
บทท่ี   3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การด าเนินการวิจัย  ครั้งนี้  เป็นการศึกษาระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของ
อาหาร HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของนิคมอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก ในจังหวัดระยอง โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสาขาการศึกษาอายุการท างาน  
ต าแหน่งงานเงินเดือนและการฝึกอบรม ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน และรายละเอียดของ 
วิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 3.3  การสร้าง และพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย   
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการจัดท าข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 3.6  สถิติที่ใช้ในการวิจัย   

  
3.1     ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1     ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด  จ านวน 25
โรงงาน  นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลปาร์ค จ านวน 8 โรงงาน และนิคมอมตะซิตี้ จ านวน 15
โรงงาน รวมทั้งสิ้น 48 โรงงาน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
                    ใช้วิธีน าเอาจ านวนประชากรรวมของนิคมแตล่ะแห่งมาหากลุม่ตวัอยา่งโดยเทียบจาก
ตารางของเครกซี่และมอร์แกน ( Krejcie & Morgan อ้างถึงใน สุวิมล, 2546 : 46-48 ระเบียบการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวทางปฏิบัติ) ซึ่งจะได้ ผู้บริหารของฝ่ายผลิต  ประกอบด้วย นิคมอีสเทิร์นซี
บอร์ด จ านวน 24 โรงงาน นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลปาร์ค จ านวน 8 โรงงาน และนิคมอมตะ
ซิตี้ จ านวน 14 โรงงาน รวมทั้งสิ้น 46 โรงงาน 
   
ตารางท่ี 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

นิคมอุตสาหกรรมที่ท าการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด 25 24 
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียล ปาร์ค 8 8 
นิคมอมตะซิตี้   15 14 

รวม 48 46 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list), ประกอบด้วยค าถามจ านวน 8 ข้อ 
  1)  เพศ 
  2)  อายุ 
  3) ระดับการศึกษา 
          4) อายุการท างาน  

              5) สาขาการศึกษา 
         6) ต าแหน่งงาน 

7) เงินเดือน 
        8) การฝึกอบรม 
ตอนที ่2 ค าถามเก่ียวกับความเข้ใจในระบบ HACCP จ านวน 9 ข้อ  

1) HACCP สามารถท าให้งานที่ท่านได้รับมอบหมายส าเร็จล่วงไปได้ด้วยดี 
2) HACCP ส่งผลต่อความก้าวหน้าในงานของท่านเช่น การเลื่อนต าแหน่ง, 

เงินเดือน 
3) HACCP ท าให้ท่านมีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาและฝึกอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้และประสบการณ์ 
4) HACCP ท าให้ท่านมีโอกาสในการเสนอความคิดเห็นและให้ค าปรึกษาต่อ

ผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 
5) HACCP ท าให้ท่านได้รับการยอมรับและชื่นชมในผลงานของท่านจากเพ่ือน

ร่วมงาน 
6) HACCP ท าลายความกระตือรือร้นและความสามารถของท่านเพราะงาน

ซ้ าซากจ าเจ 
7) HACCP ท าให้ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที ่
8) HACCP ท าให้ภาระงานของท่านมากข้ึน จนท าไม่ทันในเวลางาน 
9) HACCP ท าให้การท างานของท่านรวดเร็วขึ้นด้วยระบบงานที่เป็นระบบ 

 ลักษณะของแบบสอบถามก าหนดระดับคะแนนตามความต้องการไว้ 5 ระดับ มีเกณฑ์ดังนี้ 
 คะแนนระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
 คะแนนระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย  
 คะแนนระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
 คะแนนระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  
 คะแนนระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
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 คะแนนระดับ 1หมายถึงต้องการน้อยที่สุดการแปลความหมายของเกณฑ์ระดับคะแนน ใช้
การแปลความหมายตามแบบของ จอห์น ดับบลิว เบส (John W. Best 1970: 176) ดังนี้ 

 4.50 - 5.00 หมายถึง ส าคัญมากที่สุด 
 3.50 - 4.49 หมายถึง ส าคัญมาก  
 2.50 - 3.49 หมายถึง  ส าคัญปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง  ส าคัญน้อย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง ส าคัญน้อยที่สุด  

