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(1) 

ช่ือการคนควาอิสระ ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
 ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
ผูวิจัย นายสิทธิพงษ  เจดียศรี ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 อาจารยที่ปรึกษา 1) ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ 2) ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง ปการศึกษา 2560 จํานวน 105 หนา 
 คําสําคัญ ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
 

บทคัดยอ 
 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด จําแนก
ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท วรรณภพ จํากัด จํานวน 92 คน ไดมาโดย
เปดตารางของ Krejcie and Morgan และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช 
การวิเคราะหคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD โดย
กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัย พบวา 1) ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด พบวา ในภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือ ดานความรับผิดชอบการบริหาร รองลงมาคือ ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ดาน 
การทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ และดานการบริหารทรัพยากร และ 2) ผล 
การเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และรายไดเฉล่ียตอเดือน
ตางกัน มีการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมแตกตางกัน สวนพนักงานที่
มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน และแผนกงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมไมแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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Abstract 
 
 The objectives of this research were to: 1) investigate employees’opinions toward ISO 
9001:2008 quality management system of Wonnapob Co.,Ltd., and 2) compare employees’opinions 
toward ISO 9001:2008 quality management system of Wonnapob Co.,Ltd. classified by personal 
factors. The samples were 92 employees of Wonnapob Co.,Ltd. selected by using Krejcie and 
Morgan Table. Simple random sampling was used. The instrument used was a questionnaire. 
Statistics used to analyze data were percentage, means, standard deviation, t-test, One-Way 
ANOVA and Least Significant Difference: LSD multiple comparisons with the level of statistical 
significance of .05. 
 The results of this research showed that: 1) the overall employees’opinions toward ISO 
9001:2008 quality management system of Wonnapob Co.,Ltd. was at high levels which the aspect 
of management responsibility was the highest followed by the aspects of measurement, analysis 
and improvement, actual production, quality management system, and resource management, 
and 2) the comparison of employees’opinions toward ISO 9001:2008 quality management system 
of Wonnapob Co.,Ltd. showed that employees with different education,  position, and  average 
monthly income had different opinions toward the overall ISO 9001:2008 quality management 
system. And employees with different gender, age, length of work, and department had no 
different opinions toward the overall ISO 9001:2008 quality management system at the statistical 
significance level of .05.  
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