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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเร่ืองการประเมินชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
บริษัทเอ็กเซดดี้ ฟริคช่ัน แมททีเรียล จํากัดครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.4  วิธีประมวลผลและการใชสถิติวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  

 3.1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนพนักงานระดับปฏิบตัิการของ บริษัท เอ็กเซดดี้ 
ฟริคช่ัน แมททีเรียล จํากัด  ซ่ึงไดทําการสุมจํานวนประชากร 650 คน จาก 20 แผนก 
 3.1.2  กลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตวัอยาง โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวธีิการคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ ยามาเน (Yamane, 1978) โดยจํานวนกลุมตัวอยางทีค่ํานวณจากสตูร
ตองมีคาระดับความเชื่อมั่น 95% หรือคาความคลาดเคลื่อน .05 โดยคํานวณไดขนาดกลุมตัวอยาง 
399 คน และดาํเนินการสุมพนักงานทั้ง 20 ฝายงาน ดวยวธีิการสุมตัวอยางแบบชั้นภมู ิ(Stratified 
Random Sampling) 

จากสูตร         
2)(1 eN
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n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N  แทน  จํานวนประชากร 
e  แทน  คาความคลาดเคลื่อน (ในการวิจัยคร้ังนี้กําหนดให = .05) 
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การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ       =           n 
 
                                               

         =    650 x จํานวนประชากรแตละฝาย 
 

ตาราง  2  แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมตัวอยางจากประชากร 
 

ลําดับที่ แผนก จํานวนประชากร(คน) จํานวนกลุมตัวอยาง(คน) รอยละ 
1 Inspection 87 53.40 13.38 
2 QC 59 36.22 9.08 
3 MT. 19 11.66 2.92 
4 Office 43 26.40 6.62 
5 Motorcycle 71 43.58 10.92 
6 Friction Washer 63 38.67 9.69 
7 Pre form 36 22.10 5.54 
8 Hot Press UF 45 27.62 6.92 
9 Kneading ,Swelling 14 8.59 2.15 
10 Pre press 23 14.12 3.54 
11 Grinding 25 15.35 3.85 
12 Die MT 11 6.75 1.69 
13 Store R/W 9 5.52 1.38 
14 Store Delivery 18 11.05 2.77 
15 Hot Press AF 25 15.35 3.85 
16 Pre from AF 34 20.87 5.23 
17 Drilling 28 17.19 4.31 
18 R&D 13 7.98 2.00 
19 Cure Oven 20 12.28 3.08 
20 Injection 7 4.30 1.08 
รวม 650 399.00 100.00 

 
 
 

N x จํานวนประชากรแตละฝาย 

399 
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3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย 

 3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิยคร้ังนี้มี 3 ชนิดคือ 
   1)  ชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 
   2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม ดานความปลอดภัยในการทํางานเปน
แบบถูก - ผิด จํานวน 20 ขอ 
   3)  แบบวดัความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมที่มีตอการอบรมดวยชุดฝกอบรม
ดานความปลอดภัยในการทํางานเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) แบงระดับความ 
พึงพอใจออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยทีสุ่ด จํานวน 20 ขอ 
 3.2.2  วิธีดําเนินการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 
   การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี ้
   1)  การสรางชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน ผูวิจยัไดดําเนินการ 
ดังนี ้
    (1)  ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจยัตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภยัใน 
การทํางาน และหลักการชุดฝกอบรม 
    (2)  ศึกษาเนื้อหาเกีย่วกับความปลอดภัยในการทํางาน กฎระเบยีบตาง ๆ 
    (3)  นําเนื้อหาที่วิเคราะหแลวจัดทําเปนชุดฝกอบรม นําเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาการศึกษาคนควา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหา ความถูกตองของเนื้อหาและแกไข
ตามคําแนะนํา จากนั้นนําเสนอ ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อประเมนิคุณภาพของชุดฝกอบรม 
     ก.  ดร. ผดุงชัย  ภูพัฒน 
     ข.  ดร. วิชัย  ศริินคร 
     ค.  นายสุทัศน  อภิบาลศรี 
     ง.  นายชูวงศ  วัจนสุนทร 
     จ.  อาจารยจิรนันท  จิระเดชประไพ 
   โดยกําหนดระดับความคิดเหน็เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ซ่ึงใหน้ําหนกั
คะแนนระดับความคิดเหน็ 5 ระดับ คือ 

