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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 ศึกษาการพัฒนาคุณภาพบริการ การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา เปนการศึกษา
สภาพปญหาความตองการของผูรับบริการที่มีตอการขอเยี่ยมผูตองขัง  เพื่อนําผลการศึกษาขอมูล 
ไปปรับปรุงพัฒนาการบริการใหมีคุณภาพมากขึ้นโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
โดยมีแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากร 
3.2 กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การเก็บรวมรวมขอมูล 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
3.6 ขั้นตอนการทาํวิจัย 
 

3.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกผูมาใชบริการ ในชวงเวลา  1  เดือน   โดยการเก็บ
ตัวอยางครั้งที่ 1 วันที่  1-31  มีนาคม 2549  คร้ังที่  2  หลังการใชยุทธศาสตรแลว  วันที่  1-31 ธันวาคม  
2549   
 

3.2  กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้  มีกลุมตัวอยาง  2  กลุม  ดังนี ้
 3.2.1  เจาหนาที่ฝายสวัสดิการ การเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  จํานวน  6  คน 
 3.2.2  ผูรับบริการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  โดยคํานวณจากคาเฉล่ียของ
ประชากรที่ใชบริการ ตั้งแตเดือนมกราคม  2548  ถึงเดือนธันวาคม 2548  เปนดังนี ้
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ตาราง 3  สถิติผูมาใชบริการเยี่ยมญาติเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา   ป  พ.ศ.  2548 
 

เดือน ผูมาใชบริการ/คน 
               มกราคม 
               กุมภาพันธ 
               มีนาคม 
               เมษายน 
               พฤษภาคม 
               มิถุนายน 
               กรกฎาคม 
               สิงหาคม 
               กันยายน 
               ตุลาคม 
               พฤศจิกายน 
               ธันวาคม 

3,335 
3,338 
3,892 
3,711 
3,022 
3,566 
3,332 
3,492 
3,232 
3,422 
3,533 
3,811 

(ที่มา : งานสวัสดิการผูตองขัง เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา, 2548, หนา  9) 
 
แทนคาสูตรการคํานวณหาประชากรในการศึกษาครั้งนี ้

สูตร   X   = ∑ x 
     n 
               =   3,335 + 3,338 + 3,892 + 3,711 + 3,022 + 3,566 + 3,332+3,492+3,232+3,422+3,533+3,811 
                                  12 

 =       3,473        คน 

  เมื่อ X   แทนคาเฉลี่ยประชากร 

   ∑ x แทนผลรวมแของประชากรทั้งหมด 
   n แทนจํานวนเดอืน 
ฉะนั้นประชากรที่จะใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้  จํานวน 3,473   คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ใชวิธีสุมตัวอยางจากประชากรโดยใชสูตรของ      
ยามาเน (Yamane, 1973,  p. 85; อางถึงใน  ศิริลักษณ  คงสัตยกุล,  2546,  หนา  42) เพื่อหาขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตร ดังนี้ 

  สูตร n    =  
21 Ne

N
+

 

  เมื่อ n   แทนขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N แทนจํานวนประชากรในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ จํานวน  3,473  คน 
   e แทนคาความคลาดเคลื่อนที่จะใหเกิดขึน้ได  ในการวิจัยครั้งนี้  
  กําหนดใหคาความคลาดเคลื่อนเทากับ รอยละ  5  ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % 
  แทนคาในสูตร   n  =                   3,473 

