
 
 

บทท่ี 3  
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาคร้ังนี้ทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรับรูและความเขาใจตอการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ
ผูใชบริการรานอินเทอรเน็ต ในอําเภอเมือง เชียงใหม ซ่ึงประกอบดวย การรับรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
ความเขาใจตอการกระทําความผิด และพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตหลัง พ.ร.บ.
ประกาศใชแลว (พฤติกรรมในปจจุบัน) 

 
ขอบเขตประชากร 
การศึกษาคร้ังนี้กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา คือผูใชบริการรานอินเทอรเน็ตใน

อําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จึงใชจํานวนประชากรในอําเภอเมือง 
เปนประชากรอางอิงในการเลือกจํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ซ่ึงมีจํานวน 77,141 ราย 
(กรมการปกครอง : 2551) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 382 ราย โดยใชตารางประชากรและ
ตัวอยางของเอนดอล (มนัส สุวรรณ, 2541:61) 

ขนาดตัวอยางและวิธีการคดัเลือกตัวอยาง 
การเก็บขอมูลจะใชวิธีการสุมตัวอยางโดยวิธีสุมตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) เก็บตัวอยาง ณ รานอินเทอรเน็ตท่ีมีสถานท่ีต้ังอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม มีจํานวน 226 
ราน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, 2551) โดยเลือกทําการเก็บขอมูลท่ีรานอินเทอรเน็ตท่ีมี
ระยะหางระหวางรานไมนอยกวา 1 กิโลเมตร รวมท้ังหมด 382 ตัวอยาง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาและรวบรวมจากแบบสอบถามผูท่ีมาใช

บริการรานอินเทอรเน็ต ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีสุมตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) จํานวน 382 ตัวอยาง โดยการเก็บขอมูล ผูจัดทําไดทําการแจกแบบสอบถามใหแกผูท่ีมา
ใชบริการและรอเก็บแบบสอบถามกลับ และเลือกทําการสอบถามบริเวณรานอินเทอรเน็ตในอําเภอ
เมือง ซ่ึงแตละรานท่ีทําการเก็บขอมูลมีระยะหางระหวางรานอยางนอย 1 กิโลเมตร 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาและรวบรวมจากเอกสาร ประกอบดวย 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เอกสารอธิบาย วารสาร
ส่ิงพิมพ ขอความ บทความออนไลน การเขาสัมมนา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังคือ แบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึนโดยมีเนื้อหาท่ีครอบคลุม 
ประเด็น สาระสําคัญ และฐานความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได ประสบการณการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ปจจัยของ
การเลือกใชบริการรานอินเทอรเน็ต ลักษณะการใชบริการ ระยะเวลาในการใช ส่ือท่ีไดรับทราบ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูและความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ซ่ึงประกอบดวย การรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ความเขาใจตอการกระทําความผิด 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของ
ผูใชบริการ หลัง พ.ร.บ. ประกาศใชแลว ซ่ึงหมายถึง การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบ
ของ พ.ร.บ. 

โดยเคร่ืองมือท่ีเปนแบบสอบถามนี้ไดมีการทดสอบความเท่ียงตรงในการนําไปใชในการ
เก็บขอมูลดังนี้ 

1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผูศึกษาไดนํา
แบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิเปนผูพิจารณาตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
ในแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามท่ีได ทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน 20 ชุด กับกลุมตัวอยางท่ี
เปนผูใชบริการรานอินเทอรเน็ต เพื่อรับทราบความไมชัดเจนของแบบสอบถาม 

 3. นําขอแนะนําตาง ๆ ท่ีไดรับจากการนําแบบสอบถามไปทดสอบ และคําแนะนําจาก
ผูทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงเพื่อใหมีความเหมาะสมถูกตอง และสมบูรณท่ีสุดกอนนําไปเก็บขอมูลจริง  
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลจะนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมแบบสอบถามแบบซ่ึงมีลักษณะ

ปลายปดมาทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะหดังนี้ 
สวนท่ี 1 อธิบายลักษณะท่ัวไปของผูใชบริการ ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) โดยแสดงตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage)  
สวนการวัดระดับการใหความสําคัญของปจจัยในการเลือกใชบริการจากราน

อินเทอรเน็ตเปนคําถามแบบประมาณคา (Rating Scale) (กุณฑลี เวชสาร, 2546:  124) มีเกณฑให
คะแนนระดับความสําคัญของขอมูลเรียงจาก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ดังนี้ 

