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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด ในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 92 คน และนําวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยใช t-test, F-test และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD โดยผูวิจัยนําเสนอสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ตามลําดับ ดังน้ี 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ขอมูลสวนบุคคล 
  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รองลงมาเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 36-45 ป มากที่สุด รองลงมามีอายุ 25-35 ป อายุตํ่ากวา 25 ป และมีอายุมากกวา 45 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาคือ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. ระดับ
การศึกษาปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส 
รองลงมามีสถานภาพโสด และสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุงาน
มากกวา 5 ป รองลงมามีอายุงานนอยกวา 3 และอายุงาน 3-5 ป มีตําแหนงพนักงานทั่วไป มากที่สุด 
รองลงมามีตําแหนงงานหัวหนางาน และตําแหนงงานผูบริหาร ปฏิบัติงานในแผนกการผลิตสินคา 
รองลงมาคือ แผนกคลังสินคา แผนกธุรการ แผนกตรวจสอบคุณภาพสินคา แผนกซอมบํารุง แผนก
จัดซื้อ แผนกบัญชีและการเงิน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกสงออก 
แผนกเลขานุการและประสานงานตางประเทศ และแผนกตรวจสอบภายใน สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001-20,000 บาท รองลงมาคือรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตํ่ากวา 10,000 บาท และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท 
 2. ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
  ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรับผิดชอบการบริหาร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดาน
การตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง ดานระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ และดานการบริหารทรัพยากร โดยมีรายละเอียดของแตละดานดังน้ี 
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  ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ใน
ภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
บริษัทฯ นําระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช ทําใหทุกฝายมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
รองลงมาคือ บริษัทฯ มีนโยบายจัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพเปนลายลักษณอักษรทําใหเขาใจ
ระบบการทํางานดานการบริหารงานคุณภาพไดงายข้ึน บริษัทฯ มีระบบการจัดทําและจัดเก็บเอกสาร
ของหนวยงานทําใหการคนหาเอกสารไดงาย ไมยุงยากซับซอน บริษัทฯ จัดทําคูมือคุณภาพที่แสดง
รายละเอียดข้ันตอนการทํางานตรงตามนโยบายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว และบริษัทฯกําหนด
แบบฟอรมการบันทึกตามระบบการบริหารงานคุณภาพใหมีความเหมาะสมตามกระบวนการและ
ข้ันตอนตาง ๆ 
  ดานความรับผิดชอบการบริหาร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ใน
ภาพรวม มีความสอดคลองอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผูบริหารมีความมุงมั่นและแรงจูงใจที่ทําใหเต็มใจปฏิบัติตามนโยบายการดําเนินงานคุณภาพของ 
บริษัทฯ รองลงมาคือ ผูบริหารระดับสูงไดแสดงความมุงมั่นโดยกําหนดนโยบายคุณภาพและสื่อสารให
เขาใจทั่วทั้งบริษัท การดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพทําใหการบริหารงานในบริษัทเกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูบริหารมีการสื่อสารใหทุกคนในบริษัททราบถึงความตองการตาง ๆ ของลูกคา
อยางสม่ําเสมอ และผูบริหารไดกําหนดความรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ และอํานาจตาง ๆ ในบริษัทฯ 
อยางชัดเจน ตามลําดับ 
  ดานการบริหารทรัพยากร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงาน
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวมมีความ
สอดคลองอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีค าเฉลี่ยสูงสุดคือ บริษัทฯ มี 
การกําหนดมาตรการ วิธีการบํารุงรักษา อาคาร สถานที่ทํางาน ระบบสารสนเทศ หรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ รองลงมาคือ บริษัทฯ มีการกําหนดหนาที่และผูรับผิดชอบของแตละงานไดอยางชัดเจน 
บริษัทฯ จัดหาสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทํางาน
