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การวิจัยเชิงปริมาณ 

 

ช่ือโครงการ : ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 10 แนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน 

 The Effectiveness of the 10 Inventions Packages for Health promotion in Working age 

ช่ือผูวิจัยหลัก : พญ.สาริษฐา สมทรัพย 

ผูรวมวิจัย : 1. นางสาวจุฑารัตน ปฏิเวทย 

    2. นายโกวิท เปงวงศ 

หนวยงาน : กลุมอนามัยวัยทํางาน สํานักสงเสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ประเภทการวิจัย  Descriptive cross section Study 

สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย สาขาวิทยาศาสตรการแพทย กลุมสาธารณสุข 

หลักการและเหตุผล: สถานการณของประชากรวัยทํางานทั่วโลก (ประชากรอายุระหวาง 15-59 ป) ประมาณ 

1,900,000,000 คน จากสถิติขององคการอนามัยโลกป 2559  กําลังประสบปญหาจากการทํางานที่สงผลกระทบตอ

ความไมปลอดภัยในการทํางาน และตอภาวะสุขภาพ กอใหเกิดโรคตางๆมากมาย ในอดีตที่ผานมา แมวาทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ตางเล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพของประชากรวัยทํางาน โดยในสวนของภาครัฐไดมีการพัฒนาทางดาน

กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติทางดานสุขภาพ และความปลอดภัยของผูใชแรงงาน มีการฝกอบรมบุคลากรทางดานอาชีวอ

นามัย และความปลอดภัย ในสวนของภาคเอกชน ทั้งนายจาง ลูกจางไดรวมมือกันปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ

ขอแนะนําตางๆ เพื่อใหพนจากการบาดเจ็บ และโรครายจากการทํางาน (Occupational diseases and Work 

related diseases ) แตอยางไรก็ตามประชากรวัยทํางานสวนใหญก็ยังเจ็บปวยดวยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพซ่ึง

เปนโรคทีอ่าจปองกันได  

 สําหรับขอมูลของประเทศไทยป 2560 จากสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา จํานวนแรงงานอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป 

มีประมาณ 56.08 ลานคน โดยเปนผูที่อยู ในกําลังแรงงานหรือผูที่พรอมที่จะทํางานประมาณ 37.75ลานคน 

ประกอบดวยผูมีงานทํา 37.2 ลานคน ผูวางงาน 420,000คน และผูที่รอฤดูกาล 1.12ลานคน  ทั้งน้ีผูมีงานทํา 37.2 

ลานคน ประกอบดวยผูทํางานในภาคเกษตรกรรม 10 ลานคน และนอกภาคเกษตรกรรม 27.2 ลานคน ซ่ึงจะเห็นไดวา

ประชากรวัยทํางาน (อายุ 15-59 ป) เปนประชากรกลุมใหญของประเทศ  เปนกลุมหลักที่ตองทําหนาที่ขับเคลื่อน

ประเทศดังน้ันการสรางกระบวนการ การดําเนินการ การบริหารจัดการ การใหความรูและใหคําแนะนําเพื่อสราง

สุขภาพและสุขภาวะดี ที่ทําใหประชากรวัยทํางาน มีภาวะสุขภาพและสุขภาวะที่ดี สงผลทําใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีของ



2 
 

กําลังคนในการขับเคลื่อนความเจริญกาวหนาใหกับประเทศชาติ และลดภาระรายจายดานสุขภาพและการ

รักษาพยาบาลเมื่อเกิดความเจ็บปวย จงึมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาระบบ ตลอดจนกระบวนการทํางานให

มีประสิทธิภาพ สามารถเกิดการพัฒนาไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืน ดังน้ันการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของ10

แนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน จึงมีความจําเปนเพื่อจะไดทราบถึงความเปนไปได ของการนําแนวทางดังกลาวมาใช

ในการสงเสริมสุขภาพในระดับประเทศตอไป 

 

วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1.ทราบประสิทธิภาพของ10 แนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน จุดแข็ง จุดออนของการดําเนินการ เพื่อนําไปสู

การพัฒนากระบวนการและแนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางานใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

 2.นําขอมูลที่ไดจากศึกษาประสิทธิภาพของ10แนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางานไปทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

และวางแผนยุทธศาสตรในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน 

 

ขอบเขตในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งน้ี มีขอบเขต 2 ลักษณะ คือ 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมตางๆ โดยมุงศึกษาระดับการรับรูของประชากรวัยทํางานในการ

สงเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงศึกษาระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค 4 

ดานตามหลักปฎิบัติของกรมอนามัย และหาแนวทางการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาทักษะสวนบุคลของคนวัยทํางาน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2. ขอบเขตประชากร  

การศึกษาเชิงปริมาณ ไดแก ประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการจากสถานประกอบการ 30 แหงจาก 3 เขต

สุขภาพ อันไดแก เขตสุขภาพที่ 4, 6, 10 ที่มีอายุระหวาง 15-59 ป ทั้งหมดจํานวน ...... คน ขนาดตัวอยางที่ศึกษา

เทากับ ........ คน 

3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

พื้นที่ที่ใชในการศึกษา  

1.เขตสุขภาพนํารองอันไดแกเขตสุขภาพที่ 4, 6, 10  

2.สถานประกอบการที่มีเจตจํานงคเขารวมโครงการเขตสุขภาพละ10 สถานประกอบการ รวมจํานวน30 สถาน

ประกอบการ 
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นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 

 

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 10 แนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน หมายถึง ผลลัพธของการดําเนินงาน

สงเสริมสุขภาพตามแนวทางสงเสริมสุขภาพ 10 แนวทาง ไดแก  

1. หุนดี สุขภาพดี 

2. จิตสดใส ใจเปนสุข 

3. ครอบครัวสดใส ใสใจดูแล 

4. สุดยอดคุณแม 

5. เตรียมเกษียนอยางมีคุณคา พาชีวายืนยาว 

6. พิชิตออฟฟศซินโดรม 

7. สถานประกอบการกาวไกล ตองใสใจสุขภาพแรงงานตางชาต ิ

8. สถานประกอบการดี ชีวีสดใส ไรแอลกอฮอล บุหรี่ 

9. โรงอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ 

10. สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดลอมดี มีสมดุลชีวิต 

 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 

1 มาตรการ เพื่อการ.... 

2 ขอเสนอเชิงนโยบาย... 

3 ตัวแบบหรือระบบ ในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ 

4  

ไดทราบประสิทธิภาพของ10 แนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน จุดแข็ง จุดออนของการดําเนินการ เพื่อนําไปสูการ

พัฒนากระบวนการและแนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางานใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยั่งยืนและนําขอมูลที่ได

จากศึกษาประสิทธิภาพของ10แนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางานไปทําขอเสนอเชิงนโยบาย และวางแผนยุทธศาสตรใน

การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน 
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1 ผลการตรวจสุขภาพ 

2 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของวยัทํางาน 

3 ผลผลิตของสถานประกอบการ 

4 จํานวนขาด ลา มาสาย ยายงาน ลาออก อันเปนผลจากภาวะ

สุขภาพ 

5 Happinometer 

6 แบบประเมินความสุข TMHI-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

 

แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการสงเสริมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค 4 ดานตามหลักปฎิบัติของกรมอนามัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”ผูศึกษาไดศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1. แนวคิดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  

2. แนวคิดพฤตกิรรมสุขภาพ (Health Behavior) 

3. แนวคิดการการสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 

4. แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ. 2554-2563 ของกระทรวงสาธารณสขุ 

5. แผนยุทธศาสตร Prevention& Promotion Excellence (สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปน

เลิศ) ของกระทรวงสาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560 – 2564 ของกรม

อนามัย 

7. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

8. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1 เพศ 

2 อายุ 

3 สถานภาพ 

4 ตําแหนง 

5 แผนกท่ี

ปฏิบัติงาน 

แ น วท า งส ง เส ริ ม

สุขภาพวัยทํางานใน

สถานประกอบการท่ี

เ ลื อ ก จ า ก  10 

แนวทาง 
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บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 10 แนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน เปนการวิจัยเชิงพรรณา 

(Descriptive study) โดยกําหนดวิธีการศึกษา ดงัน้ี 

 

วิธีการศึกษา 

ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 10 แนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางานปนการศึกษาในเชิงปริมาณ ดังน้ี 

การศึกษาในเชิงปริมาณ ขอมูลทางสถิติ โดยจากการวิจัยสํารวจแบบวัดครั้งเดียว การเก็บรวบรวมขอมลูโดยใช

เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยางในพื้นที่เปาหมายเพื่อตอบปญหานําวิจัย โดยรวบรวมขอมูล 

ดังน้ี 

1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Study) โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่

