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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ระบบมาตรฐานตาง ๆ  เปนเครื่องมือสําคัญที่องคกรธุรกิจตองทําควบคูกับการดําเนินธุรกิจไป
พรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมองวาผลกระทบทางดานระบบ บริหารคุณภาพสงผล
ถึงผลิตภัณฑและความสามารถเชิงการ แขงขันทั้งดานธุรกิจอุตสาหกรรม และการบริการ ซึ่งเปนสิ่งที่
ทุก ๆ ประเทศจะตองตระหนักถึงความสําคัญ (ดวงใจ หทัยรัตนศิริ, 2557) โดยระบบมาตรฐานการ
บริหารคุณภาพ ISO 9000 เปนหน่ึงในอนุกรม มาตรฐานสากลซึ่งถูกประกาศใชโดยองคการระหวาง 
ประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ซึ่งปจจุบัน 
ISO มีสมาชิกจากทั่วโลก ใหการยอมรับในสวนของประเทศไทยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม (สมอ.) ไดประกาศใหมาตรฐาน ISO 9000 เปนมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ
แหงชาติในป พ.ศ. 2534 จึงทาใหองคกรตาง ๆ ในประเทศไทยนําระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 
ISO 9000 มาประยุกตใชในองคกรและขอการรับรองจากสถาบันที่ใหการรับรองกนอยางแพรหลาย
เพื่อประโยชนในดานการยอมรับในระดับสากล เปนการเพิ่มโอกาสในการแขงขันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการบริหารขององคกร 
 สําหรับมาตรฐาน ISO 9001 เปนขอกําหนด ซึ่งไดมีการเสนอแนะใหนําระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001 มากําหนดเปนกลยุทธในการตัดสินใจขององคกร มาตรฐานน้ีเปนแนวทางสําหรับสราง
ระบบบริหารคุณภาพในองคกร ซึ่งเปนความรับผิดชอบขององคกรโดยตรงในการออกแบบและนํา
ระบบบริหารคุณภาพมาใชในองคกร มาตรฐานน้ีใชในการประเมินความสามารถขององคกรใน 
การตอบสนองความตองการของลูกคา กฎระเบียบและความตองการขององคกร ดังน้ัน มาตรฐานน้ี
จึงใชในการปรับปรุงองคกรเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ในสวนของการรับรองเน้ือหา
สามารถนําไปประเมินประสิทธิภาพขององคกรได (ปรียาวดี ผลเอนก, 2558, หนา 204) 
 การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 เปนระบบคุณภาพที่มีการตรวจสอบจากองคกร
ภายใน (Internal Audit) ตลอดเวลาทํางาน โดยทีมงานของบริษัทฯ ที่ไดรับการแตงต้ังจากตัวแทน 
ในองคกรมีวาระทํางานหน่ึงป และสถาบันตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ISO จากสถาบัน เอสจีเอส 
(ประเทศไทย) จึงทําใหการทํางานเปนไปดวยประสิทธิภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานให บริษัทมีความ
นาเช่ือถือและเพื่อเปนการบริหารจัดการคุณภาพอยางมีระบบ (Russell & Taylor, 2011, p. 95) ทํา
ใหการจัดการบริหารงานภายในองคกรมีประสิทธิภาพสงผลใหผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและ
สรางความเช่ือมั่นความพึงพอใจใหกับลูกคา และเพื่อใหมั่นใจไดวามีการปฏิบัติตามขอกําหนดอยาง
เครงครัด เพื่อใหบรรลุเปาหมาย (KPIs: Key Performance Indicators) เพื่อใชในการติดตาม
นโยบายที่ทางบริษัทฯ ไดต้ังไววาจะสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายดังกลาวหรือไม ทาง
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บริษัทฯ ไดกําหนด (KPIs: Key Performance Indicators) ไวในแตละแผนก เพื่อปฏิบัติงานให
เปนไปตามที่กําหนดไว (กลาหาญ ณ นาน, 2558) 
 บริษัท วรรณภพ จํากัด เปนผูผลิตขาวสารบรรจุถุง เพื่อจําหนายในประเทศและสงออกไปยัง
ตางประเทศ ปาปวนิวกินีเปนประเทศที่สงออกขาวเปนอันดับหน่ึง บนเน้ือที่ 8 เฮกเตอรซึ่งเปนที่ต้ัง
ของสํานักงานใหญในเมืองเลย เปนศูนยกลางการกระจายสินคาในแถบโอเชียเนียไมเฉพาะขาว แตยัง
รวมถึง กลองโฟม ยารักษาโรค เกลือ และนํ้าตาล โดยใชเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยต้ังแต
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขาวที่รับเขา การช่ังนํ้าหนัก การจัดเก็บ การทําความสะอาด การแยก
หิน การขัดเงา การคัดขนาดและสีของขาว ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑที่สะอาดและปลอดภัย ทําให
ขาวสารของเราทุกถุงเต็มเปยมไปดวยคุณภาพ โดยมีนโยบายในการคัดสรรพันธุขาวที่ไมมีการตัดตอ
พันธุกรรม และใชระบบเครื่องจักรที่ทันสมัยใน กระบวนการผลิต เพื่อใหขาวไทยเปนสินคาสงออกที่มี
คุณภาพที่รูจักไปทั่วโลก (บริษัท วรรณภพ จํากัด, 2560) 
 จากการเก็บสถิติรายงานประจําป 2559 ที่ผานมาแมจะมีการนําระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 มาใชแลวยังประสบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยูในหลายแผนกซึ่งมี
ความเขาใจไมตรงกันเกี่ยวกับเรืองการจัดการคุณภาพ เชน 1) แผนกผลิตสินคา มีการผลิตสินคาลาชา 
สินคามีสิ่งเจือปนมีเศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม เน่ืองจากเครื่องตรวจจับโลหะไมสามารถทํางานตรวจจับ
ได และผลิตขาวไดไมตามแผนการผลิต 2) แผนกจัดซื้อ บรรจุภัณฑไมไดคุณภาพตามมาตรฐานและ
ผิดสเปค การสงมอบขาวสาร และอะไหลเครื่องจักรลาชาไมทันตามกําหนด 3) แผนกตรวจสอบ
คุณภาพ การตรวจคุณภาพของขาว และบรรจุภัณฑไมดีพอทําใหเกิดปญหารับของเสียเขามาใชงาน 
