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บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive research) เพ่ือศึกษาปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากการทํางาน การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของกลุมทําโครงรม
ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ
ในชวงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากร คือ คนงานทําโครงรมท่ีบานจํานวน 6 หมูบานในตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม จํานวนท้ังส้ิน 318 คน (ทะเบียนแรงงานกลุมอาชีพเทศบาลตําบลแมคือ, 2553) 
 กลุมตัวอยาง คือ คนงานท่ีทําโครงรมท่ีทํางานในข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงตามขอมูลท่ีระบุ
จาก ทะเบียนแรงงานกลุมอาชีพเทศบาลตําบลแมคือ ข้ันตอนการทํางานของคนงานดังกลาว
ประกอบดวย ข้ันตอนการทําหัวรมและตุมรม ข้ันตอนการทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรม และข้ันตอน
การขึ้นรูปโครงรม ท่ีทํางานในตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม คํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางจากตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซีรและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) 
ท่ีระดับความคลาดเคล่ือนท่ี 0.5 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวนอยางนอย 174 คน ทําการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางท่ีเปนคนงานในการทําโครงรมโดยคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสัดสวน 
(propartional sampling) ตามข้ันตอนการทําโครงรม ไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละข้ันตอนดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 - 1 
ขนาดตัวอยางโดยการคํานวณขนาดตัวอยางตามสัดสวนของข้ันตอนการทําโครงรม 
 

ขั้นตอน ประชากร(คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
การทําหัวรมและตุมรม    28      15 
การทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรม 148      81 
การข้ึนรูปโครงรม 142      78 

รวม 318    174 
 จากนั้นดําเนินการคัดเลือกหมูบานท่ีทําการศึกษาโดยเลือกหมูบานท่ีมีจํานวนกลุมตัวอยาง
ท่ีทํางานในแตละข้ันตอนของการทําโครงรมในสัดสวนท่ีสูงสุด ไดแก หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 และหมูท่ี 5  
 
ตารางท่ี 3 - 2 
จํานวนประชากรตามสัดสวนในการทําโครงรม 
 

ขั้นตอน 
จํานวนประชากร (คน) 

หมูท่ี 
1 

หมูท่ี 
2 

หมูท่ี 
3 

หมูท่ี 
4 

หมูท่ี 
5 

หมูท่ี 
6 

รวม 

การทําหัวรมและตุมรม  2   3  7  0 11   5   28 
การทําซ่ีคํ้ารมและซ่ีกลอนรม 15 14 42 19 45 13 148 
การข้ึนรูปโครงรม 13 14 41 10 49 15 142 

รวม 30 31 90 29 105 33 318 
 
 จากนั้นคัดเลือกกลุมตัวอยางทุกคนในหมูบานท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. อายุตั้งแต 18 ป ข้ึนไป 
 2. มีประสบการณการทํางานในข้ันตอนการทําโครงรมต้ังแต 6 เดือนข้ึนไป   

3. สามารถส่ือสารความหมายและเขาใจภาษาไทย 
 4. ยินยอมเขารวมการศึกษาดวยความสมัครใจ     
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติครบและยินยอมเขารวมการศึกษา
จํานวน 226 คน โดยมีกลุมตัวอยางในหมูท่ี 2 จํานวน 31 คน หมูท่ี 3 จํานวน 90 คน และหมูท่ี 5 
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จํานวน 105 คน อยางไรก็ตามมีกลุมตัวอยางบางคนที่ทํางานมากกวา 1 ข้ันตอน นอกเหนือจาก
ข้ันตอนการทํางานจากท่ีระบุในทะเบียนแรงงานกลุมอาชีพเทศบาลตําบลแมคือ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ การเจ็บปวยและ
บาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของกลุมทําโครงรม โดยผูศึกษาดัดแปลงจากแบบสัมภาษณ
ปจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานของชวพร
พรรณ จันทรประสิทธ์ิและคณะ (2553) รวมกับการทบทวนวรรณกรรม (ภาคผนวก ก) แบบ
สัมภาษณประกอบดวย 3 สวนดังนี้   

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลและการประกอบอาชีพไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา โรค
ประจําตัว รายไดของครัวเรือน และขอมูลการประกอบอาชีพ ประสบการณการทํางาน ลักษณะการ
ทํางาน ระยะเวลาการทํางาน        

สวนท่ี 2 ปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน เปนคําถามท่ีเกี่ยวของกับความคิดเห็นของ
คนงานเกี่ยวกับโอกาสในการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานท้ังสภาพแวดลอมการ
ทํางานและสภาพการทํางาน ปจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดลอมการทํางานมีจํานวนคําถาม 14 
ขอ ประกอบดวย 1) ปจจัยคุกคามสุขภาพดานกายภาพ (4 ขอ) 2) ปจจัยคุกคามสุขภาพดานเคมี (1 
ขอ) 3) ปจจัยคุกคามสุขภาพดานการยศาสตร (5 ขอ) และ 4) ปจจัยคุกคามดานชีวภาพ (1 ขอ) สวน
สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัยมีจํานวนขอคําถาม 3 ขอ ลักษณะคําตอบใหเลือกตอบในลักษณะใช 
และไมใช        

 ใช หมายถึง  การรับรูวามีโอกาสในการสัมผัสปจจัยคุกคาม 
     สุขภาพจากการทํางาน  

 ไมใช    หมายถึง  การรับรูวาไมมีโอกาสในการสัมผัสปจจัยคุกคาม 
     สุขภาพจากการทํางาน   