เกี่ยวของไดแก ตํารา หนังสอื เอกสารทางวิชาการ รายงานการประชุม วิทยานิพนธ บทความ กฎหมาย นโยบาย รายงาน

วิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ และขอมูลอิเลคทรอนิกสที่เปนบทความในเว็บไซดตางๆ เพื่อนํามาใชอางอิงประกอบการศึกษาให

สมบูรณ 

2. ศึกษาภาคสนาม (Field Study) การศึกษาภาคสนามในการสํารวจ (Survey Study) โดยการใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งน้ี กลุมประชากร คือ ประชากรวัยทํางานในสถานประกอบการจากสถานประกอบการ 30 แหงจาก 3 

เขตสุขภาพ อันไดแก เขตสุขภาพที่ 4, 6, 10 ที่มีอายุระหวาง 15-59 ป  

ซ่ึงมีขนาดกลุมประชากรที่ตองการสํารวจจะอยูที่ ....... คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการสํารวจเพื่อให

ไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวของการสํารวจครั้งน้ีตองอาศัยหลักสถิติโดยใชสูตรการสุมกลุมตัวอยางแบบ...... 

  

เกณฑการคัดเลือกประชากร (Inclusion criteria)  

กลุมตัวอยางที่ไดรับประโยชนตอการวิจัยหรือกลุมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาสูการวิจัย ไดแก 

  1. สถานประกอบการที่สมัครใจเขารวมโครงการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4,6,10 
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  2. บุคคลากรในสถานประกอบการที่สมัครใจเขารวมโครงการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4,6,10 

 

 

 

 

เกณฑการคัดออกประชากร (Exclusion criteria)  

กลุมตัวอยางที่ถูกคัดเลือกเขาโครงการแลว แตอาจมีอันตรายหรือโอกาสเสี่ยงกับผลแทรกซอนจากการวิจัยได

มากกวาคนปกติหรือกลุมตัวอยางรายอื่น เชน  

1. ผูใหขอมูลหลักที่ไมสามารถใหขอมูลได เน่ืองจากเหตุผลสวนบุคคล เชน เจ็บปวด เสียชีวิต กลับภูมิสําเนา 

เกณฑการยุติ (Terminal criteria)  

การใหเลิกจากการวิจัย จะเกิดข้ึนเมื่อกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลหลักมีความประสงคที่จะหยุดใหขอมูล หรือ

ขอถอนตัว 

การตระหนักถึงจริยธรรมในการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีคํานึงถึงจริยธรรมในการวิจัยตลอดเวลาโดยใหความละเอียดออนตอมิติดังตอไปน้ี  

1. หลักการเคารพในบุคคล (Respect for persons) ผูศึกษาจะใหการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผู

มีสวนรวมในการวิจัยในครั้งน้ี จากการไมใชคําถามที่ลวงล้ําในสิทธิความเปนมนุษยมาใชจนเกินไป เพื่อเปนการใหเกียรติ

ในความเปนมนุษยของผูมีสวนรวมในการวิจัย 

2. หลักประโยชน ผูศึกาจะทําการบอกเลาถึงประโยชนในการวจิัยเรื่องน้ีใหแกผูมีสวนรวมในการวิจัย โดยผูวิจัย

จะไดนําผลการศึกษาในครั้งน้ีเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมวัยทํางานที่พึงประสงค 4 ดานไปนําเสนอกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนรวมในการวิจัยอยางสูงสุด 

3. หลักความโปรงใส ผูศึกษาจะใชการอธิบายหรือบอกเลาถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการทํางานสาร

นิพนธชิ้นน้ีใหแกผูมีสวนรวมในการวิจัยไดทราบถึงเน้ือหาและรายละเอียดที่สื่อสารกัน ซ่ึงการอธิบายรายละเอียด

ทั้งหมดถือไดวาเปนการขออนุญาตดวยความสมัครใจของผูมีสวนรวมในการวิจัย 

4. การรักษาความลับ (confidentiality) การวิจัยครั้งน้ีใหคววามสําคัญกับการรักษาความลับของผูใหขอมูล

ดวยวิธีการดังตอไปน้ี ไมเปดเผยชื่อ นามสกุลจริง ของผูใหขอมูลในรายงานวิจัย โดยใชชื่อเปนนามสมุติแทน ไมระบุชื่อ 

และสถานที่จริงของการเก็บขอมูลภาคสนาม การเก็บรักษาขอมูลใหเปนความลับ โดยไมเปดเผยใหกับผุอื่นนอกจาก