และมีปญหาในการเรียกคืนสินคา 4) แผนกสงออก ถูกรองเรียนจากลูกคาตางประเทศในการสงออก
ขาวลาชา และสินคามมีอด แมลงมุมต้ังแตตนทางทําใหสินคาเสียหาย ตองทําใหมีภาระในการรมยา
สินคา 5) แผนกคลังสินคา พบปญหาขาวมีมอดในคลังสินคา ไมสามารถสงมอบขาวตามความตองการ
ของแผนกผลิต 6) แผนกธุรการ พบสัตวพาหนะในโรงงาน  7) แผนกซอมบํารุง พบการหยุดซอมบํารุง
เครื่องจักรอันเกิดมาจากการรออะไหล ปญหาการไมมีอะไหลคงคลัง 8) แผนกกตรวจสอบภายใน 
เอกสารภายในองคกรยังมีความไมสอดคลองกับระบบมาตรฐาน 9) แผนกบุคคล การพบพนักงาน
เจ็บปวยจากการทํางาน ลวนเปนปญหาที่เกิดจากการทํางานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทํา
ใหไมเปนไปตาม (KPIs: Key Performance Indicators) ที่กําหนดไว (บริษัท วรรณภพ จํากัด, 
2560) 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนผูบริหารระดับกลาง ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ซึ่งดูแล
กํากับ ระบบ ISO 9001:2008  จึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 อันจะทําใหการดําเนินการตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคขององคกรตอไป 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด จําแนกขอมูลสวนบุคคล 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 
 พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีขอมูลสวนบุคคล ตางกัน มคีวามคิดเห็นของพนักงานตอ
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 แตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ในการศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ซึ่งมีขอบเขตดังน้ี 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา 
  การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การบริหารงานคุณภาพ ของ (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม, 
2557, หนา 18-29) 
  1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดแก 
   1.1.1 ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ประกอบดวย 
    1)  เพศ 
    2)  อายุ 
    3)  ระดับการศึกษา 
    4)  สถานภาพ 
    5)  อายุงาน 
    6)  ตําแหนงงาน 
    7)  แผนกงาน 
    8)  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
  1.2 ตัวแปรตาม (Dependent variables) ไดแก 
   1.2.1 ขอมูลความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ประกอบดวย 
    1)  ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ 
    2)  ดานความรับผิดชอบการบริหาร 
    3)  ดานการบริหารทรัพยากร 
    4)  ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง 
    5)  ดานการวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง 
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 2. ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ พนักงาน บริษัท วรรณภพ จํากัด 
จํานวน 127 คน (บริษัท วรรณภพ จํากัด, 2559) โดยเลือกเปนกลุมตัวอยาง โดยการใชตารางกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง (Krejcie and Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 92 คน 
 3. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใชทําการเก็บขอมูลต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยไดนําขอกําหนดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ใน 8 ดาน ประกอบดวย 1) ขอบขาย 2) มาตรฐานอางอิง 3) คําศัพทและนิยาม 4) ดาน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ 5) ดานความรับผิดชอบการบริหาร 6) ดานการบริหารทรัพยากร 
7) ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง และ 8) ดานการวัด วิเคราะหและการปรับปรุง แตเน่ืองจาก
ขอกําหนดขอที่ 1-3 เปนเน้ือหาที่ไมมีความแตกตางในสาระและความหมาย จึงไดนําเอาขอกําหนด
ต้ังแตขอที่ 4-8 มาใชเปนตัวแปรตามในกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี (สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม, 2557, หนา 18-29) ดังน้ี 
 
      ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
       (Independent variables)      (Dependent variables) 
 

ลักษณะสวนบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อายุงาน 
6. ตําแหนงงาน 
7. แผนกงาน 
8. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 ความคิดเห็นของพนกังานตอการดําเนิน 
งานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001:2008 
1. ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ 
2. ดานความรับผิดชอบการบริหาร 
3. ดานการบริหารทรัพยากร 
4. ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง 
5. ดานการวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง 
 

 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 
 ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ระบบคุณภาพแบบประกันคุณภาพในการออกแบบ พัฒนา การผลิต การติดต้ัง และการบริการ โดยมี
