
 
บทที่  3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการในสถานีตํารวจ ในเขตพื้นที่
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการรับ
บริการในสถานีตํารวจ ในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9    มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้ 
 
ขอบเขตเนื้อหา 
 

ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการในสถานีตํารวจ  ในเขตพื้นที่  
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 เปนการวิจัยในเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  ในการศึกษา
คร้ังนี้ โดยศึกษาวาผูรับบริการมีความคาดหวังและการรับรูที่มีตอการบริการที่ไดรับจริงเพื่อระบุ
ระดับความพึงพอใจที่เปนผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางบริการที่ไดรับจริงกับความ
คาดหวังที่มีตอการบริการดังกลาว โดยกําหนดกรอบการวัดความคาดหวังและการรับรูที่มีตอการ
บริการที่ไดรับจริงไว  5  ดาน ตามองคประกอบของคุณภาพการใหบริการไดแก 

รูปลักษณ (Tangibles)  ประกอบดวย  7  สวนยอย ไดแก  1) ความชัดเจนและ 
ความสะดวกของสถานที่   2) ความสะอาด การตกแตงของสถานที่   3) ความทันสมัยของอุปกรณ 
เครื่องใช  4)  เอกสารเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการใหบริการ   5)  Web site ใหขอมูลที่
มีประโยชน   6)  ความเพียงพอของหองพักรับรองผูมาติดตอราชการ 7)  ความเพียงพอของที่จอดรถ  

ความนาเชื่อถือ (Reliability) ประกอบดวย  6 สวนยอย  ไดแก  1) ความสามารถ 
ของเจาหนาที่ตํารวจผูใหบริการ    2)  ความซื่อสัตย ยุติธรรมของเจาหนาที่ตํารวจผูใหบริการ 3)  
การบํารุงรักษาอุปกรณ/เครื่องมือใหพรอมใชงานอยูเสมอ  4)  การมีจํานวนเจาหนาที่ตํารวจพรอม
ตอการใหบริการ   5)  การทํางานของเจาหนาที่ตํารวจไมผิดพลาด  6)  ความสามารถของเจาหนาที่
ตํารวจในการใหบริการอยางรวดเร็ว   

การใหความมั่นใจ  (Assurance) ประกอบดวย  4  สวนยอย  ไดแก  1)  การมี
บุคลิกภาพ ความสุภาพและมนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ตํารวจ    2)  การใหคําแนะนําหรือปรึกษา   
3)  การใหความเสมอภาคและเปนธรรมของเจาหนาที่ตํารวจ   4) การทําใหผูใชบริการรูสึกปลอดภัย   

การดูแลเอาใจใส  (Empathy)  ประกอบดวย  5  สวนยอย  ไดแก  1)  การใหความ 
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เต็มใจใหบริการ  2)  ความกระตือรือรนในการใหบริการ  3)  ความตอเนื่องของการใหบริการ   4)  
ความสนใจและเอาใจใสตอผูรับบริการ  5)  ความเห็นอกเห็นใจผูใชบริการ 

การตอบสนอง (Responsiveness)  ประกอบดวย 6 สวนยอย  ไดแก  1)  การไดรับความ 
สะดวกจากเจาหนาที่ตํารวจ   2) การใหบริการอยางทันทวงทีตอความตองการ  3)  ความถูกตอง 
รวดเร็วของขอมูลขาวสารในสถานีตํารวจ   4) มีระบบขั้นตอนและวิธีการที่รวดเร็ว   5)  ความ
เพียงพอของจํานวนเจาหนาที่ตํารวจผูใหบริการ  6)  ความเต็มใจของของเจาหนาที่ในการตอบขอ
สงสัยของผูใชบริการ 

 
ขอบเขตประชากร 
 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้    คือ     ประชาชนที่ติดตอราชการที่สถานีตํารวจในเขต 
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 ซ่ึงมีสถานีตํารวจในเขตรับผิดชอบจํานวน 10 สถานี  คือ  สน.
หนองคางพลู  สน.หลักสอง  สน.ภาษีเจริญ   สน.หนองแขม   สน.เพชรเกษม   สน.บางขุนเทียน  
สน.บางบอน สน.ทาขาม  สน.แสมดํา และสน.เทียนทะเล  

