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บทที่  3
วิธีดําเนินการวิจัย

ในการศึกษาความตองการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของผูตองขังเรือนจํากลาง
ชลบุรี  ผูวิจัยกําหนดขั้นตอน  ดังนี้

3.1   ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3   การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.4   การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
3.5   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง

3.1.1   ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนผูตองขังเรือนจํากลางชลบุรี  ที่มีโทษจําคุก
เหลือไมเกิน  5  ป  จํานวน  935  คน
 3.1.2   กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนผูตองขังเรือนจํากลางชลบุรี
ที่เหลือกําหนดโทษไมเกิน  5  ป  ที่ไดจากการสุมกลุมตัวอยางจากตารางของ  เครจซี่ และ มอรแกน  
(Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ไดจํานวน  274 คน จากนั้นใชวิธีสุมอยางงาย  (Simple Random 
Sampling)  โดยวิธีการจบัฉลาก

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเปนแบบสอบถาม  โดยแบงออกเปน  3  ตอน  คือ

ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณ  จําแนกตาม
อายุ  ระดับการศึกษา  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ

ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
ที่ตองการใน  20 สาขาวิชาชพี  ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  
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ตามแนวคิดของลิเคิรท  (Best and Kahn.  1993 : 246-250)  แสดงระดับความตองการของผูตองขัง  
ซ่ึงกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแตละขอคําถาม  ในระดับใดระดับหนึ่ง
เพียงระดับเดียว  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด

ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปดที่กําหนดใหผูตองขังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการฝกอบรมวิชาชีพของผูตองขังในเรือนจํากลางชลบุรี  เพื่อนําไปประกอบการเสนอแนะ
การพัฒนา  การฝกอบรมวชิาชีพหลักสูตรระยะสั้นของผูตองขังชายเรือนจํากลางชลบุรี

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตร
ระยะสั้น  และความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําไปใชประกอบอาชีพหลังพนโทษที่กําหนดไวมีดังนี้

ระดับความตองการมากที่สุด ให 5  คะแนน
ระดับความตองการมาก ให 4  คะแนน
ระดับความตองการปานกลาง ให 3  คะแนน
ระดับความตองการนอย ให 2  คะแนน
ระดับความตองการนอยที่สุด ให 1 คะแนน

การแปลความหมายของคะแนน  พิจารณาจากคาเฉลี่ย  (Mean)  ของคะแนน โดยกําหนด
เกณฑในการวิเคราะหไวดังนี้  (Best.  1993 : 247)

คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความตองการมากที่สุด
คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง มีความตองการมาก
คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง มีความตองการปานกลาง
คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีความตองการนอย
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง มีความตองการนอยที่สุด

3.3   การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  
ดังนี้

3.3.1   ศึกษาคนควาจากตํารา  เอกสาร  หนังสือ  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.3.2   สรุปกรอบแนวคิดหรือขอบเขตในการวิจัย
3.3.3   สรางแบบสอบถามฉบับรางตามกรอบแนวคิดหรือขอบเขตในการวิจัย
3.3.4   นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นนําเสนอตอคณะกรรมการที่ควบคุมวิทยานิพนธ 

เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาตามกรอบแนวคิด
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3.3.5  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข  ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ควบคุม
วิทยานิพนธ

3.3.6  นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหาสาระและความเหมาะสมของขอความซึ่งประกอบดวย

1)  นาวาอากาศโทพรชัย  วิชัยรัตน  ผูบัญชาการเรือนจํากลางชลบุรี
2)  นางสุดสวาท  สรรเสริญ  ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี
3 )   นายร าชิ น   โน รี   หั วหนา ฝ า ยสง เคร าะห ผู ต อ งขั ง   

 เรือนจํากลางชลบุรี
4)  นางสาวจิตรวดี  เอี่ยมทศานนท ผูอํานวยการสวนสวัสดิการผูตองขัง

 เรือนจํากลางชลบุรี
5 )   นายสมคิด   เกิ ดอยูเ จริญ   หัวหน า เ รื อนจําชั่ วคราวบ านบึ ง  

 อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุรี
3.3.7  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับผูตองขังในเรือนจํา

พิเศษพัทยา  ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการทําวิจัย  จํานวน  30  คน  เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น  โดยวิธีของ  ครอนบาค 
(Cronbach. 1974 :161)  หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (alpha coefficient) และไดคาความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเทากับ  .95

3.3.8  นําแบบสอบถามที่หาคาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแลวไปดําเนินการจัดพิมพ
เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมลูตอไป

3.4   การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการเปนขั้นตอน  ดังนี้
3.4.1 ทําบันทึกถึงสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา   เพื่อใหชวยออกหนังสือขอ

ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามถึงผูบัญชาการเรือนจํากลางชลบุรี  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยกําหนดไว

3.4.2 นําหนังสือและแบบสอบถามไปยังเรือนจํากลางชลบุรี  เพื่อขอความอนุเคราะห
สงแบบสอบถามเขาไปภายในเรือนจํากลางชลบรีุ  ซ่ึงผูวิจัยไดนําสงดวยตนเอง

3.4.3 การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดดําเนินการไปรับแบบสอบถามกลับคืน 
ดวยตนเอง ครบตามจํานวน  274  ฉบับ  
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3.4.4 กรณีที่ผูตอบแบบสอบถามไมสามารถอานหนังสือได  ผูวิจัยไดอานใหฟงและ
อธิบายใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจและปฏิบัติถูกตอง

3.5   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
จากเครื่องคอมพิวเตอร  ดังนี้

3.5.1   ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณใชคาสถิติรอยละ
3.5.2   ขอมูลเกี่ยวกับความตองการฝกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 20 สาขาอาชีพ ใชคาสถิติ

คาเฉลี่ย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)
3.5.3   เปรียบเทียบความตองการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของผูตองขังชาย 

เรือนจํากลางชลบุรี   โดยจําแนกตามอายุและระดับการศึกษา  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
(One-Way  ANOVA)  และทดสอบความแตกตางเปนรายคู  ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé)