  เหมาะสมมากที่สุด  ตรวจใหคะแนน 5 คะแนน 
  เหมาะสมมาก   ตรวจใหคะแนน 4 คะแนน 
  เหมาะสมปานกลาง  ตรวจใหคะแนน 3 คะแนน 
  เหมาะสมนอย   ตรวจใหคะแนน 2 คะแนน 
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  เหมาะสมนอยที่สุด  ตรวจใหคะแนน 1 คะแนน 
 จากนั้นนําผลการประเมินทัง้ 5 ทาน มาหาคาเฉลี่ยแลวนาํคาเฉลี่ยไปเทยีบเกณฑการแปล
ความหมาย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 163) 
                คาเฉลี่ย                    ระดับความคดิเห็น 
     4.51 – 5.00   มากที่สุด 
     3.51 – 4.50   มาก 
     2.51 – 3.50   ปานกลาง 
     1.51 – 2.50   นอย 
     1.00 – 1.50   นอยที่สุด 
 ผลการประเมินชุดฝกอบรมเรื่องความปลอดภัย ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมมเีกณฑคะแนน 
เฉลี่ยเทากับ 4.28 ซ่ึงอยูในเกณฑมีคุณภาพในระดบัมาก 
   2)  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอบรม ดานความปลอดภัย 
ในการทํางาน ผูวิจัยดําเนินการดังนี ้
    (1)  ศึกษาทฤษฎี  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยใน 
การทํางาน   
    (2)  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน เปนแบบทดสอบแบบถูก – ผิด     
    (3)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมที่สรางเสร็จแลวทั้งฉบับ  
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ  เพือ่ตรวจสอบและขอคําแนะนาํเพิ่มเติม 
    (4)  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน  
5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (content validity)  โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน แลว
นํามาตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา โดยการหาคาดัชนีความตรงของเนื้อหา IOC (item 
objective congruence) และคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  
   3)  การสรางแบบวัดความพงึพอใจของผูเขารับการอบรมที่มีตอการอบรมดวยชุด
ฝกอบรมดานความปลอดภยัในการทํางาน  ผูวิจยัดําเนนิการดังนี ้
    (1)  ศึกษาขอความที่แสดงถึงความพึงพอใจ และการสรางแบบวัดความ 
พึงพอใจ 
    (2)  สรางแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอชุดฝกอบรมดานความปลอดภยัในการ
ทํางาน   จํานวน 20 ขอ  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) โดยกําหนดคะแนนเปน  
5 ระดับ ตามวิธีของ Likert  ดังนี ้
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คะแนน          ความพึงพอใจ 
   5   มากที่สุด 
   4   มาก 
   3   ปานกลาง 
   2   นอย 
   1   นอยที่สุด 

 และกําหนดเกณฑการประเมนิวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ยรายขอของแบบวัดดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

4.51-5.00  มากที่สุด 
3.51-4.50  มาก 
2.51-3.50  ปานกลาง 
1.51-2.50  นอย 
1.00-1.50  นอยที่สุด 

    (3)  นําแบบวดัที่สรางเสร็จแลว ไปเสนออาจารยที่ปรึกษา และผูเชีย่วชาญ 
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เชิงเนื้อหาและความชัดเจนทางภาษา 
    (4)  นําแบบวดัความพึงพอใจที่ผานการพิจารณาจากผูเชีย่วชาญ ไปแกไข
ปรับปรุงตามคําแนะนําแลวนําไปทดลองใช (try-out) กับผูเขาอบรมที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
    (5)  นําคะแนนมาวิเคราะหเพื่อหาคาการจาํแนกของแบบวัดความพึงพอใจโดย 
ใช Item-total Correlation ใชสูตรสหสัมพันธแบบเพยีรสัน (pearson) ซ่ึงไดแบบวดัความพึงพอใจที่
มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.28 ถึง 0.83 
    (6)  หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพงึพอใจโดยหาคา Alpha-Coefficient 
ตามวิธีของ Cronbach ซึ่งไดแบบวัดความพึงพอใจที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 
    (7)  พิมพแบบวัดความพึงพอใจฉบับจริง เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการศกึษาคนควาตอไป 
 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 
 การวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยไดดําเนนิการรวบรวมขอมูล  ตามลําดับดังนี ้
  3.3.1  ขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
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ถึงผูจัดการบริษัทเอ็กเซดดี้ ฟริคช่ัน แมททีเรียล จํากัด เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
  3.3.2  ประสานงานกับบริษทัเอ็กเซดดี้ ฟริคช่ัน แมททีเรียล จํากัด นัดหมายวนัเวลา 
ชี้แจงวตัถุประสงคในการอบรม และรูปแบบของการฝกอบรม 
  3.3.3  ใหผูรับการอบรมทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมกอนอบรม 
(pre-test) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  3.3.4  ฝกอบรมดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน โดยผูวิจัยเปน
ผูดําเนินการฝกอบรมดวยตนเอง 
  3.3.5  เมื่อส้ินสุดการอบรมแลว ใหผูเขารับการอบรมทําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์
หลังการอบรม (post-test)  
 

