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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
 งานศึกษาวิจยัครั้งนี้เปนงานวิจัยและพฒันา ใชระเบยีบวธีิวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  เพื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการปฏิบัติงานของพนกังานฝายผลิตของบริษัทควอลิติ้    คารตอนส   จํากัด  
จังหวดัสมุทรปราการ  โดยมีวิธีดําเนนิการตามหัวขอดังตอไปนี้     

3.1    ประชากรและกลุมตัวอยาง  
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล   
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 ขั้นตอนการทาํวิจัย 

 

3.1  ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   แบงเปน 2  กลุมคือ 
  กลุมที่  1  การศึกษาเชิงปริมาณ ไดแก  พนกังานฝายผลิต จํานวน  127  คน   
  กลุมที่  2  การศึกษาเชิงคณุภาพ ไดแก  หวัหนางานแตละแผนก  จํานวน 8  คน   
               ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในบริษัทควอลติิ้   คารตอนส  จํากัด  ระหวางวันที่   1  ตุลาคม   2548     
ถึง  24  ธันวาคม พ.ศ. 2548   
 3.1.2  กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 
 ในการศึกษาเชิงปริมาณกลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาในครั้งนี้   คือพนักงานฝายผลติ 
จํานวน    107    คน   โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง    จากการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง           
ที่ใชในการสํารวจ   โดยใชสูตรของ   ทาโร  ยามาเน   (Taro   Yamane,  1973,   p.   85  อางถึงใน             
ศิริลักษณ     คงสัตยกุล,  2546,  หนา  42)  ที่ความคลาดเคลื่อน  .05  เพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยาง 
โดยคํานวณจากสูตรดังตอไปนี้ 
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การคํานวณโดยใชสูตรของ ทาโร  ยามาเน  
 

สูตร n = 
21 Ne

N
+

 

 
 เมื่อ   n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     N แทน จํานวนประชากรในการวิจยัครั้งนี้จํานวน  127 คน 
     e แทน คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกดิขึ้นได        
                                                                 (โดยการวิจยัคร้ังนี้ กําหนดใหเทากับรอยละ  5 ที่ระดับ 
                                                                   ความเชื่อมั่น  95  %) 
 
 แทนคาในสูตร  

 n = ( )205.01271
127
×+

 

  = 96.39   หรือประมาณ  97  คน 
 จากการคํานวณโดยใชสูตร ทาโร ยามาเน   มีคาเทากับ  96.39  คน หรือประมาณ   97 คน   
และเพื่อปองกนัความไมสมบูรณของขอมูล ผูวิจัยจึงเก็บตัวอยางเพิ่ม  10 %   เทากับ  10 คน  ดังนั้น
จํานวนกลุมตวัอยางคือ  107 คน  
    

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  แบงเปน  แบบสอบถาม  และแนวทางการ
สนทนากลุม  โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 3.2.1  สวนประกอบของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1)  กลุมที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม   
และแบบสอบถามความรู  
  (1)  แบบสอบถาม  ประกอบดวย  5  ตอน คือ 

     ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษาสูงสุด  ประสบการณทํางาน  อวัยวะสวนที่เกดิการบาดเจ็บ  ความรุนแรงของอุบัติเหตุ  
และลักษณะอบุัติเหต ุ
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 ตอนที่ 2  แบบสอบถามดานสภาพแวดลอมในการปฏิบตัิงานเปนลักษณะ
คําถามปลายปด  แบบเลือกตอบ  จํานวน   9   ขอ   ปรับปรุงพัฒนาจากงานวิจยัของ    ศิริลักษณ   
คงสัตยกุล  (2546,  หนา   40) โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale) 4 ระดับ ดังนี ้

 ปรับปรุง 1   คะแนน     
 พอใช 2   คะแนน 
 ดี 3   คะแนน 
 ดีมาก 4   คะแนน 

               ตอนที่ 3  แบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนลักษณะ
คําถามปลายปด   แบบเลือกตอบ  จํานวน  9  ขอ  ปรับปรุงพัฒนาจากงานวิจยัของ    ศริิลักษณ   
คงสัตยกุล  (2546,  หนา  40)  โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา  3  ระดับ  
เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถาม  ดังนี้ 
 ไมปฏิบัติเลย  1  คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง  2  คะแนน 
 ปฏิบัติทุกครั้ง  3  คะแนน 

