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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research) 
โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาปญหาสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย 
จํากัด  เพื่อสรางยุทธศาสตรการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย 
จํากัด  เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาสภาพแวดลอมในที่ทํางานของบริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  
จํากัด  กอนและภายหลังการใชยุทธศาสตรซ่ึงผูวิจัยกําหนดรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ
ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั และวิธีการสรางเครื่องมือ 
               3.3  กระบวนการสรางยุทธศาสตรการพัฒนา 
 3.4  กระบวนการวิจยัโดยการสรางยุทธศาสตร 
               3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท 
อ.โชคไพศาลกระเปา  จํากัด  จํานวน  42  คน  ใน  6  ฝาย  คือ  ฝายผลิตและวางแผนงาน  ฝายควบคุม
สินคา  และลูกคาสัมพันธ  ฝายขาย  ฝายบัญชี  ฝายบุคคล และฝายซอมบํารุง 
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย  และวิธกีารสรางเครื่องมือ 
               
  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ผูวจิัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้
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   3.2.1  แบบสํารวจสภาพปญหา 
 ผูวิจัยไดศึกษานํารอง  (Pilot  Study)  เพื่อคนหาสภาพปญหาและสาเหตุของปญหาโดยใช
หลักการของ  WISE  Technique  (กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  และคนอื่นๆ, 2548, หนา 138-150)  
จากแบบสอบถามใน  8  ดานจํานวน  29  ขอดังนี้  (ภาคผนวก  ข) 
    1)  การจัดเก็บและขนยายวัสดุส่ิงของ        จํานวน  4  ขอ 

    2)  การออกแบบหนวยที่ทํางาน                 จํานวน  4  ขอ 
3)   ผลิตภาพของเครื่องจักรที่ปลอดภัย       จํานวน  3  ขอ 

    4)  การควบคมุสารเคมีอันตราย                  จํานวน  2  ขอ 
    5)  แสงสวาง                                               จํานวน  4  ขอ 

   6)  สวัสดิการในการทํางาน                         จํานวน  4  ขอ 
   7)  อาคารและสถานที่                               จํานวน  4  ขอ 
   8)  การจัดรูปงาน                        จํานวน  4  ขอ 

                       รวม                                 จํานวน  29  ขอ 
         แบบสอบถามมีลักษณะเปน  2  สวนดังนี ้
  1)  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามดานคุณลักษณะสวนบุคคล 
 2)  ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามสภาพแวดลอมในการทํางานตามหลักการของ 
WISE  Technique  คือปรับปรุงหรือไมปรับปรุงพรอมทั้งอธิบายจุดและสถานที่ที่ควรปรับปรุงโดย
ผลจากขอมูลของแบบสํารวจสภาพปญหาจะไดทราบสภาพปญหาซึ่งผลนําไปสรางเปนยุทธศาสตร

การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานตอไป     
  3.2.2  การสรางยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 
  ผูวิจัยไดนําผลวิเคราะหจากแบบสํารวจสภาพปญหาตามหลักการของ WISE  Technique 
(จาก 3.2.1)  มาสรางเปนยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานใน  8  ดาน  จํานวน  12  ขอ 
ดังนี้ 

    1)  การจัดเก็บและขนยายวัสดุส่ิงของ   จํานวน  2  ขอ 
     2)  การออกแบบหนวยที่ทํางาน       จํานวน  1  ขอ 
    3)  ผลิตภาพของเครื่องจักรที่ปลอดภัย   จํานวน  1  ขอ 
    4)  การควบคมุสารเคมีอันตราย          จํานวน  2  ขอ 
    5)  แสงสวาง                                      จํานวน  1  ขอ 
     6)  สวัสดิการในการทํางาน              จํานวน  1  ขอ 
     7)  อาคารและสถานที่                         จํานวน  3  ขอ 
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    8)  การจัดรูปงาน                                     จํานวน  1  ขอ 
        รวม                         จํานวน 12  ขอ 

