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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด และเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
วรรณภพ จํากัด จําแนกขอมูลสวนบุคคล โดยผูศึกษานําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและผลการวิจัย 
ดังน้ี 
 

สัญลักษณทางสถิติ 
 
 X  หมายถึง  คาเฉลี่ย 
 S.D.      หมายถึง  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n หมายถึง  จํานวนตัวอยาง 
 t หมายถึง  คาสถิติ t-test ทดสอบนัยสําคัญของคาเฉลี่ย 2 กลุม 
 F     หมายถึง  คาสถิติ F-test ทดสอบนัยสําคัญของคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม 
 p-value หมายถึง  ความนาจะเปนที่คํานวณไดจากตัวสถิติที่ใชทดสอบ 
 * หมายถึง  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 LSD หมายถึง  การวิเคราะหความแตกตางรายคู (Least significant difference) 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ตอนที่  4 ขอเสนอแนะตอความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
 โดยมีรายละเอียดของแตละตอน ดังน้ี 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 
 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน ตําแหนงงาน แผนกงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชสถิติ 
เชิงพรรณา (Descriptive statistics) วิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ 
 อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน ตําแหนงงาน แผนกงาน และรายได 
 เฉลี่ยตอเดือน 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ (%) 
เพศ   
 ชาย 57 61.96 
 หญิง 35 38.04 

รวม 92 100.00 

อาย ุ   
 ตํ่ากวา 25 ป 5 5.43 
 25 - 35 ป 32 34.78 
 36 - 45 ป 51 55.43 
 มากกวา 45 ป 4 4.35 

รวม 92 100.00 
ระดับการศึกษา   
 มัธยมศึกษา/ปวช. 34 36.96 
 ปวส./อนุปรญิญาหรือเทียบเทา 13 14.13 
 ปริญญาตร ี 37 40.22 
 สูงกวาปริญญาตร ี 8 8.70 

รวม 92 100.00 

สถานภาพสมรส   
 โสด 38 41.30 
 สมรส 48 52.17 
 หยาราง/แยกกันอยู 6 6.52 

รวม 92 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ 
 อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน ตําแหนงงาน แผนกงาน และรายได 
 เฉลี่ยตอเดือน (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ (%) 
อายุงาน   
 นอยกวา 3 ป 29 31.52 
 3 – 5 ป 29 31.52 
 มากกวา 5 ป 34 36.96 

รวม 92 100.00 
ตําแหนงงาน   
 ผูบริหาร 10 10.87 
 หัวหนางาน 24 26.09 
 พนักงานทั่วไป 58 63.04 

รวม 92 100.00 
แผนกงาน   
 แผนกทรัพยากรบุคคล 4 4.35 
 แผนกธุรการ 8 8.70 
 แผนกบญัชีและการเงิน 5 5.43 
 แผนกสงออก 4 4.35 
 แผนกจัดซื้อ 6 6.52 
 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5.43 
 แผนกตรวจสอบภายใน 2 2.17 
 แผนกเลขานุการและประสานงานตางประเทศ 3 3.26 
 แผนกคลงัสินคา 9 9.78 
 แผนกตรวจสอบคุณภาพสินคา 8 8.70 
 แผนกการผลิตสินคา 30 32.61 
 แผนกซอมบํารุง 8 8.70 

รวม 92 100.00 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   
 ตํ่ากวา 10,000 บาท 17 18.48 
 10,001 – 20,000 บาท 44 47.83 
 20,001 – 30,000 บาท 10 10.87 
 มากกวา 30,000 บาท 21 22.83 

รวม 92 100.00 
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 จากตารางที่ 4.1 พบวา ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 92 คน จําแนก
ตามตัวแปร ได ดังน้ี 
 1. เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 61.96 
และรองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 38.04 ตามลําดับ 
 2. อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 36-45 ป มากที่สุด จํานวน 51 คน คิดเปน 
รอยละ 55.43 รองลงมามีอายุ 25-35 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 34.78 อายุตํ่ากวา 25 ป 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.43 และมีอายุมากกวา 45 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.35 
ตามลําดับ 
 3. ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 37 
คน คิดเปนรอยละ 40.22 รองลงมามีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 34 คน คิดเปน 
รอยละ 36.96 ระดับการศึกษาปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 14.13 
และมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.70 ตามลําดับ 
 4. สถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 48 คน คิดเปน
รอยละ 52.17 รองลงมามีสถานภาพโสด จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 41.30 และสถานภาพ 
หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.52 ตามลําดับ 
 5. อายุงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุงานมากกวา 5 ป จํานวน 34 คน คิดเปน 
รอยละ 36.96 รองลงมามีอายุงานนอยกวา 3 และอายุงาน 3-5 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 
31.52 ตามลําดับ 
 6. ตําแหนงงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงพนักงานทั่วไป จํานวน 58 คน คิด
เปนรอยละ 63.04 รองลงมามีตําแหนงงานหัวหนางาน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 26.09 และ
ตําแหนงงานผูบริหาร จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.87 ตามลําดับ 
 7. แผนกงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานในแผนกการผลิตสินคา จํานวน 30 คน 
คิดเปนรอยละ 32.61 รองลงมาคือ แผนกคลังสินคา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.78 แผนกธุรการ 
แผนกตรวจสอบคุณภาพสินคา และแผนกซอมบํารุง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.70 แผนกจัดซื้อ 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.35 แผนกบัญชีและการเงิน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 5.43 แผนกทรัพยากรบุคคล และแผนกสงออก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.35 
แผนกเลขานุการและประสานงานตางประเทศ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.26 และแผนก
ตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.17 ตามลําดับ 
 8. รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 
บาท จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 47.83 รองลงมาคือรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 22.83 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 17 คน คิด
เปนรอยละ 18.48 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
   การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
 
 การวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด โดยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงในตารางที่ 4.2-4.7 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ในภาพรวมและรายดาน 
 

ความคิดเห็นของพนกังานตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 

n = 92 ระดับ 
ความสอดคลอง X  S.D. 

1. ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ 3.71 0.63 มาก 
2. ดานความรับผิดชอบการบริหาร 3.80 0.59 มาก 
3. ดานการบริหารทรัพยากร 3.44 0.68 ปานกลาง 
4. ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง 3.72 0.54 มาก 
5. ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง 3.75 0.59 มาก 

รวม 3.68 0.52 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวม มีความสอดคลองอยูในระดับมาก 
( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสอดคลองอยูในระดับมาก 4 ดาน ระดับปานกลาง 
1 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานความรับผิดชอบการบริหาร ( X = 3.80) 
ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง ( X = 3.75) ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง 
( X = 3.72) ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ ( X = 3.71) และดานการบริหารทรัพยากร ( X = 3.44) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ 
 

ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ 
n = 92 ระดับความ

สอดคลอง X  S.D. 
1. บริษัทฯ มีนโยบายจัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพเปนลายลักษณ 
 อักษรทําใหเขาใจระบบการทํางานดานการบริหารงานคุณภาพไดงายขึ้น 3.80 0.78 มาก 
2. บริษัทฯ มีระบบการจัดทําและจัดเก็บเอกสารของหนวยงานทําให 
 การคนหาเอกสารไดงาย ไมยุงยากซับซอน  3.62 0.72 มาก 
3. บริษัทฯ จัดทําคูมือคุณภาพที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทํางานตรงตาม 
 นโยบายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว 3.62 0.74 มาก 
4. บริษัทฯกําหนดแบบฟอรมการบันทึกตามระบบการบริหารงานคุณภาพให 
 มีความเหมาะสมตามกระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ 3.62 0.91 มาก 
5. บริษัทฯ นําระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช ทําใหทุกฝายมี 
 การดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 3.87 0.71 มาก 

รวม 3.71 0.63 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ ในภาพรวม
มีความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X = 3.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความสอดคลองอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ขอที่ 5 บริษัทฯ นําระบบ 
การบริหารงานคุณภาพมาใช ทําใหทุกฝายมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ( X = 3.87) ขอที่ 1 
บริษัทฯ มีนโยบายจัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพเปนลายลักษณอักษรทําใหเขาใจระบบ 
การทํางานดานการบริหารงานคุณภาพไดงายข้ึน ( X = 3.80) ขอที่ 2 บริษัทฯ มีระบบการจัดทําและ
จัดเก็บเอกสารของหนวยงานทําใหการคนหาเอกสารไดงาย ไมยุงยากซับซอน ( X = 3.62) ขอที่ 3 
บริษัทฯ จัดทําคูมือคุณภาพที่แสดงรายละเอียดข้ันตอนการทํางานตรงตามนโยบายและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว ( X = 3.62) และขอที่ 4 บริษัทฯ กําหนดแบบฟอรมการบันทึกตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพใหมีความเหมาะสมตามกระบวนการและข้ันตอนตาง ๆ ( X = 3.62) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานความรับผิดชอบการบริหาร 
 

