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บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิจัย 

 

 

การศึกษาครั้ งนี้ เป็ น ศึ กษาวิจั ย แบบผสมผสาน  (Mixed Method Research) มี

วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความสามารถในการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอก

ระบบ ประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมในการท่างาน และท่าการปรับปรุงสภาพในการท่างาน 

โดยผู้วจิัยได้ด่าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

     

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่ม

แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่

มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ตามนยิามศัพท์แรงงานผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก (WHO, 1993)  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท่าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยท่าการ

สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑท์ี่ผู้วจิัยได้ก่าหนดไว้ดังนี้ 

1. การประเมินความสามารถในการท่างานของแรงงานผูสู้งอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

ทั้งสิ้นจ่านวน จ่านวน 101 คน โดยผู้วิจัยจะท่าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการ 

(Inclusion criteria) ทีม่ีคุณสมบัติดังนี้ 

             1) แรงงานนอกระบบผูสู้งอายุสัญชาติไทยทั้งเพศชาย และหญิง ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป  

       2) มีภูมิล่าเนาอยู่ใน อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  

     3) สมัครใจตอบแบบสอบถาม และลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษาเป็นลาย

ลักษณ์อักษรภายหลังฟังค่าชีแ้จงรายละเอียดโครงการจากคณะผูว้ิจัย 

 2. การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมในการท่างานและการปรับปรุงสภาพการท่างาน 

ทั้งสิ้นจ่านวน 2 กลุ่ม โดยผู้วิจัยจะท่าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการ (Inclusion 

criteria) ที่มคีุณสมบัติดังนี้ 

             1) แรงงานนอกระบบผูสู้งอายุสัญชาติไทยทั้งเพศชาย และหญิง ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป  

       2) เป็นแรงงานที่ท่างานที่บ้าน/รับงานไปท่าที่บ้าน 
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             3) มีภูมิล่าเนาอยู่ใน อ่าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 

2561 – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561  

     4) สมัครใจเข้าร่วมวิจัย ประชุมกลุ่ม และลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษาเป็น

ลายลักษณ์อักษรภายหลังฟังค่าชีแ้จงรายละเอียดโครงการจากคณะผูว้ิจัย 

    เกณฑก์ารแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion criteria) 

1) ไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก่าหนดในเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้า

ร่วมโครงการ 

2) อาสาสมัครไม่ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย หรือขอถอนตัวจากการวิจัย หรือไม่

สามารถเข้าร่วมการศกึษาในระยะใดระยะหนึ่งได 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยแบบสอบถามและแบบประเมินความ

เสี่ยงสิ่งแวดล้อมในการท่างานโดยการสังเกตและสัมภาษณ์ ดังนี้ 

         ชุดที่ 1 แบบสอบควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของแรงงำนผู้สูงอำยุกลุ่มแรงงำน

นอกระบบ เทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่   

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปจ่านวน 8 ข้อได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จ่านวนคนใน

ครอบครัว รายได้ต่อเดือน ช่ัวโมงการท่างาน การบาดเจ็บจากการท่างาน และสถานพยาบาล

หลักที่ท่านเข้ารับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย ขั้นตอนการท่างาน  

                   ส่วนที่ 2 แบบประเมินความสามารถในการท่างาน (Work Ability Index, WAI) 

(อรวรรณ แก้วบุญชู และคณะ, 2552) มีทั้งหมด 10 ข้อ ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด คือ 

1) ความสามารถในการท่างานในปัจจุบันเปรียบเทียบกบัความสามารถการท่างานครั้ง

ที่ดทีี่สุดที่ผา่นมา คือ ข้อที่ 1  

ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตรวัด (Semantic Differential Scale) ดังนี ้ 

คะแนน 0 คะแนน  ไม่สามารถท่างานได้  

คะแนน 10 คะแนน  สามารถท่างานได้สูงสุด  

2) ความสามารถในการท่างานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านแรงกายและด้าน

ความคิด คอืข้อที่ 2 และข้อที่ 3  
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คะแนน 5 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก  

