ชื่อหัวข้ องานวิจัย

จัดทำโดย
นำย....................................................

เสนอ
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สัมพันธุ์ จันทร์ ดี
รำยงำนนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรำยวิชำ BUA 3126 ระเบียบวิธีวิจยั ทำงธุรกิจ

แบบสอบถามงานวิจยั
เรื่ อง ควำมพึงพอใจในกำรรับฟังวิทยุคลื่น จส. 100
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถำนภำพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม
คาชี้แจง ขอให้ท่ำนกรุ ณำขีดเครื่ องหมำย ลงใน [ ] หน้ำตัวเลือกที่ตรงตำมสภำพควำมเป็ นจริ งของท่ำน
1. เพศ
[ ] 1. ชำย
[ ] 2. หญิง
2. อำยุ
[ ] 1. ต่ำกว่ำ 30 ปี
[ ] 2. 30 – 50 ปี
[ ] 3. 50 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ลักษณะโดยทัว่ ไปของรำยกำรวิทยุคลื่น จส. 100
3. ประเภทของรำยกำรที่ชอบฟัง
[ ] 1. รำยงำนสภำพกำรจรำจร
[ ] 2. ข่ำว / สำรคดี
[ ] 3. เพลง
4. ช่วงเวลำที่ชอบฟังมำกที่สุด
[ ] 1. 00.00 – 06.00 น.
[ ] 2. 06.00 – 12.00 น.
[ ] 3. 12.00 – 18.00 น.
[ ] 4. 18.00 – 24.00 น.
ตอนที่ 3 ควำมพึงพอใจในรู ปแบบรำยกำรวิทยุคลื่น จส. 100
ควำมพึงพอใจในรู ปแบบรำยกำร

มำกที่สุด

ระดับควำมคิดเห็น
มำก
ปำนกลำง น้อย

น้อยที่สุด

5. พิธีกรผูจ้ ดั
6. ผูโ้ ทรเข้ำร่ วมรำยงำนกำรจรำจร
7. ควำมถูกต้องแม่นยำของข้อมูลกำรจรำจร
8. ควำมชัดเจนของคลื่น
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุ งและพัฒนำรู ปแบบรำยกำร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การวิเคราะห์ ข้อมูล / สถิติ / คาสั่งของโปรแกรม SPSS
ตอนที่
รายการ/ตัวแปร
ลักษณะของ
สถิต/ิ คาสั่งโปรแกรม
เครื่องมือ
1 สถำนภำพทัว่ ไปของผูต้ อบ
ตรวจสอบ
ควำมควำมถี่สรุ ปผลเป็ นร้อยละ
แบบสอบถำม
รำยกำร (Check Analyze--->Descriptive
- เพศ
List)
Statistics --->Frequencies
- อำยุ
2

ลักษณะโดยทัว่ ไปของรำยกำรวิทยุคลื่น จส. 100
- รำยกำรที่ชอบฟัง
- ช่วงเวลำที่ชอบฟัง
(จำแนกตำมสภำนภำพด้ำนเพศและอำยุ)

3

ควำมพึงพอใจในรู ปแบบของรำยกำร
- พิธีกร
- ผูโ้ ทรเข้ำร่ วมรำยกำรจรำจร
- ควำมถูกต้องแม่นยำของข้อมูลจรำจร
- ควำมชัดเจนของคลื่น
- ควำมพึงพอใจโดยรวม(จำแนกตำม
สถำนภำพด้ำนเพศ และอำยุ)

4

เปรี ยบเทียบลักษณะโดยทัว่ ไปของรำยกำร เพื่อ
ทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร
- เพศกับรำยกำรที่ชอบฟัง
- เพศกับช่วงเวลำที่ชองฟัง
- อำยุกบั รำยกำรที่ชอบฟัง
- อำยุกบั ช่วงเวลำที่ชอบฟัง
เปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศเกี่ยวกับ
ควำมพึงพอใจในรู ปแบบรำยกำรทั้งในภำพรวม

5

ตรวจสอบ
-ควำมควำมถี่สรุ ปผลเป็ นร้อยละ
รำยกำร (Check Analyze--->Descriptive
List)
Statistics --->Frequencies
-แสดงผลตำรำงแบบ Crosstabs
Analyze--->Descriptive
Statistics --->Crosstabs
ประมำณค่ำ
-ค่ำเฉลี่
(Rating Scale) -ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD)
Transform ----> Compute
-หำค่ำควำมพึงพอใจโดย
ภำพรวม
Analyze ----> Compare Means
----> Means

ตรวจสอบ
Chi-Square Test ด้วยวิธีของ
รำยกำร (Check Pearson Chi-Square และค่ำ
List)
Exact
Analyze ----> Descriptive
Statistics ----> Crosstabs
มำตรำส่วน
ประมำณค่ำ

T-Test
Analyze--->Compare Means ---

และรำยด้ำน
- พิธีกร
- ผูโ้ ทรเข้ำร่ วมรำยงำนจรำจร
- ควำมถูกต้องแม่นยำของข้อมูลกำรจรำจร
- ควำมชัดเจนของคลื่น
- ควำมพึงพอใจโดยภำพรวม*
6

เปรี ยบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มอำยุต่ำงๆ
เกี่ยวกับควำมพึงพอใจในรู ปแบบของรำยกำรทั้ง
ในภำพรวมและรำยด้ำน
- พิธีกร
- ผูโ้ ทรเข้ำร่ วมรำยงำนจรำจร
- ควำมถูกต้องแม่นยำของข้อมูลกำรจรำจร
- ควำมชัดเจนของคลื่น
- ควำมพึงพอใจโดยภำพรวม*
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุ งและพัฒนำรู ปแบบ
รำยกำร

(Rating Scale) >Independent-Samples T Test
ตัวแปรเพศมีตวั
แปรย่อย 2 ตัว
-เพศชำย
-เพศหญิง

มำตรำส่วน
Anova และ เปรี ยบเทียบควำม
ประมำณค่ำ
แตกต่ำงเป็ นรำยคู่ ด้วยวิธี
(Rating Scale) Scheffe
ตัวแปรอำยุมีตวั
แปรย่อย 3 ตัว Analyze ----> Compare Means
-ต่ำกว่ำ 30 ปี
----> One-Way Anova
-30 -50 ปี
-50 ปี ขึ้นไป
7
คำถำม
วิเครำะห์เนื้อหำ (Contents
ปลำยเปิ ด
Analysis) ออกเป็ นควำมถี่
(Open end)
*ควำมพึงพอใจโดยภำพรวม เป็ นตัวแปรใหม่ที่สร้ำงขึ้นมำจำกตัวแปร SPSS ไม่ได้อยูใ่ นแบบสอบถำม

