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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับรายไดอยางยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัด
สมุทรปราการ ผูวิจัยไดนําเสนอเกี่ยวกับวิธีการศึกษาโดยกําหนดหัวขอวิธีการศึกษาประกอบดวย      
(1) รูปแบบของการวิจัย (2) ประชากร (3) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (4) การเก็บรวบรวมขอมูล (5) 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

รูปแบบการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งน้ี เปนการผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใชวิธีการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)     
โดยศึกษาความสอดคลองของเนื้อหาตามชื่อเรื่องและวัตถุประสงค ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
และนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความตางแลวสังเคราะหขอมูลรวมกันในลักษณะสงเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันในการตอบปญหา
การวิจัย 

 

ประชากร  
   

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกประชากรท้ังหมดในการศึกษา ไดแก ผูประกอบอาชีพ
สามลอถีบที่เปนสมาชิกกลุมสามลอถีบ ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย (1) สมาชิกกลุม
เทศบาลเมืองปากน้ําจํานวน 40 ราย (2) สมาชิกกลุมเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ (ซอยวัดดานสําโรง) 
จํานวน 30 ราย (3) สมาชิกกลุมอําเภอพระประแดง จํานวน 50 ราย รวมทั้งหมดจํานวน 120 ราย 
(กลุมสมาชิกสามลอถีบ จังหวัดสมุทรปราการ, 2557)  

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
 

ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง 
โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

 

1. แบบสอบถาม ไดแก 
   1.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการยกระดับรายไดของผูประกอบ

อาชีพสามลอถีบ 
   1.2 จัดทําโครงสรางของแบบสอบถาม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย

ครั้งนี้ แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 

ประกอบดวย 1) สภาพทั่วไป ไดแก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  และระยะเวลาในการประกอบอาชีพ  

2) ขอมูลทั่วไป ไดแก การถือกรรมสิทธ์ิในรถสามลอถีบ อัตราเรียกเก็บจากผูใชบริการ/ครั้ง และรายได
เฉลี่ยตอวัน รวมเปนจํานวน 7 ขอ 
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ตอนที่ 2 ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ไดแก เสนทางการ  ขับ
ขี่ ความปลอดภัย (การเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่) จํานวนอุบัติเหตุจากการขับขี่สามลอถีบ ป 2559 
อายุการใชงานของรถสามลอถีบ (ป 2559) รวมเปน จํานวน 4 ขอ 

ตอนที่  3 ความตองการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ไดแก               

1) ดานสวัสดกิารและความมั่นคงในชีวิต จํานวน 5 ขอ 2) ดานความชวยเหลือและสนับสนุน จํานวน 
6 ขอ  3) ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ จํานวน 5 ขอ 4) ดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสาม
ลอถีบ จํานวน 5 ขอ รวมเปน จํานวน 21 ขอ  ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราประมาณคา      
5 ระดับของลิเคิรท (Likert)  

  1.3 นําแบบสอบถามอยางละ 1 ฉบับ ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง        
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากกรรมการผูเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน และตรวจสอบคุณภาพ
จากผูทรงคณุวุฒิอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไดรับการตรวจสอบคาความเที่ยงตรง (IOC) เทากับ .931    

จากนั้นการนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมผูใหขอมูลกลุมอ่ืน ที่ไมใชกลุมผูใหขอมูล   
ในการศึกษา ไดแก กลุมมอเตอรไซตรับจางบริเวณซอยวัดดานสําโรง และบริเวณตลาดปากน้ํา       
ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 30 ราย เพื่อทําการทดสอบคุณภาพการวัดเครื่องมือวิจัย โดยผลการ
วิเคราะหเครื่องมือ พบวา แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น เทากับ .828 

2. แบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง ประกอบดวยคําถามที่เปนขอมูลสําคัญตอการยกระดับ

รายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ในจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก 1) ดานสวัสดิการและความ
มั่นคงในชีวิต จํานวน  5 ขอ 2) ดานความชวยเหลือและสนับสนุน จํานวน  6 ขอ 3) ดานการ       
ลดตนทุนในการประกอบอาชีพ จํานวน  5 ขอ และ 4) ดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ 
จํานวน  5 ขอ  

การสัมภาษณจากบุคคลสําคัญ (Key Informant) จํานวน  18 ราย ดังน้ี  
1. ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 

จํานวน 8 ราย ไดแก ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ (สํานักงานองคกร
ปกครองทองถิ่น เทศบาลตําบลดานสําโรง และเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ) จํานวน 3 ราย ผูแทนสภา
วัฒนธรรมจั งหวั ดสมุทรปราการ  จํ านวน 1  ราย  ผู แทนสํ านักงานท อง เที่ ยว และ กีฬ า               
จังหวัดสมทุรปราการ จํานวน 1 ราย  ผูแทนชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะหจังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 1 ราย ผูแทนสถาบันพัฒนาชุมชน (องคกรมหาชน) จํานวน 1 ราย และผูแทนอูสามลอถีบ 
จํานวน 1 ราย  

2. ผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 10 ราย ไดแก หัวหนากลุม
สามลอถีบ จํานวน 1 ราย ในเขตเทศบาลเมืองปากน้ํา จํานวน 3 ราย ในเขตเทศบาลตําบลสําโรง
สําโรงเหนือ (ซอยวัดดานสําโรง) จํานวน 3 ราย และในเขตอําเภอพระประแดง จํานวน  3 ราย  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาวิจัยผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใชวิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล ดังนี้      

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยนําแบบสอบถาม    
ไปแจกใหกับกลุมประชากรกรอกขอมูล จํานวน 120 ฉบับ แลวรับคืนดวยตนเอง ไดแบบสอบถามคืน
มา 120 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00  

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการตอบวัตถุประสงค 
เพื่อหาแนวทางการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ โดยการจด
บันทึกขอมูลสําคัญ บันทึกเทป บันทึกภาพ ไดแก  

     2.1 การสัมภาษณ  เปนการสัมภาษณแบบเจาะจงรายบุคคลของผูที่มีสวนเก่ียวของ    
ในการสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือผูประกอบอาชีพสามลอถีบโดยวิธีการเขาพบหรือนัดหมาย
ลวงหนาเพื่อถามเจาะลึกลวงคําตอบในขอบเขตเนื้อหาตามแบบสัมภาษณที่ไดจัดทําขึ้นรวมถึงเหตุผล
ที่สําคัญในแนวทางยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ  

     2.2 การสนทนากลุม เปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมของกลุมผูใหขอมูล    
ในประเด็นปญหาเฉพาะเจาะจงในขอบเขตเนื้อหาตามแบบสัมภาษณท่ีไดจัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดความคิด
และความคิดเห็นในประเด็นสําคัญอยางกวางขวางละเอียดลึกซึ้งนําไปสูขอมูลสําคัญตอการยกระดับ
รายไดของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ 

3. ตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบสอบถามและขอประเด็นสัมภาษณ สนทนากลุม 
เพื่อนําขอมูลสูการวิเคราะหผล แปลผล และสรุปผลการศึกษา 
    

การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย  
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณทางสถิติสําหรับการวิจัย 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้   
ขั้นแรก วิเคราะหสถานภาพของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ และ

ปญหาและอุปสรรคของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ลักษณะเปนแบบตรวจสอบ รายการ (Check-
List) ใชวิธีการหาคาความถี่ (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 

ขั้นที่สอง วิเคราะหระดับคะแนนความตองตอการยกระดับรายไดของผูประกอบอาชีพสามลอ
ถีบ ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ยประชากร (  ) และ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ( ) โดยกําหนดระดับคะแนนความตองการ ไดแก ระดับ
คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับคะแนน 4 หมายถึงมาก ระดับคะแนน 3 ปานกลาง ระดับคะแนน 
2 นอย  ระดับคะแนน 1 นอยที่สุด ซึ่งเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ยโดยใชอันตรภาคชั้น   

ในสวนการแปลความหมายระดับความตองการตอแนวทางการยกระดับรายไดของผูประกอบ
อาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ ใชคาเฉลี่ยของผลคะแนนตามเกณฑในการวิเคราะห      
ของ เบสท (Best W. John. 1997, p.190) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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   คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความสามารถ มากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความสามารถ มาก  
   คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความสามารถ ปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความสามารถ นอย   
   คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความสามารถ นอยทีสุด 
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลจากการบันทึกเทปที่ไดจากการสัมภาษณ

หรือสนทนากลุมจัดเปนหมวดหมูในขอมูลสําคัญใน 4 ดาน ประกอบดวย (1) ดานสวัสดิการและความ
มั่นคงในชีวิต (2) ดานความชวยเหลือและสนับสนุน (3) ดานการลดตนทุนในการประกอบอาชีพและ
(4) ดานการเพิ่มรายไดของอาชีพสามลอถีบ 

3. นําขอมูลที่ไดจากการแปลผลในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
มาวิเคราะหในความเหมือนหรือความตาง แลวนํามาสังเคราะห (Content Analysis) เพ่ือการ
เชื่อมตอกันเปนรอยแกว และแสดงผลของขอมูลในลักษณะสงเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันตอแนวการ
ยกระดับรายไดอยางย่ังยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบในจังหวัดสมุทรปราการ 




