
บทที่  3 
 

วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

การเจ็บปวยและบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลหัวเมือง อําเภอสองจังหวัด
แพรทําการศึกษาต้ังแตเดือน มิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือเกษตรกรผูประกอบอาชีพทํานาในเขตตําบลหัวเมือง
อําเภอสอง จังหวัดแพร ซ่ึงมีเกษตรกรชาวนาท่ีประกอบอาชีพทํานาดําครบ 4 ข้ันตอน คือ การ
เตรียมดิน การปลูก บํารุงรักษา และการเก็บเกี่ยว จํานวนท้ังส้ิน 851 ราย (สํานักงานเกษตรอําเภอ
สอง, 2553) 
 กลุมตัวอยางคือ ผูประกอบอาชีพเกษตรกรชาวนาท่ีอาศัยอยูในตําบลหัวเมืองอําเภอสอง
จังหวัดแพรและทํานาดําครบ 4 ข้ันตอนดังกลาวขางตน กําหนดขนาดตัวอยางจากตารางการ
ประมาณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซีรและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ท่ีระดับ
คลาดเคล่ือน .05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 265 ราย ผูศึกษาคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยคัดเลือก
หมูบานท่ีมีเกษตรกรชาวนาในสัดสวนท่ีสูงจํานวน 6 หมูบาน จาก 13 หมูบาน ซ่ึงมีจํานวน
เกษตรกรชาวนาทั้งหมด 502 คน สามารถคํานวณขนาดกลุมตัวอยางแตละหมูบานตามสัดสวน
ขนาดตัวอยางดังนี้  
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ตารางท่ี 3-1 
แสดงขนาดกลุมตัวอยางแตละหมูบานตามสัดสวนขนาดตัวอยาง 
 

หมูบาน จํานวนประชากร จํานวนกลุมตวัอยาง 
บานแมทะ (หมูท่ี5) 119 63 
บานวังฟอน (หมูท่ี11) 92 48 
บานหนองเส้ียว (หมูท่ี 4) 85 45 
บานหัวเมือง (หมูท่ี 9) 75 40 
บานดงเจริญ (หมูท่ี 10) 68 36 
บานวังฟอน (หมูท่ี 12) 63 33 
รวม 502 265  

 
จากนั้นทําการศึกษาผูประกอบอาชีพเกษตรกรชาวนาท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. เปนเกษตรกรชาวนาท้ังเพศหญิงและเพศชายท่ีมีอาย ุ18 ปข้ึนไป 
 2. สามารถส่ือสารความหมายและเขาใจภาษาไทยได 
 3. มีประสบการณการทํานาอยางนอย 1 ปข้ึนไป 
 4. ยินดแีละใหความรวมมือในการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติครบและยินยอมเขารวมการวิจัย

จํานวน 265 คน ตามขนาดกลุมตัวอยางท่ีคํานวณ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้เปนแบบสัมภาษณการเจ็บปวยและบาดเจ็บท่ีเกี่ยว
เนื่องมาจากในการทํางานของเกษตรกรชาวนา (ภาคผนวก ก) ท่ีผูศึกษาไดสรางข้ึนจากการทบทวน
วรรณกรรมและดัดแปลงแบบสัมภาษณปจจัยคุกคามสุขภาพภาวะสุขภาพ การบาดเจ็บและเจ็บปวย
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานในผูประกอบอาชีพอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมประเภททํา
เคร่ืองเรือนหรือเฟอรนิเจอรไมของ ชวพรพรรณ และคณะ(2552) ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลและการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวนา ไดแก เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได โรคประจําตัว อาชีพกอนการทํานา ประสบการณการทํา
นา ข้ันตอนการทํานา ระยะเวลาการทํานา อาชีพเสริมรายได รวมท้ังการรับรูปจจัยคุกคามสุขภาพ
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จากการทํางาน ในสวนนี้ครอบคลุมการรับรูปจจัยคุกคามสุขภาพ ดานกายภาพ ดานเคมี ดานชีวภาพ 
ดานการยศาสตร ดานจิตสังคม และสภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 
15 ขอ ไดแก ดานกายภาพ (3 ขอ) ดานเคมี (2 ขอ) ดานชีวภาพ (3 ขอ) ดานการยศาสตร (4 ขอ) ดาน
จิตสังคม (1 ขอ) สภาพการทํางานท่ีไมปลอดภัย (2 ขอ) ลักษณะคําตอบเปนการรับรูของกลุม
ตัวอยางตอการสัมผัสปจจัยคุกคามตอสุขภาพจากการทํางานทุกข้ันตอนของการทํานาขาวโดยมี
คําตอบใหเลือกตอบ ใช หรือ ไมใช  
  ใช หมายถึง    รับรูวามีการสัมผัสปจจัยคุกคามตอสุขภาพจากการทํางาน 
  ไมใช หมายถึง    รับรูวาไมมีการสัมผัสปจจัยคุกคามตอสุขภาพจากการทํางาน 
  

สวนท่ี 2 การเจ็บปวยท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาประกอบดวย                
ขอคําถามจํานวน 14 ขอคือ อาการหรือความเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคาม
สุขภาพจากการทํางานลักษณะคําตอบเปนการรับรูของกลุมตัวอยางวามีหรือไมมีอาการหรือความ
เจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานในระยะ 1 เดือนท่ีผานมา 
กอนการศึกษา โดย 