การดําเ นินกิจกรรมคุณภาพตามขอกําหนดขององคกรมาตรฐานอุตสาหกรรมนานาชาติ 
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(International standard organization) เลขที่ 9001:2008 เปนมาตรฐานสากลที่มีองคกรตาง ๆ 
ทั่วโลกนําไปใชอยางแพรหลาย เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการทํางานในองคกร 
โดยเปนหลักประกันของการดําเนินงานที่มีคุณภาพ 
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ หมายถึง การที่องคกรสามารถผลิตสินคาหรือบริการที่มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานที่กําหนดไว และสามารถตอบสนองความตองการหรือเกื้อกูลตอผูใชบริการ
หรือลูกคาและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 
 ความรับผิดชอบการบริหาร หมายถึง ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหนาที่การงาน
ของผูรวมงานใหเปนไปตามเปาหมายขององคและการวางแผนการจัดองคการ สั่งการ และควบคุม
การทํางานใหกิจกรรมขององคการดําเนินงานไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพบน
พื้นฐานปจจัยในการผลิต 
 การบริหารทรัพยากร หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรร
หา คัดเลือกสิ่งที่มีคาหรือนํามาใชประโยชนไดในทางเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย
ซึ่งแบงกวาง ๆ ได 2 ประเภท คือ ทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรที่ไมใชมนุษยทรัพยากรที่ไมใชมนุษย
แบงยอยไดอีก 2 ประเภทคือ ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสรางข้ึน ซึ่งเรียกวา สินคา
ประเภททุน 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนิน 
การสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาปฏิบัติงานในองคการพรอมทั้งใสใจ
พัฒนา บํารุงรักษาใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพรางกายและจิตใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน และยังรวมถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําใหบุคลากรในองคการที่ตองพนจาก 
การปฏิบัติงานดวยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นใดในงานใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 
 ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่นําเสนอแกตลาดเพื่อใหเกิดความสนใจ การซื้อ การใช หรือ 
การบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการได 
 การทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง หมายถึง สวนของผลิตภัณฑทั้งหมดที่มีการผลิต พัฒนา 
หรือออกแบบพัฒนาสินคาใหมเพื่อสนองความตองการของลูกคาและเพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ
ความตองการของตลาดใหไดรับความพึงพอใจ 
 การวัดผล หมายถึง กระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่ง ตัวเลข หรือสัญลักษณ ที่มีความหมายแทน
คุณลักษณะ หรือคุณภาพของสิ่งที่วัด โดยใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพหารายละเอียดสิ่งที่วัดวามี
จํานวนหรือปริมาณเทาใด 
 การวิเคราะห หมายถึง การศึกษาคนควาหรือการศึกษาหาคําตอบอยางละเอียดรอบคอบ
ตามกระบวนการวิเคราะหตอประเด็นตามที่เกิดข้ึนเปนการนําขอมูลที่จัดทําไวมาวิเคราะหโดยเลอืกใช
สถิติใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิเคราะห วิจัย และลักษณะของขอมูล สถิติ (Statistics) 
หมายถึงศาสตรแขนงหน่ึงซึ่งประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดหมวดขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการแปลความหมายขอมูล 
 การปรับปรุง หมายถึง การยกระดับมาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน ซึ่งเปนกิจกรรมที่จะเริ่มทํา
หลังจากที่ระบบงานมีเอกสารเปนมาตรฐานการทํางาน และมีระบบการควบคุมคุณภาพแลว องคกร
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ตองทําใหมาตรฐานที่มีอยูสูงข้ึน เพราะความตองการของลูกคามีสูงข้ึน และคูแขงก็พัฒนาอยาง
ตอเน่ือง การทําใหมาตรฐานสูงข้ึนน่ันคือ การทําการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement : QI) 
 บริษัท วรรณภพ จํากัด หมายถึง เปนผูผลิตขาวสารบรรจุถุง เพื่อจําหนายในประเทศ และ
สงออกไปยังตางประเทศ โดยใชเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย ต้ังแตกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ขาวที่รับเขา การช่ังนํ้าหนัก การจัดเก็บ การทําความสะอาด การแยกหิน การขัดเงา การคัดขนาด
และสีของขาว ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑที่สะอาดและปลอดภัย ทําใหขาวสารของเราทุกถุงเต็ม
เปยมไปดวยคุณภาพ และมีระบบการบริหารงานคุณภาพ ที่ต้ัง สํานักงานใหญ เลขที่ 129/38 หมู 1 
ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และสาขาโรงงาน เลขที่ 61 
หมู 10 ตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด   
 2. นําผลการวิจัยเสนอผูบริหารไปใชพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO:2008  
ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนตอไป 
 