ใหแกพนักงาน แผนกบุคคลสามารถสรรหาบุคลากรไดตรงตามความตองการ ของตําแหนงหนาที่ที่
กําหนดไว และบริษัทฯ มีการจัดฝกอบรมเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความรูและทักษะในการทํางาน 
ตามลําดับ 
  ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ใน
ภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
บริษัทฯ มีข้ันตอนและวิธีการจัดการในการควบคุมกระบวนการผลิตทําใหสินคาที่ผลิตออกมามี
คุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา รองลงมาคือ บริษัทฯ มีการช้ีบงสถานะตาง ๆ ของสินคาใน
กระบวนการผลิต เพื่อใหชวยในการสอบกลับกรณีเกิดปญหา เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดทั้งหมดของ
บริษัทฯ ตองไดรับการสอบเทียบ และช้ีบงสถานะการสอบเทียบไวอยางชัดเจน บริษัทฯ มี 
การวางแผนเกี่ยวกับกระบวนการที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑ เชน ทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักร เอกสาร
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วิธีการปฏิบัติงานบันทึกใหเกิดความเหมาะสมกอนการผลิต และทวนสอบการทํางาน เพื่อสรางความ
เช่ือมั่นแกลูกคา บริษัทฯ มีการกําหนดวิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ เกณฑการคัดเลือกผูขาย และประเมิน
ผูขายหลังสงมอบทุกครั้ง เพื่อใหมั่นใจไดรับสินคาและวัตถุดิบมีคุณภาพตามตองการ การจัดเก็บ
วัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ของบริษัทเปนไปตาม FIFO (เขากอน-ออกกอน) และบริษัทฯ มีการสื่อสาร
ความตองการของลูกคา ในดานตาง ๆ เชน ขอกําหนดผลิตภัณฑ การสื่อสาร กฎหมาย ใหกับ
พนักงาน ตามลําดับ 
  ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ 
จํากัด ในภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ บริษัทฯ มีการกําหนดการตรวจสอบภายใน (Internal audit) เพื่อเปนการเฝาติดตาม 
ตรวจวัด วิเคราะหและประเมินผลการทํางานสม่ําเสมอ รองลงมาคือ บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
คุณภาพ โดยมีการตรวจวัด และตรวจติดตามในกระบวนการ ต้ังแตการรับเขาวัตถุดิบ ระหวาง
กระบวนการผลิต จนถึงการสงมอบใหลูกคา บริษัทฯ มีการกําหนดวิธีปฏิบัติในการควบคุมผลิตภัณฑ
ใหเปนไปตามขอกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารงานคุณภาพที่นํามาใชทําใหเกิด
กระบวนการแกไข การปองกันปญหา และเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง บริษัทฯ มีการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ และบริษัทฯ มีสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงการนํามาใช
ในองคกรเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ืองในกระบวนการทํางาน ตามลําดับ 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
   3.1 ภาพรวมไมแตกตางและรายดานไมแตกตาง 
   1) พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอ
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   2) พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอ
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   3) พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีความคิดเห็นของ
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในภาพรวมและ 
รายดานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  3.2 ภาพรวมแตกตางและรายดานแตกตาง 
   1) พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นของ
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในภาพรวมและ 
รายดานแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   2) พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความคิดเห็นของ
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในภาพรวมและ 
รายดานแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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   3) พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็น
ของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ดานความรับผิดชอบการบริหาร ดานการบริหารทรัพยากร และดานการตรวจวัด 
การวิเคราะห และการปรับปรุง แตกตางกัน 
  3.3 ภาพรวมไมแตกตางและรายดานแตกตาง 
   1) พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีอายุงานตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงาน
ตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความรับผิดชอบการบริหาร และดาน
การทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง แตกตางกัน 