              1+ (  3,473   × 0.052) 
       =  358.69 
 จากการคํานวณโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973)  มีคาเทากับ 358.69  คน หรือ
ประมาณ  358  คน  เพื่อปองกันความไมสมบูรณของขอมูล   ผูวิจัยจึงเก็บตัวอยางเพิ่มอีก  42  คน  
ดังนั้นจึงใชกลุมตัวอยางในการดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  จํานวน  400  ตัวอยาง เฉลี่ยการเก็บ
ขอมูลวันละ 20 คน ในการเก็บขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล  เปนเวลา  20  วัน  
โดยแบงตามสัดสวน เปนชวงเวลาตามจํานวนของผูมาใชบริการในแตละวัน เนื่องจากตามการ
สํารวจพบวาในแตละชวงเวลามีผูมาใชบริการจํานวนมากนอยตางกัน โดยระเบียบการเยี่ยมผูตองขัง
ในวันเวลาราชการ ระหวางเวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา  13.00 – 15.00 น.  ใหเยี่ยมวันละ  1  
คร้ัง 

  ชวงเวลาที่  1  เวลา  09.00 – 12.00 น. แจกแบบสอบถาม  12 ชุด ตอวัน 
  ชวงเวลาที่  2  เวลา 13.00 – 15.00 น. แจกแบบสอบถาม  8  ชุด ตอวัน 

                  การเก็บขอมูลในชวงเวลาที ่ 1 วันละ  12  ชุด  ชวงเวลาที่  2  วนัละ  8  ชุดเพราะจากสถิติ
การเยี่ยมญาติชวงเวลาที่  1  เวลา  9.00 น.-12.00 น. จะมผูีมาใชบริการมากกวาชวงเวลาที่  2  ทุกวัน 
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3.3   เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
 3.3.1  การสรางเครื่องมือ 
 ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้
    1)  ศึกษาขอมูลจาก เอกสาร  ตํารา  วารสาร หนังสือส่ังการ ระเบียบของทางราชการ  
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2)  สรางแบบสอบถาม และนําไปขอคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ  ดังรายชื่อในภาคผนวก  
อาจารยที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหา  สํานวนภาษาความถูกตองความชัดเจน  
และนําไปปรับปรุงแกไข  กอนนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูล 
  3)  เมื่อสรางแบบสอบถามที่เปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเรียบรอยแลว  ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับประชาชนที่มาใชบริการเยี่ยมญาติที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 
40  ชุด แลวนํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
ของ ครอนบาค (Cronbach’s  Alpha  Coefficient)  โดยไดคาความเชื่อมั่น  (Reliabillity)  ในภาพรวม  
เทากับ  0.8223  คาความเชื่อมั่นดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ  เทากับ  0.7776  ดานเจาหนาที่/
บุคลากร  เทากับ  0.7787  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  เทากับ  0.7889  แลวนําไปเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
 
 3.3.2  สวนประกอบของเครื่องมือ 
 การศกึษาวิจยัในครั้งนีใ้ชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  เพื่อสําหรับ
ใหผูใชบริการเปนผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวยคําถาม  3 ตอน  
 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ  
การมาใชบริการ  ชวงเวลาทีม่าใชบริการ  
 ตอนที่  2   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัการใหบริการ  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 
“งานเยี่ยมญาติ”  ที่ไดรับ  เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวน ประมาณคา (Rating Scale) ในดานตางๆ  
ดังนี้  ดานกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาที่/บุคลากร  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
และขอเสนอแนะ  แสดงความคิดเห็นของผูมาใชบริการ   
 ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามคําแนะนําขอเสนอแนะเกีย่วกับสภาพปญหาความตองการอื่นๆ  
และการปรับปรุงการใหบริการ  ของผูตอบแบบสอบถาม  เปนคําถามลักษณะปลายเปด 
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 3.3.3  การใหคะแนนเครื่องมอื 
 แบบสอบถามตอนที่  2 ในสวนที่เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  
Scale) มีหลักเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้

ระดับดีมาก    คะแนน       5 คะแนน 
ระดับด ี     คะแนน      4 คะแนน 
ระดับปานกลาง    คะแนน      3 คะแนน 
ระดับต่ํา       คะแนน      2 คะแนน 
ระดับต่ํามาก     คะแนน      1 คะแนน 