ผูวิจัยเทาน้ัน เชน ขอมูลจากการสํารวจจะเก็ยรักษาไวในที่ปลอดภัยเปนความลับ 

5. ความเปนสวนตัว (Privacy) การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการเก็บขอมูลกับผูใหขอมูลในพื้นที่ทั้งที่เปนทางการและ

ไมเปนทางการที่มีความเปนสวนตัว ปราศจากการรบกวนจากบุคคลอื่น 

6.การยินยอมพรอมใจ (informed consent) ในเก็บขอมูลทุกครั้งผูวิจัยจะขออนุญาตในการเก็บขอมูลและ

ดําเนินการขอความยินยอมพรอมใจในการใหขอมูลดวยวิธีการขออนุญาตผานทางคําพูด 
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เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีเครื่องมือที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

การศึกษาครั้งน้ี  ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม(Questionnaire) จํานวน 1 ชุด เปนเครื่องมือในการรวมรวม

ขอมูลซ่ึงจากการศึกษาคนควาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของไดแก ตํารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ 

รายงานการประชุม วิทยานิพนธ บทความ กฎหมาย นโยบาย รายงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ และขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ที่เปนบทความในเว็บไซดตางๆ (Internet) และงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยใหกลุมตัวอยาง

เปนผูตอบแบบสอบถามเอง โดยมีโครงสรางของแบบสอบถามประกอบดวย ขอคําถามปลายปด และปลายเปด ซ่ึง

แบงปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของประชากรวัยทํางาน คือ คําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ 

เปนตน ลักษณะขอคําถามเปนการทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) และเติมขอความลงในชองวาง 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการที่เลือกจาก 10 แนวทาง ไดแก 

1 หุนดี สุขภาพดี 2 จิตสดใส ใจเปนสุข 3 ครอบครัวสดใส ใสใจดูแล 4 สุดยอดคุณแม 5 เตรียมเกษียนอยางมีคุณคา พา

ชีวายืนยาว 6 พิชิตออฟฟศซินโดรม 7 สถานประกอบการกาวไกล ตองใสใจสุขภาพแรงงานตางชาติ 8 สถาน

ประกอบการดี ชีวีสดใส ไรแอลกอฮอล บุหรี่ 9 โรงอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ 10 สถานประกอบการปลอดภัย

สิ่งแวดลอมดี มีสมดุลชีวิต 

       สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานกอนและหลัง ไดแก  

1. ผลการตรวจสุขภาพอันไดแก ความดันโลหิตปกติหรือควบคุมได  นํ้าหนักปกติหรือในเกณฑควบคุมได  เสนรอบ

เอวปกติหรือไมเพิ่มข้ึน ดัชนีมวลกายปกติหรือไมเพิ่มข้ึน จํานวนผูปวยเบาหวานที่ควบคุมนํ้าตาลในเลือดได  คา

ไขมันในเลือดปกติหรือควบคุมไดและสุขภาพฟน 

2. แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของวัยทํางาน 

3. ผลผลิตของสถานประกอบการ 

4. จํานวนขาด ลา มาสาย ยายงาน ลาออก อันเปนผลจากภาวะสุขภาพ 

5. Happinometer 

6. แบบประเมินความสุข TMHI-15 
 

การตรวจสอบเครื่องมือ 

 ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถาม จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไปตรวจสอบความ

เที่ยงตรง (Validity) และตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 

 1. การตรวจสอบความเท่ียงตรง(Validity)ผูศึกษาไดสรางเครื่องมือแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามข้ึน 

แลวนําเครื่องมือดังกลาวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ไดแก 

1.1....    

1.2 .... 
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1.3 .... 

 เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา (Content) และนําเสนอแนะมาปรับปรุงเครื่องมือเพื่อใชในการสุม

ตัวอยางซ่ึงผูเชี่ยวชาญพิจารณาวา ขอคําถามแตละขอ วัดไดตรงตามสิ่งที่ตองการวัดเน้ือหาหรือวัตถุประสงคการเรียนรู

มากนอยเพียงใด โดยใชเกณฑการประเมิน ดังน้ี 

ใหคะแนน +1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดวัตถุประสงค/เน้ือหาน้ัน 

ใหคะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอสอบวัตถุประสงค/เน้ือหาน้ัน 