 ตอนที่  3    ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับความส าเร็จของระบบประกัน
คุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร ( HACCP) และอุปสรรคของระบบประกันคุณภาพด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร ( HACCP) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  (Opened) ให้เขียน
ตอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  
3.3 การสร้าง และพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย   
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการดังนี้  

1)  ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยเป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด
หลักการที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบุคคล 

2)  ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
3)  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
4)  น าแบบสอบถามมาทบทวนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
5)  น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ท าการตรวจสอบ จากนั้นน ามา

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความตรง (Validity) โดยค านวณค่า IOC (Index of Objective 
Congruence) ได้ที่ 0.50 ขึ้นไป 

6)  น าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปใช้กับกลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง (Try out) จ านวน 30 คน 

7)  น าแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มทดลองมาค านวณตรวจสอบหาค่าความเที่ยง 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีของ (Cronbach, 1970) ได้ความเชื่อม่ันที่ระดับ 

8)  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  2 แบบ คือ 
        3.4.1ข้อมูลปฐมภูมิ 
                  3.4.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การฝากเพ่ือนร่วมห้องและรุ่นน้องที่อยู่ในบริษัทนั้น ๆ ท าการแจกแบบสอบถามให้พร้อมทั้งเก็บ
กลับคืน  

        3.4.1.2 น าแบบสอบถาม และแบบทดสอบท่ีได้รับการตรวจสอบคุณภาพ แล้วไปส่ง
หรือแจกให้พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้แจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง   
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                  3.4.1.3 ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของ 
แบบสอบถาม  ที่ได้รับทั้งหมดก่อนจะน าไปวิเคราะห์ 

3.4.1.4 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ผลในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมงานวิจัย บทความ วารสาร เอกสาร สัมมนา สถิติใน

รายงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐ และเอกชน เพ่ือเป็นส่วนประกอบของเนื้อหาและน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  SPSS ตามข้ันตอนดังนี้ 

3.5.1  น าข้อมูลจากแบบสอบถามต้อนที่  1  เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่
รวบรวมจากแบบสอบถามมาจัดเป็นหมวดหมู่  โดยแยกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สาขา
การศึกษา  อายุการท างาน  ต าแหน่งงาน  เงินเดือน  และการฝึกอบรม  และท าการวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนบุคคล  โดยน าข้อมูลมาหาค่าร้อยละ  (Percentage) 

3.5.2  น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่  2   เกี่ยวกับการวัดเจตคติท่ีมีต่อระบบประกัน
คุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ซึ่งเป็นแบบวัดที่ก าหนดมาตรวัดตามแบบของ Liker  
Scale และมีค าตอบให้เลือกท้ังหมด 5 ระดับ โดยมีข้อความเชิงบวก  และเชิงลบมาตรวจให้คะแนน
ค าตอบแต่ละข้อ  ตามเกณฑ์การให้คะแนน  ดังตารางที่  3.2 
 
ตารางที่  3.2 แสดงคะแนนในแต่ละระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามวัดเจตคติท่ีมีต่อ 
       ระบบประกันคุณภาพดา้นความปลอดภัยของอาหาร  HACCP 

ระดับความคิดเห็น 

คะแนน  

ค าถามเชิงบวก ค าถามเชิงลบ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 1 

