บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อง ความคิ ดเห็ นของพนักงานที่ มี ต่อกิ จกรรม 5ส.ของบริ ษ ทั เค เพาเดอร์
เมทัล จากัด ประกอบด้วยขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์
ข้อ มู ล สถานที่ ใ ช้ในการดาเนิ น การศึ ก ษาและรวบรวมข้อมู ล และระยะเวลาในการศึ ก ษา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษามุ่งศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อ กิจกรรม 5ส. ของ
เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด ประกอบด้วย ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร ด้านความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
กิจกรรม 5ส. ด้านการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม 5ส. ด้านการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส. และ
ด้านการฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส. และการประเมินผลกิจกรรม 5 ส.
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ พนักงานของบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด จานวน
ทั้งหมด 198 ราย (ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล,กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ์) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ฝ่ ายสานักงาน
จานวน
25
ราย
กลุ่มที่ 2 ฝ่ ายผลิต
จานวน
140
ราย
กลุ่มที่ 3 ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
จานวน
25
ราย
กลุ่มที่ 4 ฝ่ ายแม่พิมพ์
จานวน
8
ราย
รวมพนักงานทั้งหมด
จานวน
198
ราย
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด
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3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษานี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม จากประชากรทั้งหมด จานวน 198 ราย โดยมี ส ถานที่ เก็บ รวบรวมข้อมูล คื อ
บริ ษทั เค เพาเดอร์เมทัล จากัด
3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยได้มี การพัฒนาข้อ
คาถามจากการศึกษาของ รัตน์ ใบกระเบา (2552) ภูชิต สงวนศิลป์ (2554) สายฝน สุ ขสม (2554) และ
จากนโยบาย 5ส.ของ บริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด โดยมีการดัดแปลงข้อคาถามให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ประชากรเป้ าหมาย ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน มีรายละเอียด ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูล ทัว่ ไป ของพนักงานบริ ษทั เค เพาเดอร์ เมทัล จากัด ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ตาแหน่งงาน และสังกัด
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับความคิ ดเห็ นของพนักงานต่อที่ มีต่อกิ จกรรม 5ส.ของบริ ษทั เค
เพาเดอร์ เมทัล จากัด ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 6 ด้าน คือ ด้านความมุ่งมัน่ ของผูบ้ ริ หาร ด้านความรู ้ความเข้าใจ
ด้านการมีส่วนร่ วม ด้านการรับรู ้ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการประเมินผลการทากิจกรรม และด้านการ
ฝึ กอบรมกิจกรรม 5ส.
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการทากิจกรรม 5ส. ของบริ ษทั เค เพาเดอร์เมทัล
จากัด
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้จ ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์ โ ดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ ย (Mean)
ใช้มาตรวัดแบบวิธีลิเคริ ท์ (Likert Scale) ด้วยระดับความคิ ดเห็ น โดยแบ่งมาตรวัดออกเป็ น 5 ระดับ
คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิง่ และคะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม
นามาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และนามาแปลความหมาย ดังนี้ (กุลฑลี รื่ นรมย์, 2551: 113-115)
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ระดับความคิดเห็น
ระดับคะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
เฉยๆ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
โดยคะแนนที่ ไ ด้น ามาวิเคราะห์ ห าค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต การแปลความหมายของระดับ
คะแนน โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (กุลฑลี รื่ นรมย์, 2551: 113-115)
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
การแปลความหมาย
4.50 – 5.00
เห็นด้วยอย่างยิง่
3.50 – 4.49
ในระดับเห็นด้วย
2.50 – 3.49
เฉยๆ
1.50 – 2.49
ไม่เห็นด้วย
1.00 – 1.49
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
3.4 สถานทีใ่ นการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
2) บริ ษทั เค เพาเดอร์เมทัล จากัด
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้เวลาในการศึ กษาตั้งแต่ เดื อนตุ ล าคม 2556 ถึ งเดื อน กันยายน 2557
โดยเก็บข้อมูลในเดือน กรกฎาคม 2557
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