 
ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
 
 เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่มาใชบริการไดเปนที่แนนอน  จึงคํานวณ
ตัวอยางจากจํานวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 1,095,623 คน (กองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9 , 2549 :ระบบออนไลน)    สําหรับการกําหนดกลุมตัวอยางจากประชากรดังกลาว ใช
วิธีการคํานวณโดยใชสูตรของ Taro Yamane (ยุทธ  ไกยวรรณ , 2548 : 65 ) ดังนี้ 

n =            N 
        1 + N(e2) 
  n =    จํานวนตัวอยางที่ตองการ 
  N = จํานวนประชากร 
  E = Error หรือความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดซ่ึง
ในที่นี้ใช 0.05 (5%) 
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  จากจํานวนประชากรในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9  
1,095,623 คน  ขนาดของตัวอยางจึงเทากับ 

n =              1,095,623 
           1 + 1,095,623(0.052) 
   =            399.86 หรือ ประมาณ 400 ตัวอยาง  

ดังนั้นผูศึกษาจึงกําหนดขนาดตัวอยางจํานวน 400 ราย    ใชวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 
แบบไมใชความนาจะเปน (Non – probability Sampling)   โดยใชวิธีการกําหนดสัดสวน (Quota 
Sampling) ในสัดสวนที่เทากัน และใชวิธีคัดเลือกตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling)   
จากจํานวนผูใชบริการตามสถานีตํารวจในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 9 ทั้ง 10 สถานี  โดย
ทําการกระจายกลุมตัวอยางสถานีละ 40 ราย   

 
ขอมูลและแหลงขอมูล 
 
 1.   ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)   ใชแบบสอบถามประชาชนที่รับบริการในสถานี
ตํารวจในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 ทั้ง 10 สถานี  โดยสุมจากประชากรตัวอยาง 
จํานวน 400 ตัวอยาง  โดยจะทําการกระจายกลุมตัวอยางทั้ง 10 สถานีๆละ  40  ตัวอยาง   
  2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  โดยการศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร  หนังสือ  ส่ิงตีพิมพวิทยานิพนธ   ผลงานวิจัย ฐานขอมูลและเว็บไซตที่เกี่ยวของ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา   
 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3  สวน 
ไดแก 
 สวนที่   1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่   2  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสถานี
ตํารวจในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
 สวนที่   3   แบบสอบถามถึงปญหาการใหบริการและขอแนะนําเพื่อปรับปรุงการ
ใหบริการของสถานีตํารวจในเขตพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 
 การประมวลขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม    ใชวิ ธีการบรรยายเชิงพรรณนา 
(Description)  และสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป   เพื่อการวิเคราะหสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive  Statistics)  อันประกอบดวย  คาความถี่ (Frequency)   คาเฉลี่ย (Mean)  และ
คารอยละ (Percentage)  แลวนําเสนอขอมูลในรูปตาราง   
 สําหรับการวัดความพึงพอใจถึงบริการที่ไดรับจริงโดยการใชมาตราวัดแบบประมาณ
คา (Rating Scale) เพื่อถามถึงระดับความคิดเห็นที่ผูตอบแบบสอบถามมีตอองคประกอบคุณภาพ
บริการทั้ง 5  องคประกอบโดยมีคะแนนในแตละระดับดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจ    คะแนน 

พอใจมากที่สุด  5   คะแนน 
  พอใจมาก   4   คะแนน 
     พอใจปานกลาง  3   คะแนน 
      พอใจนอย   2   คะแนน 
     นอยที่สุด   1   คะแนน 
 
 ผลคะแนนที่ไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ  ซ่ึง
การแปลความหมายตามเครื่องมือ  ดังนี้ (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2546:75) ดังนี้  
  ระดับความพึงพอใจ    คาเฉลี่ย
  พอใจมากที่สุด    4.50-5.00 
  พอใจมาก     3.50-4.49 
  พอใจปานกลาง    2.50-3.49 
  พอใจนอย     1.50-2.49 
  นอยที่สุด     1.00-1.49 
 
ระยะเวลาและสถานที่ท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2550  
ระยะเวลาเก็บขอมูล เดือนมิถุนายน 2550 

สถานที่ที่ใชในการศึกษา สถานีตํารวจในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 9  และ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