 ตอนที่  4  แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน 
เปนลักษณะคาํถามปลายปด  แบบเลือกตอบ จํานวน  11  ขอ  ปรับปรุงพัฒนาจากงานวิจัยของ     
ศิริลักษณ    คงสัตยกุล   (2546,  หนา  40)  โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา  3  ระดับ                
เกณฑการใหคะแนนสอบถามดังนี ้
  ระดับความคิดเห็น   
  ไมเห็นดวย  1  คะแนน 
  ไมแนใจ  2  คะแนน 
  เห็นดวย  3  คะแนน 
 ตอนที่  5  แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรค   และขอเสนอแนะเกีย่วกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีลักษณะปลายเปด เพื่อทราบสภาพปจจบุันของปญหา
และขอเสนอแนะในการแกปญหา 
  (2)  แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนลักษณะ
คําถามปลายปด ใหเลือกตอบ  จํานวน  11  ขอ  ปรับปรุงพัฒนาจากงานวิจัยของ   ศิริลักษณ            
คงสัตยกุล  (2546,   หนา   40) โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา  2  ระดับ 
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 เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามดังนี้  
  ตอบถูก      ให      1  คะแนน 
  ตอบผิด      ให      0  คะแนน 

2)  กลุมที่  2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเชงิคุณภาพ  ไดแก   
 แนวทางการสนทนากลุมเกีย่วกับสภาพปจจุบันและปญหา  โดยมีเนื้อหา

เกี่ยวกับความไมปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตรวมถึงขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหา   
 3.2.2  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  1)  ศึกษารายละเอียดจากเอกสาร และงานวจิัยที่เกีย่วของกับการพัฒนาพฤติกรรม
ความปลอดภยัของพนักงาน  มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม ปรับปรุงพัฒนาจากงานวิจยั
ของ  (ศิริลักษณ   คงสัตยกุล,   2546,   หนา   120) 

 2)  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นนําเสนออาจารยที่ปรึกษา   และผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  
3  ทาน   เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา   (Content   validity)   ความเหมาะสมของภาษาที่ใช
ในขอคําถาม 

 3)  นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา        
และผูเชี่ยวชาญทั้ง  3  ทาน 
 4)  นําแบบสอบถาม   ที่ไดหลังจากปรบัปรุงแกไขไปทดลองใช   (Try  out)        
กับกลุมตัวอยางที่ไมใชประชากรกลุมเปาหมาย  คือ  พนักงานบริษัทยูเนยีน   คารตอนส  จํากัด  
อําเภอบางสมัคร   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่มคีุณลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน   40  คน  
และนํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach ‘s coefficient  alpha,  1954,   p.  59  อางถึงใน  ศิริลักษณ   คงสัตยกุล,   2546,  หนา  51)   
เพื่อทดสอบหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหดังนี ้
    (1)  การหาความเชื่อมั่น   ดานสภาพแวดลอมในการปฏบิัติงานใชวิธีหาความ
เชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายในโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  ของครอนบาค  ซ่ึงไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามดานสภาพแวดลอมในการปฏบิัติงาน  เทากบั  .83  แสดงวาแบบสอบถาม
ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานมีความคงที่ในการวัดอยูในเกณฑที่ยอมรับได  
    (2)  การหาความเชื่อมั่น ดานพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏบิัติงานใชวิธี
หาความเชื่อมัน่แบบความสอดคลองภายในโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  ซ่ึงไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม   ดานพฤตกิรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  เทากับ .76      
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แสดงวาแบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัยในกาปฏิบัติงานมีความคงที่ในการวดัอยูในเกณฑ 
ที่ยอมรับได  
  (3)   การหาความเชื่อมั่น   ดานทัศนคติเกีย่วกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ใชวิธีหาความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายใน   โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค     
ซ่ึงไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน เทากับ  .77   
แสดงวาแบบสอบถาม   ทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน  มีความคงทีใ่นการวัด    
อยูในเกณฑทีย่อมรับได 
 (4)  การหาความยากงาย     แบบทดสอบความรูเกีย่วกับความปลอดภยัในการ
ปฏิบัติงานโดยนําแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมาตรวจใหคะแนน 
จากนั้นมาวิเคราะหรายขอ  (Item   analysis)   เพื่อวดัระดบัความยากงาย   (Difficulty  level)           
โดยใชวิธีการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
โดยใชสูตรของคูเดอร   และริชารดสัน   สูตร   20  (Kuder – Richardson   Fomula  20   :  KR  20    
อางถึงใน  บุญธรรม     กิจปรีดาบริสุทธิ์,  2540,  หนา   44)  ซ่ึงคาความยากงายของแบบทดสอบ
ความรูเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการปฏบิัติงานอยูระหวาง    0.5 - 0.7   มีความคงที่ในการวัด         
อยูในเกณฑทีย่อมรับได 
 (5)  การหาคาอํานาจจําแนกของขอความ  (บุญธรรม   กิจปรีดาบริสุทธิ์,   2540,  
หนา  44) นําแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับความปลอดภยัในการปฏิบัติงานมาตรวจใหคะแนนเพื่อหา 
คาอํานาจจําแนก ( Discrimination  power)  คัดเลือกขอคำถามที่มีคาอํานาจจําแนกเหมาะสมคือมคีา
มากกวา  0.20   