   2) พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีแผนกงานตางกัน มีความคิดเห็นของ
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมไมแตกตาง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และ
การปรับปรุง แตกตางกัน 
 

อภิปรายผล 
 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. การอภิปรายผลปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด 
  ผลการวิจัย ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด พบวา ในภาพรวมมีความสอดคลองอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรับผิดชอบการบริหารมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง ดานระบบ
การบริหารงานคุณภาพ และดานการบริหารทรัพยากร โดยแตละดานมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล 
ดังน้ี 
  ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทมีการดําเนินงาน
สอดคลองตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะ บริษัท วรรณภพ จํากัด มีการนําระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช ทําใหทุกฝายมี 
การดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (2557, หนา 18-29) ดานระบบ
บริหารงานคุณภาพ (Quality management system) ซึ่งอธิบายการจัดระบบการบริหารงาน
คุณภาพ โดยทําใหเปนลายลักษณอักษรโดยแสดงถึงลําดับความสัมพันธของกระบวนการในขอบขาย
ของระบบ ครอบคลุมกระบวนการบริหาร การสรรหาทรัพยากรการผลิตและ/หรือการใหบริการ และ
การตรวจวัด เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติ และมีกลไกในการทําใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ดังน้ี 
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  เมื่อบริษัท วรรณภพ จํากัด มีการนําระบบการบริหารงานคุณภาพมาใชจึงทําใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานไดในทิศทางเดียวกันทั้งหมด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาพัชญ ฝงมะณี 
(2560, หนา 491) ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท เมนเซิ่น เอ็นเตอร ไพรส (ประเทศไทย) จํากัด 
ผลการวิจัยพบวา ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 อยูในระดับมาก 
  ดานความรับผิดชอบการบริหาร ผลการวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทมีการดําเนินงาน
สอดคลองตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เปนเพราะ ผูบริหารของบริษัท วรรณภพ จํากัด มีความมุงมั่นและแรงจูงใจที่ทําใหพนักงานเต็มใจ
ปฏิบัติตามนโยบายการดําเนินงานคุณภาพของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (2557, หนา 18-
29) ดานความรับผิดชอบของฝายบริหาร (Management responsibility) ซึ่งอธิบายถึงความมุงมั่น
ของฝายบริหาร ซึ่งผูบริหารระดับสูงตองแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะจัดระบบการบริหารงาน
คุณภาพนําไปใชและทําใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และสอดคลองกับองคประกอบของ 
การบริหารคุณภาพโดยรวม ของ อนุศักด ฉ่ินไพศาล (2557, หนา 177-178) ดานความเปนผูนําที่
กลาววาหัวหนางานตองมุงมั่นในการนําพนักงานของเขา หัวหนางานตองเขาใจการจัดการคุณภาพ
โดยรวม เช่ือมั่นในการจัดการคุณภาพโดยรวมและมุงมั่นฝกฝนเปนประจํา และกุญแจสําคัญของ 
การจัดการคุณภาพโดยรวมคือ ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูนํา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ชัญญาพัชญ ฝงมะณี (2560, หนา 491) ซึ่งไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท เมนเซิ่น เอ็นเตอร 
ไพรส (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา ดานความรับผิดชอบการบริหาร มีความคิดเห็นตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 อยูในระดับมาก 
  ดานการบริหารทรัพยากร ผลการวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทมีการดําเนินงาน
สอดคลองตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะ การดําเนินการจัดสรรทรัพยากรของบริษัท อาทิ การจัดสรรสาธารณูปโภค สิ่งอํานวย
ความสะดวก กําลังคน การฝกฝนอบรมพนักงาน บริษัทจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความ
จําเปน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานและเพิ่มความพึงพอใจใหลูกคาได จึงทําใหมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (2557, หนา 18-29) ดานการจัดการสรรทรัพยากร (Resource 
management) ที่อธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากร (Provision resource) วาเปนกําหนดและสรรหา
