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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค เพาเดอร์

เมทลั จ ากดั  ประกอบดว้ยขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์
ข้อมูล สถานท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล และระยะ เวลาในการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 3.1  ขอบเขตการศึกษา 

 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามุ่งศึกษา ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อ กิจกรรม 5ส. ของ 

 เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั ประกอบดว้ย ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กิจกรรม 5ส. ดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส. ดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 5ส. และ
ดา้นการฝึกอบรมกิจกรรม 5ส. และการประเมินผลกิจกรรม 5 ส.  

 
              3.1.2   ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานของบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั จ านวน
ทั้งหมด 198 ราย (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล,กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ์) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ  
                    กลุ่มท่ี 1 ฝ่ายส านกังาน   จ านวน   25  ราย  
                    กลุ่มท่ี 2 ฝ่ายผลิต   จ านวน  140  ราย  
                    กลุ่มท่ี 3 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ  จ านวน   25  ราย 
                    กลุ่มท่ี 4 ฝ่ายแม่พิมพ ์  จ านวน     8  ราย 
                    รวมพนกังานทั้งหมด  จ านวน    198  ราย 
                    ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด  
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3.2  วธีิการศึกษา 
 3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใช้แบบสอบถาม จากประชากรทั้งหมด จ านวน 198 ราย โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 
บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั  

 
 3.2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยได้มีการพฒันาข้อ
ค าถามจากการศึกษาของ รัตน์  ใบกระเบา (2552)  ภูชิต สงวนศิลป์ (2554) สายฝน สุขสม (2554) และ
จากนโยบาย 5ส.ของ บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั โดยมีการดดัแปลงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกบักลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ของพนักงานบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั ประกอบด้วย เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน ต าแหน่งงาน และสังกดั 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนักงานต่อท่ีมีต่อกิจกรรม 5ส.ของบริษทั เค 
เพาเดอร์เมทลั จ ากดั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการรับรู้ข่าวประชาสัมพนัธ์ ดา้นการประเมินผลการท ากิจกรรม และดา้นการ
ฝึกอบรมกิจกรรม 5ส.  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการท ากิจกรรม 5ส. ของบริษทั เค เพาเดอร์เมทลั 
จ ากดั 
 
3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
ใช้มาตรวดัแบบวิธีลิเคริท์ (Likert Scale) ดว้ยระดบัความคิดเห็น โดยแบ่งมาตรวดัออกเป็น 5 ระดบั 
คือ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ไม่เห็นดว้ย เฉยๆ เห็นดว้ย เห็นดว้ยอยา่งยิง่ และคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
น ามาวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย และน ามาแปลความหมาย ดงัน้ี (กุลฑลี ร่ืนรมย,์ 2551: 113-115) 

 
 
 
 



 

24 

            ระดับความคิดเห็น        ระดับคะแนน 
      เห็นดว้ยอยา่งยิง่            5    
      เห็นดว้ย             4    
      เฉยๆ             3     
      ไม่เห็นดว้ย            2    
      ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่            1    
 โดยคะแนนท่ีได้น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิตการแปลความหมายของระดับ

คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (กุลฑลี ร่ืนรมย,์ 2551: 113-115) 
 ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น  การแปลความหมาย 
   4.50 – 5.00    เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  3.50 – 4.49    ในระดบัเห็นดว้ย 
  2.50 – 3.49    เฉยๆ 
  1.50 – 2.49    ไม่เห็นดว้ย 
  1.00 – 1.49    ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

3.4  สถานทีใ่นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษา และรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
    1)  ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
    2) บริษทั เค เพาเดอร์เมทลั จ ากดั 
 

3.5  ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้เวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน กนัยายน 2557 

โดยเก็บขอ้มูลในเดือน กรกฎาคม 2557 
 
 

 
 