 
ระดับความสําคัญ     คะแนน 

 สําคัญมากท่ีสุด        5 
 สําคัญมาก        4 
 ปานกลาง        3 
 นอย         2 

นอยท่ีสุด        1 

คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และแปลความหมายของระดับเฉล่ียโดยใชเกณฑดงันี้ 
 

    คาเฉล่ีย           ระดับความสําคัญ 
  4.50 – 5.00  หมายถึง   สําคัญมากท่ีสุด  
  3.50 – 5. 49  หมายถึง   สําคัญมาก 
  2.50 – 3.49  หมายถึง   ปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถึง   นอย 
  1.00 – 1.49  หมายถึง   นอยท่ีสุด 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรู และความเขาใจของผูใชบริการรานอินเทอรเน็ตใช 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยแสดงตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ 
(Percentage) และตารางไขว (Cross-Tab) โดยนําคะแนนรอยละท่ีไดมารวบรวมเพื่อหาคาเฉล่ีย 
(Mean) และแปลความหมาย 

 
ขอมูลจากแบบสอบถามสวนท่ี 2 คําถามเพื่อประเมินการรับรู ความเขาใจของ

ผูใชบริการซ่ึงไดกําหนดการใหระดับคะแนนโดยใช T ปกติ ระดับคะแนน 3 ระดับ (การประเมิน 
ผลการเรียน, 2536 : 216-218) เปนแบบรอยละ โดยไดกําหนดวิธีการใหคะแนน ไวดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามตอบ ถูก และถูกตองตามขอเท็จจริง ใหคะแนนเปน 1 คะแนน 
ผูตอบแบบสอบถามตอบ ผิด และไมถูกตองตามขอเท็จจริง ใหคะแนนเปน 0 คะแนน 
 

ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนคะแนนรอยละในการตีความหมายของการรับรู 
พ.ร.บ. โดยมีคาคะแนนเปนรอยละ ดังนี้ 

 
      คะแนนรวม (รอยละ)                     ระดับของการรับรู 
80%  ข้ึนไป   หมายถึง    มีการรับรูมาก 
50% - 79%   หมายถึง    มีการรับรูปานกลาง 
นอยกวา 50%   หมายถึง    มีการรับรูนอย 

 
ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนคะแนนรอยละในการตีความหมายของความ

เขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. โดยมีคาคะแนนเปนรอยละ ดังนี้ 
 
      คะแนนรวม (รอยละ)                     ระดับของความเขาใจ 
80%  ข้ึนไป   หมายถึง    มีความเขาใจมาก 
50% - 79%   หมายถึง    มีความเขาใจปานกลาง 
นอยกวา 50%   หมายถึง    มีความเขาใจนอย 
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สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของผูใชบริการ
ตามกรอบของ พ.ร.บ.  ใช สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยแสดงตารางแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และตารางไขว (Cross-Tab) โดยนําคะแนนรอยละท่ี
ไดมารวบรวมเพ่ือหาคาเฉล่ีย (Mean) และแปลความหมาย 

 
ขอมูลจากแบบสอบถามสวนท่ี 3 คําถามเพ่ือประเมินพฤติกรรมการกระทําความผิดของ

ผูใชบริการ ตามกรอบ พ.ร.บ. ซ่ึงไดกําหนดการใหระดับคะแนนโดยใช T ปกติ ระดับคะแนน 3 
ระดับ เปนแบบรอยละในการตีความหมายไวดังนี้ 

 
 คะแนนรวม (รอยละ)             ระดับของพฤติกรรม 
80%  ข้ึนไป   หมายถึง  มีพฤติกรรมตามกรอบ พ.ร.บ. มาก 
50% - 79%   หมายถึง  มีพฤติกรรมตามกรอบ พ.ร.บ. ปานกลาง 
นอยกวา 50%   หมายถึง  มีพฤติกรรมตามกรอบ พ.ร.บ. นอย 

 
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 

ระยะเวลาศึกษาท้ังหมด ต้ังแตเดือนกันยายน 2551 ถึง กันยายน 2552 และระยะเวลาใน
การรวบรวมแบบสอบถามต้ังแต 29 สิงหาคม 2552 ถึง 5 กันยายน 2552 

 
สถานท่ีใชในการศึกษา 

1. บริเวณสถานท่ีต้ังรานอินเทอรเน็ตในพื้นท่ีอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 
2. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ 
4. ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมสวนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมเพื่อศึกษาหา

ขอมูลรานอินเทอรเน็ตในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 