              วิธีการสรางยทุธศาสตร  การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 ผูวิจัยไดใชหลักการของ  WISE  Technique  ในการสรางยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอม
ในการทํางานของ บริษัท อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร  ดังตอไปนี้ 
   1)  การใหองคความรู  (Holistic  Knowledge)  
      ผูวิจัยไดใหองคความรูแกกลุมตัวอยาง  ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
สภาพแวดลอมในการทํางาน  ในเนื้อหาดงันี้ 
   (1)  WISE  Technique  ประกอบดวย 
                                       ก.  การจัดเก็บและขนยายวัสดุส่ิงของ                        
                                       ข.  การออกแบบหนวยที่ทํางาน                                                       
                                       ค.  ผลิตภาพของเครื่องจักรที่ปลอดภัย                 
                                     ง.  การควบคมุสารเคมีอันตราย                                               
    จ.  แสงสวาง 
    ฉ.  สวัสดิการในการทํางาน                                         
     ช.  อาคารและสถานที่  
     ซ.  การจัดรูปงาน                                                        
                               (2)  ความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบดวย 
     ก.  การเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน 
     ข.  การปองกันการสูญเสีย 
    ค.  ปจจัยที่ชวยใหกจิกรรมความปลอดภยัมีประสิทธิภาพ 
    ง.  หนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภยัของผูที่เกี่ยวของ 
          จ.  การเสริมสรางความปลอดภัยในการจดัการ 
   ผูวิจัยไดดําเนนิการอบรมตามเนื้อหาทั้ง  2  เร่ืองระหวางวันที่  26-27  เมษายน 2551 
  2)  การระดมสมอง  (Brain  Storming)  
                   ผูวิจัยจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชเทคนิคระดมสมอง  (Brain Storming)  
ในการจัดกิจกรรมเพื่อใหพนักงานไดเกิดการเรียนรูรวมกันในการทําแนวทางวิธีการในการแกปญหา

สภาพแวดลอมในการทํางานตามหลักการของ WISE  Technique  พรอมทั้งนําเสนอผลจาก
การระดมสมองของกลุมตอที่ประชุมเพื่อใหสมาชิกกลุมอื่นๆ รวมกันพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 
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                       3)  การใชกระบวนการการมีสวนรวมตามหลักการของ WISE  Technique 
                       ภายหลังการจัดกิจกรรมตามขอ  1  และขอ  2  ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางนําความรู
และผลจากการระดมสมองจากกระบวนการของ WISE  Technique  มาลงมือปฏิบัติในสวนงาน
ของตนเองในแตละฝายโดยใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการปรับเปล่ียนเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอม

รวมกันระหวางวันที่  10  ธันวาคม 2550-31 กันยายน 2551  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    (1)  การจดัเกบ็และขนยายวสัดุส่ิงของ                                             

             ก.  การจัดเกบ็ที่ดีและเปนระเบียบ   
    ข.  การประหยัดพื้นที่  โดยใชชั้นวางของหลายๆ ช้ัน 

    (2)  การออกแบบหนวยที่ทาํงาน                                                                                                  
                                          การปรับปรุงอิริยาบถในการทํางานใหมีประสิทธิภาพโดยการจัดหาเกาอี้
ใหเหมาะสมกับการใชงาน                

                  (3)  ผลิตภาพของเครื่องจักรที่ปลอดภัย                   
          การขจัดอันตราย  โดยการตดิตั้งการดครอบสายพาน      
                  (4)  การควบคุมสารเคมีอันตราย 

                          ก.  การจัดฝาที่ปดภาชนะเพื่อลดการระเหยของกาว              
                         ข.  การจัดการระบายอากาศเฉพาะจดุ                                   

                  (5)  แสงสวาง 
                       การจัดเพิ่มจํานวนหนาตาง                                              
                  (6)  สวัสดกิารในการทํางาน                                                                                                        

                           การจัดใหมีแกวน้ําสวนบุคคล                                          
                         (7)  อาคารและสถานที่  
                      ก.  การปรับปรุงพื้นโรงงานโดยการจัดทาํทอระบายน้ํา        
                      ข.  การปองกันอัคคีภัยโดยการเพิ่มอุปกรณดับเพลิง             
                     ค.  การปองกนัอุบัติเหตทุางไฟฟาโดยการจัดเก็บสายไฟฟาใหเปนระเบยีบ                            
                   (8)  การจดัรูปงาน                                                       
                       มีการขจัดงานบางอยางที่ตองใชแรงมากเกินไปโดยการใชรถเข็นเขามาชวย
ผอนแรง                                
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3.3  กระบวนการสรางยุทธศาสตรการพัฒนา       
  
   ผูวิจัยเปนผูดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานดวยการมีสวนรวม

ของพนักงาน  โดยมีวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.3.1  ผูวิจัยแนะนําตนเองและแจงวัตถุประสงคของการวิจัยแกพนักงานในบริษัท 
อ.โชคไพศาลกระเปาไทย  จํากัด  ที่เปนกลุมตัวอยาง  เพื่อขอความรวมมือในการพัฒนาสภาพแวดลอม
ในการทํางานของงานวิจัย  โดยดําเนินการระหวางวันที่ 10 ธันวาคม 2550-31 กันยายน 2551
 3.3.2  ผูวิจัยขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางโดยอธิบายวัตถุประสงคในการวิจัยให
กลุมตัวอยางเขาใจ  และมองเห็นความสําคัญของการวิจัยกอนการทดลองการใชยุทธศาสตร 
การพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 3.3.3  เมื่อกลุมตัวอยางตอบตกลงใหความรวมมอื  ผูวิจัยจึงดําเนินการตามกระบวนการวิจัย
โดยการสรางยุทธศาสตรจนเสร็จสิ้น 

 

3.4  กระบวนการวิจัยโดยการสรางยุทธศาสตร 
 
 ผูวิจัยไดนําเสนอกระบวนการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังตอไปนี้ 
 ขั้นที่  1  การศึกษาสภาพปญหาสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัท  อ.โชคไพศาล
กระเปาไทย  จาํกัด  ผูวิจยัไดดําเนินการดังนี้ 

       1.1  ศึกษาสภาพปญหาโดยใชการศึกษาแบบนํารอง  (Pilot  Study)  เพื่อหาขอมูล
และสภาพปญหาเบื้องตนของสภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยผูวิจัยใชแบบสอบสํารวจสภาพปญหา 
ซ่ึงเปนแบบสอบถามตามหลักการของ WISE Technique  จํานวน  8  ดาน  จํานวน  29  ขอ 
         1.2  ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามตามขอ  1.1  และเก็บรวบรวมขอมูล
นํามาวิเคราะหถึงสภาพปญหาในภาพรวม 
 ขั้นที่  2  สรุปผลปญหาและสาเหตุของปญหา  ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี ้
         2.1  ผูวิจัยรวบรวมสภาพปญหาและขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยาง  เพื่อนําไปใช 
ในการสรางยุทธศาสตรและแบบสํารวจสภาพแวดลอมในการทํางาน 
           2.2  ผูวิจัยไดสรางยุทธศาสตรในการวิจัยจากขอ  2.1 
          2.3  ผูวิจัยสรางแบบสํารวจสภาพแวดลอมในการทํางาน  ตามหลักการของ    
WISE  Technique  ใน  8  ดาน  จํานวน  12  ขอ 
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  ขั้นที่  3  การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน  ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
          3.1  หลักการ  WISE  Technique  ผูวิจัยไดผลจากแบบสํารวจสภาพปญหาการทํางาน
ใน 8 ดาน จํานวน 12 ขอ เพื่อมาสรางเปนยทุธศาสตรในการทํางาน   
         3.2  กิจกรรมการสรางยุทธศาสตรสภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยใชกลวิธีดังนี ้
                3.2.1  การใชความรู  (Holistic  know  ledge)  
          1)  WISE  Technique  
        2)  ความปลอดภัยในการทํางาน 
    3.2.2  การระดมสมอง  (Brain  Storming) 
     3.2.3  การใชกระบวนการ  WISE  Technique 
 ขั้นที่  4  การดําเนินการแกปญหา  ผูวิจัยไดใชยุทธศาสตรการพัฒนาสภาพแวดลอม
ในการทํางานมาแกปญหา  โดยใชหลักการ  WISE  Technique  และกิจกรรมการสรางยุทธศาสตร
สภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยใชระยะเวลา  ตั้งแตเดือนธันวาคม 2550-31 กันยายน 2551 
              ขั้นที่  5  การประเมินผลยุทธศาสตร  ผูวิจยัไดดาํเนินการประเมนิผลยทุธศาสตร  เพือ่แกไข
ปญหาดังนี ้
  การเปรียบเทียบสภาพแวดลอมกอนและภายหลังการใชยุทธศาสตรในการรวมมือการพัฒนา

องคกร 
 

3.5  การรวบรวมขอมูล 
  
  ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดวยตนเองในกระบวนการวิจัยดังนี ้
        3.4.1  การเก็บขอมูลนํารอง  (Pilot  Study)  เพื่อสรุปสภาพปญหา 
 3.4.2  การดําเนินการใชยุทธศาสตร 
               3.4.3  ผลเปรียบเทียบการใชยุทธศาสตรกอนและภายหลัง 
 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 
  
  ผูวิจยัไดดําเนนิการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล  คณุลักษณะ
สวนบุคคลดวยคาความถี่  และรอยละ 