   มี หมายถึง    การรับรูวามีอาการหรือความเจ็บปวย 
   ไมมี หมายถึง    การรับรูวาไมมีอาการหรือความเจ็บปวยท่ีอาจเกี่ยวเนื่อง 

  
สวนท่ี 3 การบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ประกอบดวยการ

บาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานในชวง 3 เดือน กอนทําการศึกษาความถ่ีในการเกิดการบาดเจ็บ
ลักษณะของการบาดเจ็บ ข้ันตอนการทํางานท่ีเกิดการบาดเจ็บสาเหตุการเกิดการบาดเจ็บอวัยวะท่ี
ไดรับบาดเจ็บผลของการไดรับบาดเจ็บความรุนแรงของการบาดเจ็บ และการหยุดงานหลังการ
ไดรับบาดเจ็บลักษณะคําตอบเปนแบบใหเลือกตอบจากตัวเลือก 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  
 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) 

ผูศึกษานําแบบสัมภาษณการเจ็บปวยและบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา
ไปตรวจสอบความตรงดานเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
ประกอบดวย แพทยดานอาชีวเวชศาสตร จํานวน 1 ทาน พยาบาลผูเช่ียวชาญดานการพยาบาล          
อาชีวอนามัย จํานวน 2 ทาน (ภาคผนวก ข) พิจารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหาความเหมาะสม
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ของภาษาท่ีใชความชัดเจนของขอคําถามและความครอบคลุมของเนื้อหาขอเสนอแนะท่ีไดจาก
ผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไข และผูศึกษานําแบบประเมินไปคํานวณหาดัชนีความตรงตามเน้ือหา 
(content validity index[CVI]) ของแบบสัมภาษณการเจ็บปวยและบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานของ
เกษตรกรชาวนาไดเทากับ 1 (ภาคผนวก ค) 

 
 การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (reliability) 

ผูศึกษาทําการทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสัมภาษณในสวนของการเจ็บปวยและบาดเจ็บ
เนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา โดยนําไปทดลองใชในเกษตรกรชาวนาหมู 4 ตําบล       
ทุงนาว อําเภอสอง จังหวัดแพร ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีศึกษาจํานวน 10 ราย
จากน้ันนํามาคํานวณหาความสอดคลองภายใน (internal consistencyreliability) ของแบบสัมภาษณ
โดยใชสัมประสิทธ์ิคูเดอร-ริชารดสัน 20 (Kuder-richardson[KR-20]) คาความเช่ือม่ันของแบบ
สัมภาษณรายดาน คือ การรับรูปจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.81 ใน
สวนของการเจ็บปวยจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.87  

 
การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 
 

ผูศึกษาสงโครงรางการคนควาแบบอิสระ เพื่อเขารับการพิจารณาดานจริยธรรม จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(ภาคผนวก ง) เม่ือผานการอนุมัติผูศึกษาไดทําการพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยางแนะนําตัวช้ีแจงใน
การเขารวมการศึกษาใหผูเขารวมการศึกษาทราบวัตถุประสงคการศึกษา และขอความรวมมือใน
การรวบรวมขอมูล (ภาคผนวก จ) ท้ังช้ีแจงสิทธ์ิในการปฏิเสธการเขารวมการศึกษาและขอมูลท่ีได
จากการศึกษาคร้ังนี้จะไมมีการเปดเผยใหเกิดความเสียหายแกกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา โดยจะ
เสนอผลการศึกษาในภาพรวมและนํามาใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น 
 
การรวบรวมขอมูล 
 
 ผูศึกษาเปนผูดาํเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามข้ันตอนการดําเนนิงาน ดังนี้    
 1. ผูศึกษาทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมถึงผูนําหมูบานในเขตตําบล
หัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร เพื่อขออนุญาตเขาไปศึกษาขอมูลพื้นท่ี 
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 2. ผูศึกษาเขาพบผูนําหมูบานในเขตตําบลหัวเมือง ช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา 
ขอบเขตของการศึกษา ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ข้ันตอนในการ
ดําเนินการศึกษา ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการทําศึกษาในคร้ังนี้ และขอความรวมมือในการ
ทําศึกษาพรอมท้ังนัดวันเวลาในการเขาไปรวบรวมขอมูล 
 3. เม่ือไดรับอนุญาตจากผูนําหมูบานในเขตตําบลหัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร แลวผู
ศึกษาดําเนินการการรวบรวมขอมูลโดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว เขาพบ
กลุมตัวอยาง พรอมแนะนําตัวเองและช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา พรอมท้ังการพิทักษสิทธ์ิ
ของกลุมตัวอยาง 
 4. เม่ือกลุมตัวอยางยินยอมเขารวมศึกษา ผูศึกษาขอความรวมมือใหกลุมตัวอยางลงช่ือใน
ใบยินยอมการศึกษา จากน้ันดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางเปนรายบุคคลตามแบบสัมภาษณ             
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 265 ราย  
 5. ผูศึกษาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลในแบบสัมภาษณ จากน้ันนําไป
วิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
   

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคลและการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวนาวิเคราะหโดยใชการแจก
แจงความถ่ีรอยละคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การเจ็บปวยและการบาดเจ็บท่ีเกี่ยวเนื่องจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาวิเคราะห
โดยใชการแจกแจงความถ่ีและรอยละ 

 