3.2.3  เกณฑการแปลผลระดบัคะแนน 
1) ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน    เกณฑการแปลผลระดับคะแนน     

ซ่ึงเมื่อไดคะแนนมาจากการตอบแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามแลวนํามาหาคาเฉลี่ย ( x ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  นําเสนอในรูปตาราง  โดยแปลความหมายของคาเฉลี่ยตาม           
ชวงคะแนนทีก่ําหนดไว  (พงศศักดิ์   รัตนมังคลานนท,   2548,  หนา   24)  ดังนี ้
         คาคะแนนเฉลี่ย                            สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

3.51 -  4.00 ดีมาก 
2.51 -  3.50 ดี 
1.51 – 2.50 พอใช 
1.00 – 1.50  ปรับปรุง 
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 2)   พฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบัติงาน เกณฑการแปลผลระดับคะแนน  
ซ่ึงเมื่อไดคะแนนมาจากการตอบแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามแลวนํามาหาคาเฉลี่ย   ( x ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  นําเสนอในรูปตาราง โดยแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามชวง
คะแนนที่กําหนดไว  (พงศศกัดิ์   รัตนมังคลานนท,   2548,  หนา   24)  ดังนี ้
         คาคะแนนเฉลี่ย                              พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

2.51 -  3.00 ปฏิบัติทุกครั้ง 
2.51 -  2.50 ปฏิบัติบางครั้ง 
1.00 – 1.50 ไมปฏิบัติเลย 
3)  ทัศนคติเกีย่วกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เกณฑการแปลผลระดับ

คะแนน    ซ่ึงเมื่อไดคะแนนมาจากการตอบแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถามแลวนํามาหา
คาเฉลี่ย   ( x )   และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน   (S.D.)   นําเสนอในรูปตารางโดยแปลความหมาย          
ของคาเฉลี่ยตามชวงคะแนนที่กําหนดไว  (พงศศักดิ์   รัตนมังคลานนท,  2548,  หนา  24)   ดังนี ้
         คาคะแนนเฉลี่ย                               ทัศนคติความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

2.51 -  3.00 ดี 
1.51 -  2.50 ปานกลาง 
1.00 – 1.50 ไมด ี

  

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย 

3.3.1   การจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ    ไดจากการใชแบบสอบถาม              
เพื่อการวิเคราะหพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบัติงานของพนกังานฝายผลิต ปญหาสาเหตุ
แนวทาง แกไขปญหาดําเนนิการโดย 

1) ขอความรวมมอืจากพนกังานในการจดัเก็บขอมูลตามแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยาง     จํานวน   107   คน    ผูวิจยัช้ีแจงวัตถุประสงคของการทําวิจยักับพนักงานฝายผลิต                           
ในบริษัทควอลิติ้    คารตอนส   จํากัด   ตั้งแตเวลา  17.00  น.   เปนตนไป    (เปนชวงเวลาพนักงาน      
พักครึ่งชั่วโมงระหวางทํา OT.)  โดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล   จํานวน   30   วัน   ตั้งแต    
วันที่  1   พฤศจิกายน  ถึง  วนัที่ 30  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2548  
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2) จัดแนวทางการสนทนากลุม ของหัวหนางานแตละแผนก จํานวน  8  คน   
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฝายผลิตในวันศกุรที่  6  
มกราคม  พ.ศ. 2549  ณ  หองประชุมเดือนฉาย   

3.3.2    การจัดเก็บขอมูลการเกิดอบุัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตโดย
ประชุมชี้แจงและเสนอแนะแนวทางที่ไดกําหนดขึ้นตอทีป่ระชุมกลุม     เพื่อขอความเห็นชอบ        
ในการทดลองใชยุทธศาสตรกับพนักงานฝายผลิต  

