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  หนา 
   
บทคัดยอภาษาไทย  (1) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  (3) 
กิตติกรรมประกาศ  (5) 
สารบัญ  (7) 
สารบัญตาราง  (9) 
สารบัญภาพ  (15) 
   
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 2 
 สมมติฐานของการวิจัย 3 
 ขอบเขตของการวิจัย 3 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 4 
 นิยามศัพทเฉพาะ 4 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 6 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 7 
 แนวคิด ทฤษฎีของคุณภาพ 7 
 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานคุณภาพโดยรวม 11 
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000:2008 15 
 ประวัติและผลงานของบริษัท วรรณภพ จํากัด 29 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 30 
   
บทท่ี 3 วิธีการดําเนินการวิจัย 35 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  35 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 35 
 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 36 
 วิธีการรวบรวมขอมูล  37 
 การวิเคราะหขอมูล  38 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 38 
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บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 41 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 42 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงาน 

 ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ 
 บริษัท วรรณภพ จํากัด 45 

 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 51 
 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 69 
   
บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 71 
 สรุปผลการวิจัย 71 
 อภิปรายผล 74 
 ขอเสนอแนะ 77 
   
บรรณานุกรม  79 
   
ภาคผนวก  83 
 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 87 
 ภาคผนวก ข แบบประเมินผลแบบสอบถาม (IOC) 95 
 ภาคผนวก ค ผลการประเมินเชิงเน้ือหาของผูทรงคุณวุฒิ 

  ผลการประเมินหาคาความเช่ือมั่น 103 
   
ประวัติผูวิจัย  105 
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4.1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน ตําแหนงงาน แผนกงาน 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  42 

4.2 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
วรรณภพ จํากัด ในภาพรวมและรายดาน  45 

4.3 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
วรรณภพ จํากัด ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ 46 

4.4 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
วรรณภพ จํากัด ดานความรับผิดชอบการบริหาร  47 

4.5 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
วรรณภพ จํากัด ดานการบริหารทรัพยากร 48 

4.6 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
วรรณภพ จํากัด ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง 49 

4.7 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
วรรณภพ จํากัด ดานการตรวจวัด การวิเคราะหและการปรับปรุง  50 

4.8 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม 
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ 51 

4.9 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม 
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามอายุ  52 

4.10 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม 
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 52 
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4.11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวม จําแนกตามระดับ 
การศึกษา 53 

4.12 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานระบบการบริหารงาน 
คุณภาพ จําแนกตามระดับการศึกษา 54 

4.13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานความรับผิดชอบการบริหาร 
จําแนกตามระดับการศึกษา 54 

4.14 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการบริหารทรัพยากร 
จําแนกตามระดับการศึกษา 55 

4.15 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑ 
เปนจริง จําแนกตามระดับการศึกษา 55 

4.16 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการตรวจวัด การวิเคราะห 
และการปรับปรุง จําแนกตามระดับการศึกษา 56 

4.17 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม 
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตาม สถานภาพสมรส 57 

4.18 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม 
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามอายุงาน 57 
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4.19 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานความรับผิดชอบการบริหาร 
จําแนกตามอายุงาน 58 

4.20 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณจํากัด ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง 
จําแนกตามอายุงาน 58 

4.21 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม 
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามตําแหนงงาน 59 

4.22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวม จําแนกตาม 
ตําแหนงงาน 59 

4.23 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานระบบการบริหารงาน 
คุณภาพ จําแนกตามตําแหนงงาน 60 

4.24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานความรับผิดชอบการบริหาร 
จําแนกตามตําแหนงงาน 60 

4.25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการบริหารทรัพยากร 
จําแนกตามตําแหนงงาน 61 

4.26 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑ 
เปนจริง จําแนกตามตําแหนงงาน 61 
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4.27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการตรวจวัด การวิเคราะห 
และการปรับปรุง จําแนกตามตําแหนงงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 62 

4.28 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม 
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามแผนกงาน 63 

4.29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการตรวจวัด การวิเคราะห 
และการปรับปรุงจําแนกตามแผนกงาน 64 

4.30 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม 
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
ในภาพรวมและรายดาน จําแนกตามราย ไดเฉลี่ยตอเดือน 65 

4.31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวม จําแนกตามรายได 
เฉลี่ยตอเดือน 66 

4.32 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานระบบการบริหารงาน 
คุณภาพ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 66 

4.33 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานความรับผิดชอบการบริหาร 
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 67 

4.34 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการบริหารทรัพยากร 
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 67 

 



มห
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ยาล
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าช
ภฏั
ธน
บุรี

(13) 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี  หนา 
   

4.35 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของ 
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการตรวจวัด การวิเคราะห 
และการปรับปรุง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 68 

4.36 แสดงขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
วรรณภพ จํากัด 69 
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(15) 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี  หนา 
   

1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  4 
2.1 องคประกอบของการบริหารคุณภาพโดยรวม 13 

   
   
   

 




