามาท าการวิจยัผา่นส่ือ ออนไลน์เป็นหลกั กล่าวคือ การน า
ขอ้มูลส่ือเสียงท่ีมีการเผยแพร่กนัในแพลตฟอร์มพอดแคสตต่์าง ๆ อาทิ ช่องทาง Spotify ซ่ึงเป็นช่องทางออนไลน์ มาท าการประมวลผล
และวเิคราะห์เน้ือหาท่ีผูผ้ลิต รายการน าเสนอ 14 

2) การคดัเลือกขอ้มูล เม่ือไดค้น้หาขอ้มูลมาแลว้ จึงท าการแบ่งแยกประเภทของขอ้มูลท่ีไดรั้บ ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นเหมาะสมท่ีจะ
น ามาท าการวจิยัหรือไม่ โดยเบ้ืองตน้จะมีการอา้งอิงคดัเลือกขอ้มูลจาก สถิติท่ีมีการเผยแพร่โดยช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ อาทิ อนัดบั
รายการยอดนิยมของรายการพอด แคสตป์ระจ าสัปดาห์ / เดือน / ปี ของ Spotify ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีอา้งอิงจากสถิติผูเ้ปิดรับฟังรายการ ต่าง 
ๆ 3) การเปรียบเทียบข้อมูล การน าข้อมูลท่ีได้รับมาเปรียบเทียบและจัดประเภทของรายการ พอดแคสต์ เพื่อน าไปพฒั นาเป็น
ผลการวจิยัหรือเป็นตวัแบบได



ช่ือวจิยั (ภาษาไทย) ปัจจยัการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับผูสู้งอายุเพื่อ การเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจอายุวฒัน์ 
(Longevity Economy) 

(ภาษาองักฤษ) Communication Factors Affecting the Decision to Buy Products for the Elderly in Preparation for Entry into the 
Longevity Economy 

ช่ือผวูจิยั อาจารย ์ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ 

1. กำรแสวงหำแหล่งข้อมูล กำรเข้ำถึงข้อมูล ของควำมเป็นมำและสภำพปัญหำของกำรวจัิยจำกส่ือออนไลน์ 

ผูว้ิจยัไดติ้ดตามขอ้มูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตประเด็น “สังคมผูสู้งวยั” จึงเกิดการตั้งค าถาม น าวิจยัในการแสวงหาค าตอบจากปรากฎการณ์
ดงักล่าวในประเด็นการส่ือสารกบัการตดัสินใจซ้ือ ผลิตภณัฑ์ส าหรับผูสู้งอายุ อีกทั้งกลุ่มผูสู้งอายุจะกลายเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคหลกัของโลก และ
กลายเป็นผูข้บัเคล่ือน เศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจอายุวฒัน์ (Longevity Economy) ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่การศึกษาปัจจยัการส่ือสารท่ี ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑ์ส าหรับผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นจะท าให้ เกิดขอ้คน้พบ และโอกาสทางดา้นธุรกิจ ไม่วา่จะเป็นพฤติกรรมและ
รูปแบบการใชชี้วติ ความชอบ หรือความตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอายุ เพื่อช่วยให้การวางแผนการตลาดหรือการประเมินสถานการณ์ ทางธุรกิจไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและแม่นย  าไดใ้นอนาคต



2. กำรทบทวนวรรณกรรม (แหล่งข้อมูล) จำกส่ือออนไลน์ 
งานวจิยัเร่ือง “ปัจจยัการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับผูสู้งอายุ เพื่อการเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจอายุวฒัน์ 

(Longevity Economy)” ผูว้จิยัท าการทบทวน วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นหวัขอ้การวจิยั ดงัน้ี 
1) ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร 
2) ทฤษฎีการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 
3) ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 16 
4) แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
5) แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารส่ือสาร 
6) แนวคิดเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
7) แนวคิดกลยทุธ์การส่ือสารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
8) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ี จะเป็นเคร่ืองมือในการช่วยแสวงหาค าตอบและ อภิปรายผลว่า 

“ปัจจยัการส่ือสาร” รูปแบบใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภฑัณ์ส าหรับผูสู้งอาย ุไทย อีกทั้งผลการศึกษาท่ีไดจ้ะช่วยต่อยอดองค์
ความรู้ด้านการส่ือสารให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทยได้ ซ่ึงผูว้ิจยัได้มีการทบทวน
วรรณกรรม (แหล่งขอ้มูล) จากส่ือออนไลน์ ดงัน้ี



3. กำรค้นคว้ำ แนวทำงในกำรหำทฤษฎใีหม่ ๆ ผ่ำนส่ือออนไลน์ 

ผูว้ิจยัใช้ฐานขอ้มูลทางวิชาการ เพื่อแสวงหาแนวคิดและทฤษฎี ส าหรับใช้ในงานวิจยั ผ่าน ฐานขอ้มูลทางวิชาการ (academic 
database) ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

(3.1) ระบบฐานขอ้มูลวจิยั ThaiLIS Digital Collection 
(3.2) ระบบฐานขอ้มูลดชันีอา้งอิงวารสารไทย TCI – Thai Journal Citation Index Centre (ศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย)
(3.3) ระบบฐานขอ้มูลวารสารออนไลน์ Thai Journal Online (ThaiJO) 

( 3.4) ระบบฐานขอ้มูลดชันีวชิาการ Google Scholar



4. เคร่ืองมือในกำรวจัิย เช่น แบบสอบถำม แหล่ง Data mining จำกส่ือออนไลน์ 

งานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ส าหรับผูสู้งอายุเพื่อการ เตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจ
อายุวฒัน์ (Longevity Economy)” ผูว้ิจยัใชว้ิธีวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม
ปลายปิด (Close-ended questionnaire) จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ยค าถาม 3 ส่วน ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวน แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาปรับปรุงและพฒันาขอ้ค าถามในแบบสอบถามในขั้นตอน สุดทา้ย ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัการส่ือสารและความพึงพอใจ 18 
ส่วนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือ

5. เคร่ืองมือในกำรประมวลผล ผ่ำนส่ือออนไลน์ 

ในส่วนของการรวบรวมขอ้มูลผา่นส่ือออนไลน์ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เวอร์ชัน่ 22 และใช ้Microsoft Excel เพื่อ
แปรผลขอ้มูลเชิงสถิต