3.4  สถิติวิเคราะหขอมูล  

 
 3.4.1  เม่ือดําเนินการทดลองเสร็จ ผูวิจัยไดจัดทํากับขอมูล ดังนี ้
  1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม ดําเนินการดังนี ้
   (1)  ตรวจกระดาษคําตอบ ตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
   (2)  นําขอมูลมาจัดระบบ พิมพขอมูลในคอมพิวเตอรและใชโปรแกรม 
สําเร็จรูป 
   (3)  จัดเก็บไฟลขอมูลที่ดําเนินการเสร็จ เพื่อใชทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
  2)  แบบวดัความพึงพอใจ ดาํเนินการดังนี ้
   (1)  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
   (2)  พิมพขอมูลในคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรปู 
   (3)  จัดเก็บไฟลขอมูลที่ดําเนินการเสร็จเพื่อใชทําการวเิคราะหขอมูลตอไป 
 3.4.2  การวิเคราะหขอมูล   
  1)  วิเคราะหความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม กอนและหลังอบรม
ดวยชุดฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน โดยใชสูตร t – test   แบบ Dependent Sample 
  2)  วิเคราะหความพึงพอใจของผูเขาอบรมดวยชุดฝกอบรม ดานความปลอดภัยใน 
การทํางาน โดยการหาคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, 
หนา 163) 
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 3.4.3  สถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูล 
  1)  สถิติพื้นฐาน 
   (1)  คาเฉลี่ย ( X ) โดยใชสูตร(ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 241, หนา 59) 
 

N
X

X ∑=
 

 

   เมื่อ  X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

      ∑ X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        N แทน จํานวนผูรับการฝกอบรมในกลุมทดลอง 
 

   (2)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชสูตร 
 

)1(
)(

..
22

−
−

= ∑∑
NN

XXN
DS

 
 

   เมื่อ   S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      2X∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
        N แทน จํานวนผูรับการฝกอบรมในกลุมทดลอง 
 

 2)  สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  (1)  การหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเนื้อหากับจุดประสงคไดจากสูตร 
(สมนึก  ภัททยิธนี. 2546, หนา 217-220) 
 

IOC   =   
N
RΣ  

 

   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
     ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิ
       ดานเนื้อหาวิชาทั้งหมด 
       N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 54

  (2)  หาคาอํานาจจําแนกของรายขอของแบบวัดความพึงพอใจ  โดยใชคาสหสัมพันธ
ระหวางขอคําถามกับคะแนนรวม (question-total correlation) ซ่ึงเปนการหาคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนของขอคําถาม (X) กบัคะแนนรวมของขอคําถามขออ่ืนที่เหลือ (Y) โดยใชสูตรการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) (ลวน 
สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2541, หนา 85-86)  
 

) )(( 2222xy
)Y(YN)X(XN

YXXYNr
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=

 
 

   เมื่อ rxy แทน คาอํานาจจําแนกรายขอ 

       N แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 

     ΣX แทน ผลรวมคะแนนของขอคําถาม 

     ΣY แทน ผลรวมคะแนนของขอคําถามอื่นที่เหลือ 

     ΣX2 แทน ผลรวมคะแนนของขอคําถามยกกําลังสอง 

     ΣY2 แทน ผลรวมคะแนนของขอคําถามอื่นที่เหลือยกกําลังสอง 

     ΣXY แทน ผลรวมคะแนนของผลคูณระหวางคะแนน 
       ของขอคําถามกับคะแนนของขอคําถามอื่น 
 
  (3)  หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  โดยวิธีหาสัมประสิทธิแอลฟา 

(α - Coefficient) ของครอนบัค (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2541, หนา 200) 
 

2
i

2
t

sn 1
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α
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∑
 

 

   เมื่อ  α แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
      n แทน จํานวนขอคําถามของแบบทดสอบ 

      ΣSi
2  แทน ผลรวมความแปรปรวนรายขอ 

      St
2 แทน ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
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  3.4.3.3  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
   1)  เปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการอบรมกอนอบรมและหลังอบรมโดยใชสูตร          
t – test  (dependent  sample) (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2541, หนา 87) 
 

2

Dt = 
N D-( D)

N-1

Σ

Σ Σ
 

 
  เมื่อ    t  แทน คาทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยรายคู 
     D∑  แทน ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอน-หลังเรียนรายคู 
     2D∑  แทน ผลรวมของคะแนนกําลังสองของความแตกตาง 
       กอน – หลังเรียนรายคูยกกําลังสอง 
       N แทน จํานวนคู 