คะแนน 4 คะแนน  หมายถึง  ค่อนขา้งดี  

คะแนน 3 คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง  

คะแนน 2 คะแนน  หมายถึง  ไม่ค่อยดี  

คะแนน 1 คะแนน  หมายถึง  ไม่ดีเลย 

3) จ่านวนโรคที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ คือ ข้อที่ 4 เป็นข้อค่าถามเกี่ยวกับการ

เจ็บป่วย ต้องเป็นการเจ็บป่วยจากการวินจิฉัยของแพทย์ ลักษณะค่าถามเป็นการระบุโรคต่าง ๆ 

จานวน 51 โรค การให้คะแนน มีคะแนน 1 – 7 คะแนน  

ป่วยอย่างน้อย 5 โรค  ให้  1  คะแนน  

ป่วย 4 โรค     ให้  2  คะแนน 

ป่วย 3 โรค     ให้  3  คะแนน 

ป่วย 2 โรค     ให้  4  คะแนน 

ไม่ป่วย    ให้  7  คะแนน 

(ค่านวณเฉพาะโรคที่ตอ้งได้รับการวินจิฉัยจากแพทย์เท่านั้น)  

4) ความบกพร่องในงานที่เกิดเนื่องจากการเจ็บป่วย คือ ข้อที ่5 เป็นข้อค่าถามเกี่ยวกับ

การเจ็บป่วยหรอืการบาดเจ็บต่าง ๆ มีผลกระทบต่อการทางานหรอืไม่ลักษณะค่าตอบแบ่งเป็น 

6 ตัวเลือก ให้ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก (การให้คะแนน คือ 1 ข้อ ต่อ 1 

คะแนน) คะแนน 1 - 6 คะแนน  

6 คะแนน หมายถึง สามารถท่างานได้ตามปกติไม่มีอาการผดิปกติ  

5 คะแนน หมายถึง สามารถท่างานได้ตามปกติแต่มีอาการผิดปกติ  

4 คะแนน หมายถึง ต้องลดการท่างานลง เปลี่ยนวิธีท่างานบางครั้ง  

3 คะแนน หมายถึง ต้องลดการท่างานลง เปลี่ยนวิธีท่างานบ่อยๆ  

2 คะแนน หมายถึง ท่าได้เฉพาะงานพิเศษ  

1 คะแนน หมายถึง ท่างานไม่ได้อีกต่อไป  

5) จ่านวนวันการขาดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยในช่วงปีที่ผ่านมา คือ ข้อที่ 6 เป็น

ค่าถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วยจากการท่างานใน 12 เดือนที่ผ่านมารวมทั้งการลาหยุดและนอน

พักรักษาตัวแบ่งเป็นตัวเลือกให้  5 ค่าตอบ (คะแนน 1-5 คะแนน การให้คะแนนข้อละ 1 

คะแนน)  

5 คะแนน  หมายถึง  ไม่เคยหยุดเลย  

4 คะแนน  หมายถึง  1 – 9 วัน  
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3 คะแนน  หมายถึง  10 – 24 วัน  

2 คะแนน  หมายถึง  25 -99 วัน  

     1 คะแนน  หมายถึง  100 – 365 วัน 

6) การท่านายความสามารถในการทางานของตนเองจากปัจจุบันไปอีก 2 ปีขา้งหน้า 

คือ ข้อที ่7 มีคะแนน 1 – 7 คะแนน  

7 คะแนน  หมายถึง  ท่าได้เหมอืนเดิมแน่นอน  

4 คะแนน  หมายถึง  ไม่ค่อยแนใ่จว่าจะท่าได้เหมือนเดิม  

1 คะแนน  หมายถึง  ท่าไม่ได้เหมือนเดิมแน่นอน  

 

