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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง “การสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจและประชาชนอําเภอ
พนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบก”  ซ่ึงเปนการศึกษา
เชิงสํารวจ มีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยดังนี้  
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดกลุมประชาชนที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม 
คือ  กลุมเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอพนมสารคาม สถานีตํารวจเขาหินซอน และสถานี
ตํารวจตําบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุมประชาชนที่ใชรถจักรยานยนตหรือรถยนต
หรือรถวาดวย  การขนสงทางบก ในเขตอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวิธีการเลือก
กลุมตัวอยางที่นํามาเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  
 3.1.1  ประชากร  ไดแก 
     1)  เจาหนาที่ตํารวจในอําเภอพนมสารคาม  จํานวน  80  นาย  
     2)  ประชาชนผูใชรถในอําเภอพนมสารคาม  จํานวน  17,638  คน  
 3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  
     1)  เจาหนาที่ตํารวจโดยผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางจากตาราง เครจซี่และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 607-610) ไดจํานวน  66  นาย  หลังจากนั้นทําการสุมโดยวิธีอยางงาย 
(Simple Random Sampling)  
     2)  ประชาชนโดยผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางจากตาราง เครจซี่และมอรแกน (Krejcie 
& Morgan, 1970, p. 607-610)  ไดจํานวน  375  คน  และโดยเทียบบัญญัติไตรยางศกลุม  ระหวาง
กลุมผูใชรถตามพระราชบัญญัติรถยนตและกลุมผูใชรถตามพระราชบัญญัติขนสง  หลังจากนั้นทํา
การสุมโดยวิธีอยางงาย  (Simple Random Sampling)  
 
 
ตาราง 4  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ประเภทประชากรและกลุมตวัอยาง ประชากร กลุมตัวอยาง 
เจาหนาที่ตํารวจ     80   66 
ประชาชน 
      -  กลุมผูใชรถตามพระราชบัญญัติรถยนต 
      -  กลุมผูใชรถตามพระราชบัญญัติขนสง 

 
16,776 
    862 

 
357 
  18 

รวมประชาชน 17,638 375 
รวมทั้งหมด 17,718 441 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเพื่อใชใน
การศึกษาเรื่อง การสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจและประชาชนอําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบก โดยมีแบบสอบถาม 2 ชุด ดังนี้  
 ชุดที่ 1  เปนแบบสอบถามเพื่อการวิจยั เรื่อง การสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจ
และประชาชนอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจรทางบก 
เปนแบบสอบถามกลุมประชาชนที่ใชรถจักรยานยนตหรือรถยนต หรือรถวาดวยการขนสงทางบก 
ในอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  
   ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ จํานวนรายได ระยะเวลาที่พัก
อาศัยในอําเภอพนมสารคาม ความถี่ในการเดินทางและยานพาหนะในการเดินทาง  
   ตอนที่  2  สอบถามเกี่ยวกับความรูดานกฎหมายจราจร โดยวิธีสรางคําตอบ แบงเปนระดับ
รูหรือไมรู  
   ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจ โดยวิธีการสรางคําตอบ
แบงเปน 5 ระดบัมีเกณฑการใหคะแนนเปนการกําหนดระดับของคะแนน เพื่อใหผูตอบคําถามพิจารณา 
มีระดับคะแนนแบงออกเปน 5 กลุม ในแตละกลุมมีชวงคะแนนเทาๆ กัน ดังนี้  
      เห็นดวยมากที่สุด = 5  
      เห็นดวยมาก  = 4 
      เห็นดวยปานกลาง = 3 
      เห็นดวยนอย  = 2 
     เห็นดวยนอยที่สุด  = 1 
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   ตอนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชน โดยวิธีสรางคําตอบแบงเปน 
ทุกครั้ง, บางครั้ง, และไมเคยทําเลย 
   ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะของประชาชนแบบปลายเปด (Open Ended question) ผูวิจัยจะนํา
ขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหและรวบรวมในลักษณะเชิงพรรณนาความ (Descriptive) ซ่ึงจะชี้ใหเห็นถึง
ปญหาและแนวทางในการแกไขปญหา 
 ชุดที่  2  เปนแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง การสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจ
และประชาชนอําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนแบบสอบถามของเจาหนาที่ตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอพนมสารคาม  เจาหนาที่ตํารวจตําบลเขาหินซอน  และเจาหนาที่ตํารวจตําบล   
หนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา                     
   ตอนที ่1  สอบถามขอมูลเกีย่วกบั ขัน้ยศ อายุราชการ การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัตหินาที่
ประจําสถานีตาํรวจภูธรในอาํเภอพนมสารคาม ระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานจราจร  
   ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับความรูเกีย่วกับกฎหมายจราจร โดยวิธีสรางคําตอบแบงเปน
ระดับรูและไมรู 
   ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายจราจรของเจาหนาที่ตํารวจโดย
วิธีสรางคําตอบ 5 ระดับมีเกณฑการใหคะแนนเปนการกําหนดระดับของคะแนน เพื่อใหผูตอบคําถาม
พิจารณา มีระดับคะแนนแบงออกเปน 5 กลุม ในแตละกลุมมีชวงคะแนนเทาๆ กัน ดังนี้  
      เห็นดวยมากที่สุด = 5  
      เห็นดวยมาก  = 4 
      เห็นดวยปานกลาง = 3 
      เห็นดวยนอย  = 2 
      เห็นดวยนอยที่สุด = 1 
   ตอนที่ 4  สอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่
ตํารวจโดยการสรางคําตอบเครื่องหมาย  ลงในชอง  
   ตอนท่ี 5  ขอเสนอแนะของเจาหนาที่ตํารวจแบบปลายเปด เพื่อใหกลุมตัวอยางตอบและ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ  
 