3.3.3   หลังการใชยทุธศาสตร นํามาเปรียบเทียบการเกิดอุบัตเิหตุ    จากนั้นนําผลการ
ประเมินมาใชปรับปรุงยุทธศาสตรการพัฒนาในประเดน็ตาง ๆ  เพื่อใหเกิดความสมบูรณสําหรับ
การนําไปใชประโยชนในโอกาสตอไป 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 
   3.4.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  ดําเนินการดังนี ้
   ภายหลังจากที่ไดทําการเกบ็รวบรวมขอมูลมาแลว    ผูวิจัยทําการตรวจความถกูตอง   
และความสมบูรณของขอมูลที่ไดรับคืนมา   เพื่อที่จะทําการลงรหัสขอมูลและปอนขอมูลลง               
ในคอมพิวเตอรขอมูลที่ไดทั้งหมดนําไปประมวลผลทางสถิติดวยคอมพิวเตอรโดยใชสถิติ          
ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้   

1)   คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหและแสดงลักษณะทั่วไปของขอมูล 
สวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

2)   คาเฉลี่ย (Mean) ใชวิเคราะหระดับความคิดเห็น และระดับการปฏิบัติงาน 
ของกลุมตัวอยาง 

3)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ใชคูกับคาเฉลี่ย  เพื่อแสดง
ลักษณะการกระจายของขอมูล 
  4)  t -  test   เปรียบเทียบพฤตกิรรมความปลอดภัยของพนกังานฝายผลิต 
  5)  F - tset   ศึกษาความสัมพันธระหวางคณุสมบัติสวนบุคคลความรูทัศนคติ 
ของพนักงานกับพฤติกรรมความปลอดภยัของพนักงานฝายผลิต 
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3.4.2    การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ดําเนนิการโดย 
                การจัดสนทนากลุม  หัวหนางานแตละแผนก   จํานวน  8  คน    เพื่อแสดงความคิดเหน็
และขอเสนอแนะในการแกปญหา     และการสรางยุทธศาสตรการพัฒนาพฤติกรรม    เพื่อแกปญหา
ความไมปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

3.5 ขั้นตอนการทําวิจัย 

 
 ขั้นตอนการดําเนินการศกึษาวิจัย  ประกอบดวย 

3.5.1 การศึกษาเชิงปริมาณ    
 ใชในการดําเนนิการวจิัย  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน และคนหาสาเหตขุองปญหาโดยการ
สํารวจพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน จากกลุมตัวอยางจํานวน 107 คน เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามโดยเปนคําถามปลายปดและปลายเปด  เพื่อสอบถามคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยาง คือ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณการทํางานและแบบสอบถามเกี่ยวกบั      
ความไมปลอดภัยในการทํางาน 

3.5.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ  ใชในการดําเนินการวิจัย  ดังนี ้
1) ดําเนินการวิจยัโดยจัดการสนทนากลุมเพือ่แสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับสาเหตุของปญหา      และวิธีการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฝายผลิต     
โดยวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลที่บันทึกไดเพื่อแยกประเด็นตาง ๆ ตามความคิดเหน็และขอเสนอแนะ
ของแตละคน   

2) ดําเนินการวางแนวทางแกไขปญหา  เพื่อหายุทธศาสตรมาดําเนินการแกปญหา
พัฒนาพฤติกรรมความปลอดภยัในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลติ     โดยดําเนนิการในการ
พัฒนาดังนี ้

(1)   การสนทนากลุม   หัวหนางานแตละแผนก  จํานวน  8  คน   เพื่อแสดง
ความคิดเหน็และขอเสนอแนะในการแกปญหา   พฤติกรรมความไมปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

(2)   ทดลองนําแผนยุทธศาสตรที่ไดไปใชกับประชากร   และกลุมตัวอยาง  
จํานวน    107    คน    ประเมนิผลยุทธศาสตรโดยวดักอนและหลังการใชแผนยุทธศาสตร           
เพื่อเปรียบเทยีบวายุทธศาสตรที่ใชสามารถทําใหพนักงานฝายผลิตมีพฤติกรรมความปลอดภัย      
ในการปฏิบัติงานตามเปาประสงคไดอยางไร 
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 สรุป  ขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตรดังแสดงในภาพ  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                             

 

ศึกษาสภาพปญหา / คนหาสาเหตุของปญหา 

ทบทวนเอกสารงาน 

วิจัยทีเ่กีย่วของ 

กําหนดประชากร   กลุมตัวอยาง 
สรางแบบสอบถามเก็บรวบรวบขอมูล 

การสนทนากลุม 

วิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลจากบันทึก 

การสังเคราะหขอมูล / ปญหาแนวทางแกไข 

การกําหนด / นําเสนอยุทธศาสตร 

ทดลองใชยุทธศาสตร 

ภาพ  5  ขั้นตอนการกําหนดยทุธศาสตร 

ประเมินผล 