7) สภาวะของจิตใจทั่วไปทั้งในขณะท่างานและขณะพักผอ่น คือ ข้อที ่8, 9 และข้อที่ 

10 มีคะแนน 1 - 4 คะแนน  

4 คะแนน  หมายถึง  เป็นประจ่าสม่่าเสมอ  

3 คะแนน  หมายถึง  ค่อนขา้งบ่อย  

2 คะแนน  หมายถึง  เป็นบางครัง้  

1 คะแนน  หมายถึง  นาน ๆ ครั้ง  

0 คะแนน  หมายถึง  ไม่เคยเลย  

น่าคะแนนที่ได้ในทั้ง 3 ข้อ รวมกัน และผลรวมที่ได้นามาแปลงเป็นคะแนน ดังนี้  

ผลรวม 0 – 3   ให้  1 คะแนน  

ผลรวม 4 – 6   ให้  2 คะแนน  

ผลรวม 7 – 9   ให้  3 คะแนน 

ผลรวม 10 – 12  ให้  4 คะแนน 

สามารถแบ่งระดับความสามารถในการท่างานได้เป็น 4 กลุ่มตามคะแนนที่ได้ คือ  

7 – 27 คะแนน  หมายถึง ความสามารถในการท่างานต่่า 

28 – 36 คะแนน หมายถึง ความสามารถในการท่างานระดับปานกลาง  

37 – 43 คะแนน  หมายถึง ความสามารถในการท่างานระดับดี  

 44 – 49 คะแนน  หมายถึง ความสามารถในการท่างานระดับดีเยี่ยม   
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       ชุดที่ 2 แบบประเมินควำมเสี่ยงสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

   ในการศกึษาครั้งนี้ผูว้ิจัยใช้แบบส่ารวจการปรับปรุงสภาพการท่างานส่าหรับผู้ท่างาน

ที่บ้าน (Work Improvement for Safe Home: WISH) ที่พัฒนามาจากสถาบันความปลอดภัยใน

การท่างาน (2550) และ จารุชา กะภูทิน (2554) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ 1) การ

จัดเก็บและขนย้ายวัสดุสิ่งของ 2) ความปลอดภัยในการท่างานกับเครื่องจักร 3) สถานีงาน 4) 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 5) สวัสดิการสังคมละการจัดการภายในองค์กร (ดังภาคผนวก ก.) 

 วิธีกำรใช้แบบส ำรวจ 

1. ก่าหนดพื้นที่ที่จะท่าการส่ารวจ สอบถามถึงอาชีพหลักและปัญหาแรงงานที่ส่าคัญที่

เกิดขึ้น 

2. อา่นแบบส่ารวจทั้งหมดและใช้เวลา 2-3 นาที เดินดูให้ทั่วสถานที่ท่างานก่อนเริ่มท่า

ท่าการส่ารวจ 

3. อา่นหัวข้อการส่ารวจอย่างละเอียด แลว้ค้นหามาตรการปรับปรุงในแตล่ะหัวขอ้ 

หากจ่าเป็นอาจสอบถามรายละเอียดจากผูท้่างานที่บ้านทีท่่าการส่ารวจได้ให้ท่าเครื่องหมายใน 

 ภายใต้ขอ้ความ ท่ำนมีขอ้เสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงหรอืไม่ ดังนี้ 

   3.1 ถ้าพบว่ามาตรการนั้นได้ด่าเนินการไปแล้ว หรือไม่มีความจ่าเป็นต้องปรับปรุง

แก้ไข ให้ท่าเครื่องหมายในหน้าค่าวา่ "ไม่มี"  

   3.2 ถ้าพบว่ามาตรการดังกล่าวเป็นประโยชน์ ให้ท่าเครื่องหมายใน หน้าค่าว่า "มี" 

และอธิบายข้อเสนอแนะหรอืบริเวณที่จะท่าการปรับปรุง ลงในเนื้อที่วา่งใต้ค่าว่า "หมำยเหตุ" 

   3.3 ในข้อที่ ได้ท่าเครื่องหมายใน หน้าค่าว่า "มี " หากคิดว่ามาตรการนั้นมี

ความส่าคัญ และจ่าเป็นเร่งด่วนที่ควรมีการปรับปรุงโดยเร็ว ให้ท่าเครื่องหมายใน หน้าค่าว่า 

"ปรับปรุงโดยเร็ว" 

4. หลังจากได้ส่ารวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทบทวนดูแบบส่ารวจ โดยเฉพาะข้อที่ได้ท่า