ทรัพยากรที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติและรักษาระบบ รวมทั้งมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพื่อเพิ่มความ
พึงพอใจของลูกคา และสอดคลองกับงานวิจัยของ นุชจรี ครองบุญ (2558, หนา 9) ไดทําศึกษาเรื่อง 
การวิเคราะหความตองการจําเปนในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 ตามการรับรูของพนักงานบริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอรอินดัสตรี้ส จํากัด (มหาชน) โดย
ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานที่เปนจริงในปจจุบันของการดําเนินงานตามขอกําหนดระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ดานการบริหารทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง 
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  ดานการทําให เกิดผลิตภัณฑเปนจริ ง ผลการวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทมี 
การดําเนินงานสอดคลองตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ บริษัท วรรณภพ จํากัด มี ข้ันตอนและวิธีการจัดการในการควบคุม
กระบวนการผลิตทําใหสินคาที่ผลิตออกมามีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา ซึ่งสอดคลองกบั
ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม (2557, หนา 18-29) ดานการทําใหผลิตภัณฑเปนจริง (Product realization) ได
อธิบายถึงกระบวนการผลิตและการใหบริการ (Production and service provision) ซึ่งตอง
ดําเนินการผลิต/บริการใหเปนไปตามสภาวะควบคุมที่กําหนดไว ซึ่งครอบคลุมถึงขอมูลดาน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ/บริการ วิธีปฏิบัติงานที่จําเปน อุปกรณที่เหมาะสม เครื่องมือเฝาติดตาม
และตรวจวัด การตรวจปลอย การจัดสง และการบริการหลังสงมอบ และยังสอดคลองกับแนวคิด
เกี่ยวกับประโยชนการบริหารงานคุณภาพโดยรวมของ อนุศักด์ิ ฉ่ินไพศาล (2556, หนา 174) ที่กลาว
วา การจัดการคุณภาพโดยรวมมีวัตถุประสงคเพื่อจัดเตรียมการบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ
คาดหวังของลูกคา นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาพัชญ ฝงมะณี (2560, หนา 491) 
ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท เมนเซิ่น เอ็นเตอร ไพรส (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา ดาน
การทําใหเกิดผลิตภัณฑ มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 อยูในระดับมาก 
  ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ผลการวิจัยพบวา พนักงานของบริษัทมี
การดําเนินงานสอดคลองตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ บริษัท วรรณภพ จํากัด มีการกําหนดการตรวจสอบภายใน (Internal 
audit) เพื่อเปนการเฝาติดตาม ตรวจวัด วิเคราะหและประเมินผลการทํางานสม่ําเสมอ สอดคลองกับ
ขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม (2557, หนา 18-29) ดานการวัด การวิเคราะห และปรับปรุง (Measurement analysis 
and improvement) ที่อธิบายวาเปนการกําหนดกระบวนการในการเฝาระวัง ตรวจวัด วิเคราะห 
และปรับปรุง เพื่อใหผลิตภัณฑ/บริการ เปนไปตามขอกําหนด และสอดคลองกับกระบวนการ
บริหารงานคุณภาพ และมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง สวนการตรวจประเมินภายในตองตรวจประเมิน
ภายในตามชวงเวลาที่กําหนด ตองวางแผนกําหนดการตรวจประเมินภายในโดยพิจารณาถึงสถานะ
และความสําคัญของกระบวนการและหนวยงานที่ตรวจประเมิน รวมทั้งผลการตรวจประเมินครั้งที่
ผาน ๆ มา และตองกําหนด เกณฑ ขอบเขต ความถ่ี และวิธีการตรวจประเมิน และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชัญญาพัชญ ฝงมะณี (2560, หนา 491) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงาน
ตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท เมนเซิ่น เอ็นเตอร 
ไพรส (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง มี
ความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 อยูในระดับมาก 
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 2. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงาน
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
  ผลการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด พบวา พนักงานของบริษัท 
วรรณภพ จํากัดที่มีขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน และแผนก
งานตางกัน มีการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมไม
แตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
เปนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ซึ่งมี
