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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 การวิจัยเร่ือง  บทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธที่มีตอการแกไขปญหา         
ยาเสพติดในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาถึงบทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธที่มีตอการแกไขปญหายาเสพติดในเขต
พื้นที่ตํารวจภูธรภาค 2 และปญหาในการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย       
ดังรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้ 

1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1.4 การวิเคราะหขอมูล 
1.5 แผนปฏิบัติการวิจัย 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      

 3.1.1  ประชากร          
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนขาราชการตํารวจระดับชั้นสัญญาบัตรและ 

ชั้นประทวนซึ่งปฏิบัติหนาที่ชุดตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 2  
จํานวน 1,221 คน ซ่ึงอยูในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ในเขตรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค 2  
 3.1.2  กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้น
ประทวน ซ่ึงทําหนาที่ชุดตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 2 จํานวน 
308 คน โดยใชวิธีการสุมเลือกแบบแบงชั้น  (Stratified Random Sampling) เพื่อใหไดตัวอยางจาก
แตละจังหวัดตามจํานวน และเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว ซ่ึงมีขั้นตอนการสุมตัวอยางดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การสุมตัวอยางขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนที่ทําหนาที่
ชุดตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 2  ซ่ึงมีจํานวน 1,221 คน จาก
สถานีตํารวจในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด จํานวน 111 สถานี โดยใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random 
Samping) มาจํานวน 28 สถานี ซ่ึงไดกลุมตัวอยางขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
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ที่ทําหนาที่ชุดตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 2 จํานวน 308 คน ตาม
ตาราง สําเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan  อางถึงใน ณรงค  ศรีสวัสดิ์ 
2542:65) 

ขั้นที่ 2  เนื่องจากแตละสถานีตํารวจมีขนาดประชากร จํานวน 11 คนเทากัน จึงได
ทาํการเทียบสัดสวนสถานีตํารวจตามจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางดังตารางตอไปนี้ 

 
ตาราง 3 .1  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของตํารวจชุมชนและมวลชนสมัพันธ จําแนก 

     ตามจังหวัด และประเภทสถานีตํารวจ 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
จํานวนสถานี จํานวนสถานี 

 
จังหวัด 
 สภ.อ. สภ.

กิ่ง อ. 
สภ.ต. รวม 

จํานวน
ตํารวจ สภ.อ. สภ.

กิ่ง อ. 
สภ.ต. รวม 

จํานวน
ตํารวจ 

1.ชลบุรี 10 1 6 17 187 3 - 1 4 44 
2.ฉะเชิงเทรา 10 1 7 18 198 3 - 1 4 44 
3.ปราจีนบุรี 7 - 4 11 121 2 - 1 3 33 
4.ระยอง 8 - 8 16 176 2 - 2 4 44 
5.จันทบุรี 9 1 5 15 165 3 - 1 4 44 
6.ตราด 5 2 5 12 132 1 1 1 3 33 
7.สระแกว 6 2 8 16 176 1 1 2 4 44 
8.นครนายก 4 - 2 6 66 1 - 1 2 22 

รวม 63 8 40 111 1,221 16 2 10 28 308 
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ตาราง 3.2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ จําแนกตามสถานีตํารวจ 
 

รายช่ือสถานีตํารวจ 
จังหวดั 

สภ.อ. สภ.กิ่ง อ. สภ.ต. 
1.ชลบุรี 
 
 
2.ฉะเชิงเทรา 
 
 
3.ปราจีนบุรี 
 
4.ระยอง 
 
5.จันทบุรี 
 
 
6.ตราด 
7.สระแกว 
 
8.นครนายก 

1.สภ.อ.บานบงึ   
2.สภ.อ.พนัสนิคม   
3.สภ.อ.บางละมุง   
1.สภ.อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
2.สภ.อ.ทาตะเกียบ  
3.สภ.อ.พนมสารคาม   
1.สภ .อ .เมืองปราจีนบุ รี  
2.สภ.อ.ประจันตคาม   
1.สภ.อ.บานคาย   
2.สภ.อ.แกลง   
1.สภ.อ.ทาใหม   
2.สภ.อ.โปงน้ํารอน   
3.สภ.อ.สอยดาว   
1.สภ.อ.เมืองตราด   
1.สภ.อ.อรัญประเทศ  
 