 
 
 

3.3  วิธีการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
 3.3.1  ศึกษาคนควาจากเอกสาร  วิทยานิพนธ  และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ  ใหครอบคลุม
ตัวแปรที่จะทําการศึกษาสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 3.3.2  สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมเนื้อหาของการสํารวจความคิดเห็นของเจาหนาที่
ตํารวจและประชาชนอําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายจราจร
ทางบก โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ใหประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองใน
รายละเอียดของขอคําถาม  
 3.3.3  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความชํานาญและประสบการณ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) ซ่ึงประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน คือ 
     1)  พ.ต.ท. อาเดียว  ทวมละมูล  สารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจ  อําเภอบางปะกง  เปน
ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา 
     2)  ดร.ทิวัฒถ  มณีโชติ  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เปนผูทรงคุณวุฒิดาน
สถิติ 
     3)  ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์  อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เปนผูทรงคุณวุฒิดาน
ภาษา 
 3.3.4  ผูวิจยัไดนําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  และผูวิจัยได
นําเสนอใหประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธทราบ 
 3.3.5  การหาคําตอบเชื่อถือได (Reliability) ของเครื่องมือวัด โดยนําแบบสอบถามที่ผาน
การตรวจและแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชาชนในอําเภอราชสาสน จํานวน 
30 คน และเจาหนาท่ีตํารวจสถานีอําเภอราชสาสน 30 นาย แลวนําแบบสอบถามนั้นมาทําการทดสอบ
หาความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha) (สุวิมล ติรกานันท, 2546, หนา 153) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แอลฟา โดยรวม
เทากับ .8422  และ .8103  จึงทําแบบสอบถามไปใชเก็บขอมูลตัวอยางได 
 
 
 
 

3.4  วิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล  
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 ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลที่ใชใน
การศึกษา ดังนี้  
 3.4.1  โดยการใหประชาชนที่ใชรถจักรยานยนตหรือรถยนตหรือรถวาดวยการขนสงทาง
บกในเขตอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนผูกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง  
 3.4.2  โดยการใหเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภธูรอําเภอพนมสารคาม  เจาหนาที่สถานี
ตํารวจ  ตําบลเขาหินซอน  และเจาหนาที่สถานีตํารวจตําบลหนองแหน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนผู
กรอกแบบสอบถามดวยตนเอง  
  

3.5  วิธีประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 

 3.5.1  ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
พรอมทั้งพิจารณาคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
     คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.50   หมายถึง ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช 
กฎหมายนอยมาก  
     คาเฉลี่ยระหวาง  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช 
 กฎหมายนอย  
     คาเฉลี่ยระหวาง  2.51 – 3.50   หมายถึง ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายปานกลาง 
     คาเฉลี่ยระหวาง  3.51 – 4.50   หมายถึง ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายมาก 
     คาเฉลี่ยระหวาง  4.51 – 5.00   หมายถึง ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายมากที่สุด  
 3.5.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชากรและเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายจราจรทางบก  โดยใชการทดสอบคาที  (t-test  Independent  Sample) 
 3.5.3  สําหรับคําถามปลายเปด ผูวิจัยนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหและรวบรวมในลักษณะ
เชิงพรรณนาความ  ซ่ึงจะชี้ใหเห็นถึงปญหาและแนวทางในการแกไขปญหาการบังคับใชกฎหมาย
ดานการจราจรทางบกเพื่อลดอุบัติเหตุตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจและประชาชนในอําเภอ
พนมสารคาม 