ใหคะแนน -1 หมายถึง แนใจวาขอสอบไมวัตถุประสงค/เน้ือหาน้ัน 

แลวนําขอมูลที่ไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอกับ

วัตถุประสงคหรือเน้ือหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) จากสูตร 

สูตรการหาคา IOC =ΣR 

                N 

เมื่อ ΣR แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

เกณฑการตัดสินคา IOC ถามีคา 0.70 ข้ึนไป แสดงวา ขอคําถามน้ันวัดไดตรงจุดประสงคหรือตรงตามเน้ือหา

น้ัน แสดงวาขอคําถามขอน้ันใชได ซ่ึงไดคา IOC ที่ ........ จึงถือวาแบบสอบถามน้ีใชได 

 2. การตรวจสอบความเช่ือมั่น ภายหลังจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงและปรับปรุงขอคําถามใน

แบบสอบถาม นักศึกษาไดนําแบบสอบถามไป Pre test กับกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 

30 ชุด แลวนําแบบสอบถามที่เก็บตัวอยางมาทดสอบความเชื่อมั่น โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient 

ของ Cronbach) ซ่ึงตองมีคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.70 ข้ึนไปจึงจะยอมรับ   

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมเปาหมาย จํานวน ..... ชุดโดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินงานดังน้ี 

 1. ทําหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อขออนุญาตในการเก็บขอมูล 

 2. ชี้แจงวัตถุประสงคใหแกกลุมเปาหมายทราบ และขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม 

 3. นําแบบสอบถามไปแจกใหแกกลุมเปาหมายในหนวยงานตางๆที่กําหนด 

4. ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหแกกลุมเปาหมาย เพื่อประเมินตามขอคําถามในแบบสอบถาม หาก

กลุมเปาหมายทานใดมีขอจํากัดในการอาน ผูศึกษาจะอานขอคําถามใหและใหกลุมเปาหมายตอบ และกรอกขอมูลลงใน

แบบสอบถาม 

5. ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลหากมีแบบสอบถามไมสมบูรณดําเนินการสอบถามเพิ่มเติมใหครบถวน

สมบูรณ 
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6. เก็บแบบสอบถามคืนเพื่อนําไปวิเคราะหตอไป 

ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน 8เดือน (1 กุมภาพันธ 2562ถึง 30กันยายน2562) และนํา

ผลที่ไดไปประมาณผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (Statistical package for The Social  Science : SPSS) 

 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดมาจัดระเบียบ ลงรหัส เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบ

ความสมบูรณของขอมูลแลว นํามาประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมมาสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร โดยใชสถิติ ดังน้ี 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา รายได อาชีพ โดยใชสถิติเชงิพรรณา 

ไดแก ความถ่ี รอยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค 4 ดาน โดยการทดสอบดังน้ี 

1.การทดสอบความสัมพันธโดยใช t-test ใชวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางคาเฉลี่ยของตัว

แปรสองกลุม ไดแก เพศ และสถานภาพสมรส โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติ (Statistical Significant) ที่ระดับ 0.05 

 2.การทดสอบความสัมพันธโดยใช F-test ใชวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางคาเฉลี่ยของตัว

แปรสามกลุมข้ึนไป ไดแก อายุรายได ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน นํ้าหนัก สวนสูง เสนรอบเอว 

BMI และผลตรวจสุขภาพ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) โดยกําหนดคานัยสําคัญทาง

สถิติ (Statistical Significant) ที่ระดับ 0.05 

  สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมสุขภาพวัยทํางานในสถานประกอบการที่เลือกจาก 10 

แนวทาง ใชการคํานวณคามัชฌิมเลขคณิต (Mean) หรือคาเฉลี่ยในการอธิบายคากลางของคะแนนทั้งหมด คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

สวนท่ี 3 วิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานกอนและหลัง 

 

การนําเสนอขอมูล 

สําหรับการนําเสนอขอมูลน้ัน ผูศึกษาจะนําเสนอในรูปแบบการบรรยายประกอบตารางโดยวิเคราะหตาม

ประเด็นที่กําหนด 
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1.ทบทวนวรรณกรรม 

2.จัดทําแบบประเมิน 

3.ทีมวิจัยทําความเขาใจและวางแผนการวิจัย 

4.เขียนโครงรางการวิจัยและเสนอขอจริยธรรมการวิจัย 

5.ดําเนินการวิจัย 

6.รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

7.สรุปผลงานวจัิยและวิจารณผลการวจัิย 
8.จัดทํารายงานการวิจัยและเอกสารเผยแพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