เห็นด้วย 4 2 

ไม่แน่ใจ 3 3 

ไม่เห็นด้วย 2 4 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 5 
ที่มา  :  พวงรัตน์     ทวีรัตน์   (2543:  107 – 108) 
ทั้งนี้  สามารถแปลความหมายของค่าคะแนนที่วัดได้  ดังนี้ 
 คะแนน   5   หมายถึง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีเจตคติต่อระบบประกัน
คุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ในระดับดีมาก 
 คะแนน   4   หมายถึง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีเจตคติต่อระบบประกัน
คุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ในระดับด ี
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 คะแนน   3   หมายถึง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีเจตคติต่อระบบประกัน
คุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ในระดับปานกลาง 
  คะแนน   2   หมายถึง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีเจตคติต่อระบบประกัน
คุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ในระดับไม่ค่อยดี 
   คะแนน   1   หมายถึง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมีเจตคติต่อระบบประกัน
คุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร HACCP ในระดับไม่ดี 
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติที่มีต่อระบบประกันคุณภาพด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร   HACCP สามารถแบ่งได้ตามแนวคิดของ Best   (1981:  182)   ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย   ระดับเจตคติที่มีต่อระบบประกันคุณภาพด้าน  
             ความปลอดภัยของอาหาร  HACCP 
  1.00 – 1.49              ไม่ด ี
  1.50 – 2.49              ไม่ค่อยดี 
  2.50 – 3.49                      ปานกลาง 
  3.50 – 4.49                                ดี 
  4.50 – 5.00                               ดมีาก  
 การแปลความหมาย  ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส าหรับ  Likert  Scais  ที่มีค าตอบให้เลือก
ทั้งหมด  5  ระดับ จะใช้เกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ   2541:  74) 
 ค่าเบี่ยงแบบมาตรฐานต่ ากล่า  1  หมายถึง  มีระดับความรู้  หรือระดับเจตคติไม่แตกต่างกันมาก 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 1 หมายถึง มีระดับความรู้หรือระดับเจตคติ
แตกต่างกันมาก 

3.5.4   วิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับความส าเร็จของระบบ
ประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร (HACCP) และอุปสรรคของระบบประกันคุณภาพด้าน
ความปลอดภัยของอาหาร (HACCP)    
 
3.6     สถิติทีใช้ในการวิจัย 

 การค านวณในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) หาค่า IOC ค านวณได้เป็นรายข้อโดยใช้สูตรดังนี้ 

สูตร 
N
X

IOC


  

 
 IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
 X หมายถึง คะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญให้  
 1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 0 หมายถึง ตัดสินใจไม่ได้  
 -1 หมายถึง ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 N หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป เท่านั้น 
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2)  หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบรัค 
 

สูตร 











 



 2

2
1

1 t

i
S

S
n
n

  

 
   หมายถึง ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับ  
 N หมายถึง จ านวนแบบสอบถาม  

 2
iS  หมายถึง ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ  

 2
tS  หมายถึง ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

3)  ร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติพ้ืนฐาน ซึ่งมีลักษณะของการแจกแจงนับเป็นความถ่ี 
 

สูตร 
 

N
xA

P
100

  

  
 P หมายถึง ค่าร้อยละ  
 A หมายถึง จ านวนที่ต้องการน ามาเปรียบเทียบ  
 N หมายถึง จ านวนทั้งหมดของข้อมูล  

4)  การหาค่าเฉลี่ย ( Arithmetic Mean) จากคะแนนที่แจกแจงความถี่แล้ว ข้อมูลจะมี
ระดับการวัดแบบอันตรภาคหรือแบบอัตราส่วน โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ .2541.40) 

 

สูตร 
f
fX

X



   

  
 X  หมายถึง ค่าเฉลี่ย  
 f  หมายถึง ความถี่  
 fX  หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของความถ่ีคูณคะแนน  
 f  หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของความถ่ี ซึ่งมีค่าเท่ากับจ านวนข้อมูลทั้งหมด  

5)  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ข้อมูลที่มีการแจกแจงความถ่ีแล้ว
ซึ่งเป็นการวัดการกระจายของคะแนนรวมค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ .2541.40) 
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 สถิติที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ   
3.6.1 สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  analytical  statisties) 
เป็นสถิติท่ีน ามาใช้บรรยายคุณลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากกลุ่มประชากรที่น ามา

ศึกษา  ได้แก่ 
       3.6.1.1    ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตัวอย่าง  เช่น เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา สาขาการศึกษา อายุการท างาน ต าแหน่งงาน เงินเดือน 
และการฝึกอบรม   และใช้วิเคราะห์ในส่วนของแบบสอบถามรู้  ตอนที่  2   
        3.6.1.2    ค่าเฉลี่ยเลขาคณิต (Arithmetic  Mean)  ใช้ส าหรับแบบทดสอบความรู้
ตอนที่ 2 และแบบสอบถามเจตคติ ตอนที่  3 
       3.6.1.3     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ใช้วิเคราะห์ และแปล
ความหมายของข้อมูลต่างๆ ซึ่งใช้คู่กับค่าเฉลี่ย เพ่ือแสดงลักษณะการกระจายของคะแนนแต่ละครั้ง 
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