เครื่องหมายใน หน้าค่าว่า "ปรับปรุงโดยเร็ว" โดยเลือกไว้เพียง 2-3 ข้อที่เห็นวา่ ถ้าได้รับการ

ปรับปรุงแล้ว จะเกิดประโยชน์มากที่สุด 

5. ก่อนเสร็จสิน้การส่ารวจ ให้ตรวจดูว่าได้ท่าเครื่องหมายใน หน้าค่าว่า "ไม่ม"ี หรือ 

"ม"ี และมีบางข้อทีท่่าเครื่องหมายใน หน้าค่าว่า "มี" ได้เลือกใหค้วามส่าคัญในช่อง "ปรับปรุง

โดยเร็ว" เรียบร้อยแล้ว 

6. แบบส่ารวจนีเ้ป็นแบบส่ารวจทั่วไป ทา่นอาจ "เพิ่ม" "ลด" หรอื "ประยุกต์" บางขอ้

ให้เหมาะสมกับสถานที่ท่างานนั้น ๆ แลว้น่ามาจัดเป็นแบบส่ารวจขึน้ใหม่เพื่อใช้ส่าหรับสถานที่

ท่างานนั้น ๆ 
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กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

1. แบบประเมินความสามารถในการท่างาน (Work Ability Index, WAI) ของ อรวรรณ 

แก้วบุญชู และคณะ, 2552) ผู้วิจัยท่าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเนื้อหาของเครื่องมือจ่านวน 3 ท่าน เพื่อปรับปรุง

เครื่องมือให้มีเนื้อหาชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง และแบบประเมินน่าหา

ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงตามค่าแนะน่าของผู้เช่ียวชาญ 

แล้วน่าไปทดสอบกับแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในต่าบลแม่สา อ่าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ จ่านวน 30 คน เพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธีของ 

(Cronbach’s alpha Coefficient) เพื่ อหาค่ าสั มประสิทธิ์ แอลฟาได้ค่ าความ เชื่อมั่ นของ

แบบสอบถามเท่ากับ 0.84 

2. แบบส่ ารวจการปรับปรุงสภาพการท่ างานส่าหรับผู้ ท่ างานที่ บ้ าน  (Work 

Improvement for Safe Home: WISH) ที่ถูกพัฒนามาเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่ท่างานที่บ้าน ได้ใช้เป็น

เครื่องมือในการส่ารวจสภาพการท่างานของตนเอง และปรับปรุงสภาพการท่างานโดยวิธีการ

ง่ายๆ ด้วยภูมิปัญญาคนไทยโดยผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) 

ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยเนื้อหาได้รับการตรวจสอบความเสี่ยงตรงจาก

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และน่าไปทดสอบกับแรงงานผู้สูงอายุในกลุ่มแรงงาน

นอกระบบ บ้านแม่สาน้อย ต่าบลแม่สา อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.

2560 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย โดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตและสัมภาษณ์ 3) การ

ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสังเกตแบบมีส่วน

ร่วมควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หลังจากนั้นผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของ

เครื่องมืออีกครั้งเพื่อความ สมบูรณ์จากข้อบกพร่องที่พบจากการตอบของกลุ่มตัวอย่าง ได้ข้อ

ค่าถามทั้งหมด 26 ข้อ  

 

กำรพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้ำร่วมวิจัย 

 ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ผู้ เข้าร่วมวิจัยตั้งแต่เริ่มการด่าเนินการวิจัยจนกระทั่งน่าเสนอ

ผลการวิจัยกล่าวคือผู้วิจัยชี้แจงให้ผูเ้ข้าร่วมวิจัยทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยลักษณะการ

เก็บข้อมูลขั้นตอนการเก็บข้อมูลระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูล

และการน่าเสนอข้อมูลซึ่งน่าเสนอในภาพรวมพร้อมทั้งอธิบายให้แรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงาน

นอกระบบ ทราบถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจัยตามแบบพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจัย

หากแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ  ไม่พร้อมหรือรู้สึกล่าบากใจในการตอบ
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แบบสอบถามต่อไปสามารถยุติการให้ข้อมูลได้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ในระหว่างสอบถาม