สวนท่ี 3 การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการ
ทํางานประกอบดวยขอคําถาม 2 ประเด็นหลัก ไดแก 1) อาการผิดปกติหรือความเจ็บปวยที่อาจ
เกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน และ 2) การบาดเจ็บจากการทํางาน 
ลักษณะคําตอบของความเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากงานเปนการรับรูวากลุมตัวอยางมีหรือไมมี
อาการผิดปกติ หรือความเจ็บปวยจากการทํางานในระยะเวลา 1 เดือนท่ีผานมากอนการศึกษา
จํานวน 10 ขอ โดยลักษณะคําตอบใหเลือกตอบในลักษณะมี และไมมี  
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 มี หมายถึง  การรับรูวามีอาการผิดปกติ หรือความเจ็บปวยและ 
    การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคาม  
    สุขภาพจากการทํางาน   

ไมมี  หมายถึง  การรับรูวาไมมีอาการผิดปกติ หรือความเจ็บปวย  
    และการบาดเจ็บเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคาม 

สุขภาพจากการทํางาน 
 สวนการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางาน ขอคําถามจะเกี่ยวกับจํานวนคร้ังของการ
บาดเจ็บ ในระยะ 3 เดือนท่ีผานมากอนการศึกษา ข้ันตอนท่ีเกิดการบาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บ 
สาเหตุการเกิดการบาดเจ็บ อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ และความรุนแรงของการบาดเจ็บ ลักษณะ
คําตอบของแตละขอคําถามเปนแบบปรนัยใหเลือกตอบ มีขอคําถามท้ังหมดจํานวน 5 ขอ 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 
 การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity)  
 ผูศึกษานําแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการ
ทํางานของกลุมทําโครงรม ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาโดย
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญทางดานอาชีวอนามัย จํานวน 3 ทานไดแก ผูเช่ียวชาญดานอาชีวอนามัย 1 
ทาน ผูเช่ียวชาญดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 1 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลอาชีวอนามัย 1 
ทาน (ภาคผนวก ข) เพื่อใหขอเสนอแนะ จากนั้นผูศึกษาปรับแกไขตามขอเสนอแนะและคํานวณ คา
ดัชนีความตรงตามเน้ือหา (content validity Index, CVI) ไดคาในระดับท่ียอมรับได คือ 0.99 
(ภาคผนวก ค) 
 การตรวจสอบความเช่ือม่ัน (reliability) 
 ผูศึกษานําแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพ การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการ
ทํางานของกลุมทําโครงรม ท่ีไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิไปตรวจสอบความ
เช่ือม่ันกับกลุมทําโครงรม ท่ีอาศัยอยูในหมูท่ี 6 ซ่ึงเปนหมูบานท่ีไมถูกคัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน10 คน จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิคูเดอร- ริ
ชารดสัน 20 (Kuder-Richardson [KR-20]) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสัมภาษณโดยรวมเทากับ 
0.85 โดยคาความเช่ือม่ันของแบบสัมภาษณในแตละดานท้ังปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานและ
การเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานไดคาความเช่ือม่ันเทากัน 
คือ 0.85  
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การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 
 
 ผูศึกษาไดพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง โดยนําโครงรางการศึกษาเสนอตอคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัย สาขาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือ
ผานการอนุมัติ (ภาคผนวก ง) ผูศึกษาทําการช้ีแจงในการเขารวมการศึกษาใหกลุมตัวอยางทราบ
วัตถุประสงคและข้ันตอนการศึกษา พรอมท้ังลงลายมือช่ือยินยอมและขอความรวมมือในการ
รวบรวมขอมูล (ภาคผนวก จ) ช้ีแจงสิทธ์ิท่ีกลุมตัวอยางสามารถเขารวมการศึกษาหรือสามารถ
ปฏิเสธการไมเขารวมการศึกษา โดยไมมีผลกระทบใดๆ ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้จะไมมีการ
เปดเผยใหเกิดความเสียหายแกกลุมตัวอยาง ท้ังผลของการศึกษาจะนําเสนอในภาพรวมและใช
ประโยชนในทางวิชาการเทานั้น 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันดําเนินการกอนรวบรวมขอมูล 
 1. ผูศึกษาทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมถึงผูนําหมูบานในเขต 
ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา และขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ผูศึกษาเขาพบผูนําหมูบานหมูท่ี 2 หมูท่ี 3 และหมูท่ี 5 เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของ
การศึกษา ขอความรวมมือในการทําการศึกษา พรอมท้ังนัดหมายวัน เวลา ในการเขาไปรวบรวม
ขอมูล 
 ข้ันตอนการรวบรวมขอมูล 
 1. เม่ือไดรับอนุญาตแลวผูศึกษาดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางตาม
คุณสมบัติท่ีกําหนดไว เขาพบกลุมตัวอยางพรอมแนะนําตัวเอง และช้ีแจงวัตถุประสงคของ
การศึกษา พรอมท้ังการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 
 2. เม่ือกลุมตัวอยางยินยอมเขารวมการศึกษา ผูศึกษาขอใหกลุมตัวอยางลงช่ือในใบยินยอม
การศึกษา จากน้ันดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดจํานวนท้ังส้ิน 226 
ราย 
 3. ผูศึกษาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลในแบบสัมภาษณ จากน้ันนําไป
วิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ 
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 ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังน้ี 
 1. ขอมูลสวนบุคคลและการประกอบอาชีพ วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) วิเคราะหคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. ขอมูลปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน การเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการ
ทํางานวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) วิเคราะหคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 
 3. ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางาน การเจ็บปวยและ
บาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานวิเคราะหโดยใชสถิติฟชเชอร (Fisher’s exact test) ท่ีระดับความ
เช่ือม่ันรอยละ 95 และอัตราเส่ียงสัมพันธ (Odds ratio) 


