บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้านจากเศษไม้

โรงงาน

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2) เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5) สถิติที่ใช้ในงานวิจยั
6) ขั้นตอนการออกแบบ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากร คือ กลุ่มผูท้ ี่ชื่นชอบงานออกแบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผูใ้ ช้สอยเฟอร์ นิเจอร์ ในจังหวัดอุดรธานี จานวน 100 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
1) แบบสอบถามความคิดเห็น กลุ่มผูใ้ ช้สอยเฟอร์ นิเจอร์ ในจังหวัดอุดรธานี จานวน 100
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสม
และลักษณะการใช้งานของเก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้านพักอาศัยจากเศษไม้
เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับความเหมาะ สม และความสะดวกสบายในการใช้งานของเก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้านพักอาศัย
จากเศษไม้ แบ่งเป็ น 3 ตอนซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ อายุ อาชีพ
ความชอบส่ วนตัว เป็ นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการความเหมาะสมในการออกแบบเก้าอี้นงั่ เล่น
ภายในบ้านพักอาศัยจากเศษไม้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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2) แบบสัมภาษณ์ จากผูป้ ระกอบกิจการโรงเลื่อยไม้ในจังหวัดอุดรธานี และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบและการนาเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาใช้
ในการออกแบบเก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้านพักอาศัยจากเศษไม้ จานวน 2 โรงเลื่อย ดังนี้
1) โรงเลื่อย สหกิจไม้แปรรู ป
2) โรงเลื่อยไม้บา้ นดงหวาย
3) อาจารย์ธีระยุทธิ์ เพ็งชัย อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี คณะ
เทคโนโลยี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3) การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ซึ่ งได้สร้างขึ้น
ตามขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดขอบเขตและประเด็นถาม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2) เครื่ องมือในการวิจยั แบบสอบถามการนาเศษไม้ที่เหลือไปใช้งาน จากผูป้ ระกอบ
กิจการโรงเลื่อย และผูเ้ ชี่ยวชาญการออกแบบในด้านการนาเศษวัสดุมาใช้ใหม่
3) นาแบบสอบถามผูท้ ี่มาเลือกซื้ อเฟอร์ นิเจอร์ ในจังหวัดอุดรธานี จานวน 100 คน
4) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
5) วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลนาไปเป็ นแนวคิดในการออกแบบ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดาเนินงานศึกษาข้อมูลเพื่อทาการวิจยั และแก้ปัญหาของเก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้าน
จากเศษไม้ จึงจาเป็ นต้องศึกษาพฤติกรรมต่างๆ และปั ญหาการนาเศษไม้ไปใช้ประโยชน์ในรู ปแบบ
ต่างๆ โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเป็ นขั้นตอน ดังนี้
1) การศึกษาโดยวิธีการค้นคว้า
2) การศึกษาโดยวิธีการสังเกต
3) การศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม
4) การศึกษาโดยวิธีการถ่ายภาพ

31
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) วิเคราะห์ขอ้ มูล ของผูต้ อบแบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีต่อ เก้าอี้นงั่ เล่นภายใน
บ้านพักจากเศษไม้ โดยเสนอค่าร้อยละ ประกอบคาอธิ บาย โดยวิเคราะห์เป็ นรายข้อและรายการ โดย
หาความถี่และใช้ค่าร้อยละ ในการอธิ บายและนาเสนอด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่ง
เกณฑ์ดงั นี้
4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
0.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
2) วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสัมภาษณ์จากผูป้ ระกอบกิจการโรงเลื่อยในจังหวัดอุดรธานี และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการนาเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่
5. สถิติทใี่ ช้ ในงานวิจัย
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ใช้สถิติดงั ต่อไปนี้
1) ความถี่ (
Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (
X : Mean)
3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (
SD : Standard Deviation)
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6. ขั้นตอนการออกแบบ
แผนภูมิแสดงวิธีดาเนินการวิจยั โดยสรุ ป
รวบรวมข้อมูล
สรุ ปแนวคิดในการออกแบบ

ประเมินการออกแบบ
โดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ทาการออกแบบร่ างแนวความคิด

ประเมินการออกแบบ
โดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

ปรับปรุ ง
แก้ไข

ทาการออกแบบละเอียด

ผ่าน

ประเมินการออกแบบ
โดยคณะกรรมการ
ควบคุม
ดาเนินการผลิตเก้าอี้นงั่ เล่นจากเศษไม้
สอบประเมินโครงการพิเศษ

ภาพที่ 3.1 แผนภูมิแสดงวิธีดาเนินการวิจยั

ปรับปรุ ง
แก้ไข