ผู้ตอบมีอิสระในการตัดสินใจเลือกที่จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้รวมทั้งสามารถยุติการตอบ

แบบสอบถามได้ทุกเมื่อและขอข้อมูลกลับได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกเหตุผลผู้วิจัยเปิดโอกาส

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามในการคิดทบทวนก่อนตัดสินใจเมื่อแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอก

ระบบ หมู่บ้านยินดีให้ข้อมูลผู้วิจัยจึงด่าเนินการเก็บแบบสอบถาม รวมทั้งการน่าเสนอข้อมูลจะ

ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ หรือกลุ่มวิสาหกิจ 

ภาพที่ใชป้ระกอบเล่มวิจัยจะท่าการเบลอหนา้เพื่อไม่เป็นการเปิดเผยตนของกลุ่มตัวอย่าง 

 

กำรด ำเนินกำรวจิัย 

ขั้นตอนการด่าเนินงาน แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

     1. ขั้นเตรยีมกำร 

1.1 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย เพื่อวางแผน

โครงการวิจัยและเตรียมแบบสอบถาม  

1.2  ผูว้ิจัยอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามให้กับทีมวจิัย 

 2. ขั้นด ำเนินกำร 

2.1 การคัดเลือกแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่วิจัยเข้าร่วมประชุม 

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด่าเนินงาน และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วม

โครงการ เพื่อให้กลุ่มแรงงานนอกระบบใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

ตามความสมัครใจ 

2.2 จัดประชุมแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่วิจัย การสร้างความรู้ 

และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพการท่างาน ความปลอดภัย สุขอนามัย และประเมิน

ความสามารถในการท่างาน (Work Ability Index, WAI) 

2.3  ประชาคมกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่วิจัย เพื่อหา

ประเด็นที่สง่ผลต่อระดับความสามารถในการท่างาน  

2.4 จัดประชุมแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่วิจัย โดยแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นกลุ่มย่อย จัดให้แต่ละกลุ่มลงดูสถานที่จริง เพื่อส่ารวจสถานที่ท่างาน/จุดที่

ปฏิบัติงาน โดยใช้แบบส่ารวจเป็นเครื่องมือในการส่ารวจ โดยมีผู้วิจัยและทีมเป็นที่ปรึกษาใน

การส่ารวจและแบบประเมินด่าเนนิการเก็บข้อมูล  

2.4 ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อน่าเสนอกิจกรรมแบบส่ารวจในแต่ละหัวข้อที่ได้ไปพบมา 

พร้อมขอ้เสนอแนะ 
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2.5 ประชุมกลุ่มย่อยวางแผนการปรับปรุงสภาพการท่างาน เพื่อหาวิธีการและ

ทางเลือกในการปรับปรุงสภาพการท่างาน ตลอดจนการจัดล่าดับความส่าคัญในการแก้ไข 

2.6 แรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบในพืน้ที่วิจัยปฏิบัติตามแผน 

2.7 การส่ารวจซ้่าหลังการปรับปรุง 

2.8 ขั้นสรุปและน่าเสนอผลการด่าเนินงาน ใช้รูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ

น่าเสนอผลการปรับปรุงสภาพการท่างาน น่าเสนอภาพก่อนและหลังการปรับปรุง  

 3. ขั้นสรุปผล 

3.1 น่าข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพทั้งหมดมารวบรวมจัดระเบียบข้อมูลและน่า

ข้อมูลมาวิเคราะห์น่าเสนอและอภิปรายผลต่อไป 

 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม บันทึกข้อมูลและ

วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ  

1.  ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (n) ค่า

ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2.  การศึกษาความสามารถในการท่างานของแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลคะแนน 

3.  การประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมในการท่างานของแรงงานผูสู้งอายุกลุ่มแรงงาน

นอกระบบ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้การวิเคราะห์แบบ

การให้ความหมาย ตีความ (Content analysis) และการบรรยายความ  

4. การเปรียบเทียบผลการปรับปรุงสภาพการท่างานในแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มแรงงาน

นอกระบบ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ่าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้การวิเคราะห์แบบ

การให้ความหมาย ตีความ (Content analysis) และการบรรยายความ  

 