1.สภ.อ.องครักษ   
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
1.สภ.กิ่ง อ.เกาะกูด   
1.สภ.กิ่ง อ.โคกสูง 
 
- 

1.สภ.ต.แหลมฉบัง   
 
 
1.สภ.ต.แสนภดูาษ   
 
 
1.สภ.ต.ระเบาะไผ    
 
1.สภ.ต.มาบตาพุด   
2.สภ.ต.หวยโปง   
1.สภ.ต.ทุงเบญจา 
 
 
1. สภ.ต.หนองบอน 
1.สภ.ต.คลองลึก   
2.สภ.ต.คลองน้ําใส 
1.สภ.ต.ดงละคร 
 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 3.2.1  ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้น จากกรอบแนวคิดใน
การวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน  3 ตอน คือ 
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ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของ
ผูตอบ ไดแก ประเภทของสถานีตํารวจ จังหวัด ระดับการศึกษา ยศของตํารวจ ประสบการณในการ
ทํางาน ประสบการณในการไดรับการอบรม  มีจํานวน 6 ขอ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทตามหนาที่และบทบาทตามที่คาดหวัง
ของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในการแกไขปญหายาเสพติด เปนแบบสอบถามชนิดมาตร
ประมาณคา (Rating Scale) วัดระดับของบทบาทมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยที่สุด ขอคําถามในแบบสอบถามแบงเปน 5 ดาน คือดานการปองกัน ดานการระงับ ปราบปราม 
ดานการบริการ ดานการประสานงานกับองคกรทองถ่ิน และดานการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด มี
จํานวน 37 ขอ 

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรคในการแกไขปญหายาเสพติด
ของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 2 เปนคําถามแบบปลายเปดให
ผูตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหายาเสพติด แบงเปน 5 
ดาน เชนเดียวกับตอนที่ 2  

 
 3.2.2  ขั้นตอนและวิธีการสรางเครื่องมือ      

ในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม โดยมี
ขั้นตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารโครงการ เอกสารเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผล งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปญหาและแนวทางแกไข และตัวอยางเครื่องมือ 

2) กําหนดนิยาม กรอบแนวคิดจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัย ไดออกเปน 
5 ดาน ไดแก ดานการปองกัน ดานการระงับ ปราบปราม ดานการบริการ ดานการประสานงานกับ
องคกรทองถ่ิน และดานการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด 

3) กําหนดประเด็นคําถามแตละดาน และใหเจาหนาที่ตํารวจที่มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ ตรวจสอบเบื้องตนถึงความถูกตองและความครอบคลุมของ
ดานและประเด็นคําถาม 

4) จัดทําเปนแบบสอบถามฉบับราง และสงแบบสอบถามฉบับรางใหประธาน
กรรมการที่ปรึกษา และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง 2 ทานตรวจสอบ แลวนํามาปรับปรุง
แกไข 

5) สงแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญดานวัดผลดานงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ 
จํานวน 5 ทาน คือ ดร.รังสรรค  มณีเล็ก อาจารยสายฝน  เสกขุนทด พ.ต.อ.(พิเศษ) พชร  บุญญสิทธ์ิ  
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พ.ต.อ.(พิเศษ) พายัพ  ทองชื่น และพ.ต.ท.นริศ  แสวงจิตร เพื่อตรวจสอบวามีขอบกพรองและตอง
ปรับปรุงแบบสอบถามในดานใดบางผูวิจัยจะนํากลับมาแกไขอีกครั้งหนึ่ง นําเสนอประธานที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบอีกครั้ง 

6) ทําการทดลองใชเครื่องมือ (Try-out) กับเจาหนาที่ตํารวจที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 40 คน และคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha  
Coefficient) ของ คอนบารด (Cronbach)  (Kerlinger,  1964 : 484-485) ทั้งฉบับได 0.99 