 จากนั้นไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล
แตละดาน ซ่ึงจะอยูในรูปของคาเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการวัดระดับคะแนนเฉลี่ยของระดับของ
คุณภาพบริการของผูรับบริการเยี่ยมญาติ  แบงออกเปน 3 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 
   

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 
= 

3
15 −

 

 = 1.33 

 
 จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความสําคัญไดดังนี ้
 1.00-2.33 หมายถึง ผูรับบริการเยี่ยมญาติไดรับบริการในระดบัคุณภาพต่ํา 
 2.34-3.66 หมายถึง ผูรับบริการเยี่ยมญาติไดรับบริการในระดบัคุณภาพปานกลาง 
 3.67-5.00 หมายถึง ผูรับบริการเยี่ยมญาติไดรับบริการในระดบัคุณภาพด ี
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ  การเยี่ยมญาติ
ของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  เพื่อคนหาปญหา  อุปสรรค  รวมทั้งขอเสนอแนะ  สําหรับเปนแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพบริการ  ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 3.4.1  ขอความรวมมือจากผูมารับบริการในการจัดเก็บขอมูลตามแบบสอบถาม  จากกลุม
ตวัอยาง  จํานวน  400  คน  คร้ังที่  1  ใน  เดือนมีนาคม  2549  คร้ังที่  2  ในเดือนธันวาคม  2549 
 3.4.2  การใชเทคนิคการประชุมกลุมยอย  โดยการจัดประชุมเจาหนาที่ฝายสวัสดิการ  
การเยี่ยมญาติ  ตามประเด็นการสนทนากลุม  โดยการใหโอกาสเจาหนาที่ทุกคนไดนําเสนอปญหา  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 60 

อุปสรรค  ขอเสนอแนะและแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อคนหาปญหา  สาเหตุ
และแนวทางแกไข  ในวันที่  4  เมษายน  2549  เวลา   9.00-12.00  น.  ณ  หองประชุมเรือนจํากลาง
ฉะเชิงเทรา  มีผูเขารวมประชุม  คือเจาหนาที่ฝายสวัสดิการ  การเยี่ยมญาติ  จํานวน  6  คน  เนื่องจาก
เปนเจาหนาที่ซ่ึงมีหนาที่ในการใหบริการเย่ียมญาติ  เพื่อขอความรวมมือ  และชี้แจงถึงสาเหตุที่ตอง
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการใหมีคุณภาพ  เพื่อสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ  
นํามาเปนแหลงขอมูลเพิ่มเติมจากการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ  และขอมูลจากแบบสอบถาม   
 3.4.3  การจัดเก็บขอมูลเพื่อการประเมินผลโครงการพัฒนา  โดยขอความรวมมือจากผูมา
รับบริการในการจดัเก็บขอมูลตามแบบสอบถามเดิมหลังการพัฒนาคุณภาพบริการ จากกลุมตัวอยาง  
จํานวน 400 คน  ในเดือน ธันวาคม 2549 เนื่องจากผานการจัดทําโครงการพัฒนาเสร็จสมบูรณ  จากนัน้
นําผลการประเมินโครงการมาใชปรับปรุงโครงการพัฒนาในประเด็นตางๆ เพื่อใหเกิดความสมบูรณ
สําหรับการนําไปใชประโยชนในโอกาสตอไป 
 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
  
 3.5.1  ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร  ใชการวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอผลในลักษณะ
การบรรยายความ 
 3.5.2  การวิเคราะหคุณลักษณะพืน้ฐานของกลุมตัวอยาง  ใชคาเฉลี่ย  คารอยละ 
 3.5.3  การวิเคราะหความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของกลุมตัวอยางใชคารอยละ 
 3.5.4  นําผลการวิเคราะหจากขอ  3.5.1 – 3.5.3  มาจัดทําโครงการพัฒนาพรอมนําไปทดลองใช 
 3.5.5  การประเมินโครงการพัฒนา  ใชการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจคุณภาพ
การใหบริการกอนและหลังโครงการพัฒนาของผูรับบริการ  ใช  Paired  t-test 
 