กระบวนการการมีสวนรวมของพนักงานทุกคน ทุกหนวยงานอยูแลว จึงทําใหพนักงานที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อายุงาน และแผนกงานตางกัน มีการดําเนินงานไดสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 
อยางไรก็ตามจากผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีอายุงาน และแผนกตางกัน มีความการดําเนินงานบาง
ดานแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนเพราะมีความชํานาญในการปฏิบัติและลักษณะงานที่แตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญาพัชญ ฝงมะณี (2560, หนา 491) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็น
ของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
เมนเซิ่น เอ็นเตอร ไพรส (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวาพนักงานที่มีเพศ อายุ อายุงาน และ
หนวยงานที่สังกัดตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ไมแตกตางกัน 
  สวนพนักงานที่มีระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความ
คิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพ 
รวมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และรายไดเฉลี่ยของพนักงาน
สะทอนถึงลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบที่แตกตางกัน จึงทําใหมีการดําเนินงาน
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพศาล โสภณชัยพร (2556, หนา 1) ไดศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของพนักงานที่มีตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 โดยผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นที่มีตอการบริหารงานคุณภาพ ISO 900:2000 ของบริษัท โปรเฟสช่ันนัลคอมพิวเตอร จํากัด 
ในทัศนะของพนักงาน พบวา พนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มีทัศนะแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   จากผลการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาการดําเนินงานตามระบบ
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดังน้ี 
  ดานการบริหารทรัพยากร ควรมีการพัฒนาการดําเนินงานเปนอันดับแรก เน่ืองจากมี
คาเฉลี่ยในระดับนอยที่สุด โดยบริษัทควรมีการจัดฝกอบรมทั้งภายในองคและภายนอกองคกรเพื่อ
สงเสริมใหพนักงานมีความรูและทักษะในการทํางาน รวมถึงมีการจัดสรรอัตรากําลังคนที่มีคุณสมบัติ
ตรงกับงานที่ทํา สิ่งอํานวยความสะดวกไปยังหนวยงานตาง ๆ อยางเหมาะสม และทั่วถึง 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

78 

  ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ บริษัทควรพัฒนาแบบฟอรมบันทึกการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน พรอมอัพเดทเอกสารใหทันสมัยอยูเวลาเพื่อใหสอดคลองกับระบบมาตรฐานน้ัน 
  ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง บริษัทควรมีการสื่อสารขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับ
ความตองการของลูกคา ในดานตาง ๆ ใหกับพนักงานที่เกี่ยวของไดทราบ เพื่อใหการดําเนินงานงาน
พัฒนาผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการของลูกคาในทุกดาน 
  ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง บริษัทควรมีการจัดกิจกรรม หรือ 
การรณรงค หรือการใหรางวัล ที่ชวยสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหพนักงานตระหนักถึงผลของ 
การดําเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ พรอมสนับสนุน กระตุนใหพนักงานมีการปรับปรุง 
พัฒนาการทํางานอยางตอเน่ือง 
  ดานความรับผิดชอบการบริหาร บริษัทควรมีการกําหนดความรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ 
และอํานาจตาง ๆ ในบริษัทของผูบริหารในระดับตาง ๆ อยางชัดเจน เชน แตงต้ัง QMR (Quality 
management representative) เพื่อใหเปนตัวแทนฝายบริหารดานคุณภาพ 
 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
  ควรทําการศึกษาวิจัย 1) ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามมาตรฐาน ของ
สมาคมผูประกอบธุรกิจคาปลีกแหงสหราชอาณาจักร (The British Retail Consortium: BRC) ของ 
บริษัท วรรณภพ จํากัด และ 2) แนวทางการดําเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย ของบริษัท 
วรรณภพ จํากัด เน่ืองจากผลการวิจัยในครั้งน้ีพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งจะนําไปสู 
การพัฒนาหรือกําหนดรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรที่ชวยใหการดําเนินงานดานระบบการบริหาร
คุณภาพมีประสิทธิภาพมากข้ึนได 
 
 