7) ตรวจสอบอีกครั้ง โดยการนําแบบสอบถามมาปรับปรุง ในสวนของขอความที่
ยาวมากเกินไป ใหไดใจความเหมาะสม และปรับขอคําถามบางขอใหอยูในดานที่เหมาะสม เชน 
ดานการปองกัน ขอ 7 ใหความรูแกประชาชนเพื่อลดชองโอกาสในการกอปญหายาเสพติด ซ่ึงเดิม
อยูในดานบริการ ดานการระงับ ปราบปราม ขอ 2 การชวยเหลือพนักงานสอบสวน ซ่ึงเดิมอยูใน
ดานการปองกัน   และปรับปรุงตอนที่ 3 ปญหาในการปฏิบัติหนาที่และแนวทางการแกไข จากที่
ไมไดแยกออกเปน 5 ดาน แลวทําการแบงในแตละดานเพื่อใหงายตอความเขาใจ หลังจากนั้นได
จัดทําเปนแบบสอบถามฉบับจริง  

 
 3.2.3  การแปลความหมาย 
             การแปลความหมาย ระดับบทบาทตามหนาที่และบทบาทตามที่คาดหวังตอการ
แกไขปญหายาเสพติด ในสวนที่เปนมาตรประมาณคา แปลคาเฉลี่ยรวม และรายขอ โดยใชเกณฑ
ของเบส (Best,1981) ดังนี้ 
            3.2.3.1  ระดับบทบาท 

1.00 – 1.49  มีบทบาทระดับนอยที่สุด 
1.50 – 2.49  มีบทบาทระดับนอย 
2.50 – 3.49 มีบทบาทระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49 มีบทบาทระดับมาก 
4.50 – 5.00 มีบทบาทระดับมากที่สุด  

 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยดังนี้ 

3.3.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  พรอมแนบ
แบบสอบถาม ไปยังผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอ ,รองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธร
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อําเภอ/กิ่งอําเภอ และสารวัตรหัวหนาสถานีตํารวจภูธรตําบล  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

3.3.2 สงแบบสอบถามเรื่องบทบาทของตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธที่มีตอการ
แกไขปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตํารวจภูธรภาค 2 ซ่ึงผูวิจัยจะสงแบบสอบถามและเก็บ
แบบสอบถามดวยตนเอง   
  

3.4   การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ เก็บรวบรวมได   จากกลุมตัวอยางมาวิ เคราะหทางสถิติ   โดยใช
คอมพิวเตอรโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สวนคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใชสถิติตามลักษณะของขอมูล และวัตถุประสงคของการอธิบาย
ดังนี้       

1.1 เพื่ออธิบายลักษณะของประชากร ขอมูลทั่วไป สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ 
1.2 เพื่ออธิบายระดับบทบาทตามหนาที่และบทบาทตามที่คาดหวัง สถิติที่ใช ไดแก 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.3 เพื่ออธิบายความคิดเห็นตอปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขเพิ่มเติม สถิติที่ใช

ไดแก ความถ่ี 
2. สถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบความแตกตางระหวางบทบาทตามหนาที่กับบทบาท

ตามที่คาดหวัง ทั้งภาพรวมและรายดาน เปนคาเฉลี่ย 2 คาที่สอบถามจากกลุมเดียวกัน ใชสถิติ t-test 
(dependent) เปนการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบบทบาทตามหนาที่และบทบาทตามที่คาดหวัง เปนการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยทั้งภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขอมูลทั่วไป การวิเคราะห กรณีเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของ 2 กลุม ซ่ึงมีกรณีเดียว คือ ระหวางกลุมที่ไมเคยกับเคยอบรม ใชสถิติทดสอบที (t-test 
independent) สวนกรณีที่เปรียบเทียบคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม ซ่ึงมีถึง 5 กรณี จะวิเคราะหเพื่อ
เปรียบเทียบความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) กอน ในที่นี้ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) สถิติที่ใช คือสถิติทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบวาความ
แปรปรวนมีความแตกตาง  แสดงวาอาจจะมีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกันทางสถิติ จึงทําการ
วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู เรียกวาการเปรียบเทียบเชิงพหุ (Muเtiple Comparison) ดวย
วิธีการของเชฟเฟ Sheffe’  ทั้งคา t และ F กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant)  ไวที่
ระดับ .05 (P < .05)   
 