3.6  ขั้นตอนการทําวิจัย 
 
 ขั้นตอนการดําเนินการศกึษาวิจัย  ประกอบดวย 
 3.6.1  การวิจยัเชิงปริมาณ  เพือ่ศึกษาสภาพปจจุบันของปญหา  โดยการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชากรกลุมตัวอยาง จาํนวน  400   คน โดยใชแบบสอบถาม 
 3.6.2  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อหายุทธศาสตรมาดําเนินการแกไขปญหา 
โดยใหเจาหนาที่ผูใหบริการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ ศึกษาวิเคราะห
สภาพปญหาที่เกิดขึ้น รวมกําหนดยุทธศาสตร วางแผนการแกปญหาคุณภาพบริการ รวมดําเนินการ 
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และรวมติดตามประเมินผล เพื่อวัดความสําเร็จของการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการ ทั้งนี้
ตองสรางความสัมพันธสวนตัวของผูใหบริการและอาศัยคําสั่งหรือนโยบายของผูบังคับบัญชาอีกทั้ง
การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และใหเจาหนาที่ผูใหบริการมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพ
การบริการทุกขั้นตอน 
 3.6.3  นํายุทธศาสตรที่ไดกําหนด มาดําเนนิการในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ใน  2
ดาน คือ 
  1)  ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ  ผูใหบริการ มีการพัฒนากระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบริการ ดังนี้  การจัดทําแผนผังขั้นตอนการบริการเยี่ยมญาติ ของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  
การเยี่ยมญาติโดยการใชระบบวีดิโอคอนเฟอรเรนซ  (Video  Conference)  และการจัดทําบัตรคิว
ในการเยี่ยมญาติของเรือนจํากลางฉะเชิงเทรา  การนําเจาหนาที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใหบริการ
จากองคกรที่ประสบความสําเร็จในการใหบริการ  
 2)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ผูใหบริการมีการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
ดังนี้  การจัดทําโครงการซอมแซมอาคารติดตอเยี่ยมญาติ  ดําเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน จัดหา
วัสดุอุปกรณในการใหบริการใหเพียงพอ เชน หองน้ํา  รานตัดผม  มุมอานหนังสือ  มุมกาแฟ  
สถานที่นั่งรอ  
 3.6.4  นําแบบสอบถามที่สํารวจความพึงพอใจจากประชากรกลุมตัวอยาง จํานวน   400 คน 
ไปสอบถามอีกครั้ง หลังการใชยุทธศาสตรของการพัฒนาคุณภาพบริการแลว  เพื่อประเมินผล
ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้นหรือไม  ปรากฏตามภาพ 9 
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การจัดเก็บ / วเิคราะหขอมูล 
จําแนกตามแหลงขอมูล 
 
 

 
 
 
การสังเคราะหขอมูล  ปญหา  สาเหตุ 
แนวทางแกไข  เพื่อการกําหนดโครงการพฒันา 
 
 

 
 
การทดลองใช /ปรับปรุงโครงการ 
 
 
 
 
ภาพ 9 ขั้นตอนการทําวจิัย 

การสํารวจความพึงพอใจ 

การกําหนด / นําเสนอโครงการพัฒนา 

ทบทวนเอกสาร 
งานวิจยัที่เกีย่วของ 

วิเคราะหเนื้อหา 

กําหนดตัวอยาง 
สรางแบบสอบถาม 
เก็บขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 
ทดสอบสมมตฐิาน

การสังเคราะหขอมูล  ปญหา  สาเหตุและแนวทางแกไข 

การทดลองใช / ปรับปรุง 
โครงการพัฒนา 
การทดลองใช / ปรับปรุง 
โครงการพัฒนา 
การทดลองใช / ปรับปรุง 
โครงการพัฒนา 

เผยแพรและนาํไปใช 