ดานความรับผิดชอบการบริหาร 
n = 92 ระดับความ

สอดคลอง X  S.D. 
1. ผูบริหารระดับสูงไดแสดงความมุงม่ันโดยกําหนดนโยบายคุณภาพและ 
 ส่ือสารใหเขาใจทั่วทั้งบริษัท 3.89 0.76 มาก 
2. ผูบริหารมีการส่ือสารใหทุกคนในบริษัททราบถึงความตองการตาง ๆ ของ 
 ลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 3.70 0.82 มาก 
3. ผูบริหารมีความมุงม่ันและแรงจูงใจที่ทําใหเต็มใจปฏิบัติตามนโยบาย 
 การดําเนินงานคุณภาพของบริษัทฯ 3.90 0.74 มาก 
4. ผูบริหารไดกําหนดความรับผิดชอบ บทบาทหนาที่ และอํานาจตาง ๆ ใน 
 บริษัทฯ อยางชัดเจน 3.67 0.73 มาก 
5. การดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพทําใหการบริหารงานในบริษัทเกิด 
 ประสิทธิภาพมากขึ้น 3.83 0.73 มาก 

รวม 3.80 0.59 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานความรับผิดชอบการบริหาร ในภาพรวมมี
ความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X = 3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความสอดคลองอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ขอที่ 3 ผูบริหารมีความมุงมั่นและ
แรงจูงใจที่ทําใหเต็มใจปฏิบัติตามนโยบายการดําเนินงานคุณภาพของบริษัทฯ ( X = 3.90) ขอที่ 1 
ผูบริหารระดับสูงไดแสดงความมุงมั่นโดยกําหนดนโยบายคุณภาพและสื่อสารใหเขาใจทั่วทั้งบริษัท ( X

= 3.89) ขอที่ 5 การดําเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพทําใหการบริหารงานในบริษัทเกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน ( X = 3.83) ขอที่ 2 ผูบริหารมีการสื่อสารใหทุกคนในบริษัททราบถึงความ
ตองการตางๆ ของลูกคาอยางสม่ําเสมอ ( X = 3.70) และขอที่ 4 ผูบริหารไดกําหนดความรับผิดชอบ 
บทบาทหนาที่ และอํานาจตาง ๆ ในบริษัทฯ อยางชัดเจน ( X = 3.67) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานการบริหารทรัพยากร 
 

ดานการบริหารทรัพยากร 
n = 92 ระดับความ

สอดคลอง X  S.D. 
1. แผนกบุคคลสามารถสรรหาบุคลากรไดตรงตามความตองการ ของตําแหนง 
 หนาที่ที่กําหนดไว 3.34 0.91 ปานกลาง 
2. บริษัทฯ มีการกําหนดหนาที่และผูรับผิดชอบของแตละงานไดอยางชัดเจน 3.49 0.83 ปานกลาง 
3. บริษัทฯ มีการจัดฝกอบรมเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความรูและทักษะใน 
 การทํางาน 3.30 0.89 ปานกลาง 
4. บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการ วิธีการบํารุงรักษา อาคาร สถานที่ทํางาน 
 ระบบสารสนเทศ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 3.58 0.79 มาก 
5. บริษัทฯ จัดหาสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวกและจัดสภาพ 
 แวดลอมที่เหมาะสมในการทํางานใหแกพนักงาน 3.48 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.44 0.68 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการบริหารทรัพยากร ในภาพรวมมีความ
สอดคลองอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.44) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความสอดคลองอยูใน
ระดับมาก จํานวน 1 ขอ และมีความสอดคลองอยูในระดับปานกลาง จํานวน 4 ขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ขอที่ 4 บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการ วิธีการบํารุงรักษา อาคาร 
สถานที่ทํางาน ระบบสารสนเทศ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ( X = 3.58) ขอที่ 2 บริษัทฯ มี
การกําหนดหนาที่และผูรับผิดชอบของแตละงานไดอยางชัดเจน ( X = 3.49) ขอที่ 5 บริษัทฯ จัดหา
สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทํางานใหแกพนักงาน 
( X = 3.48) ขอที่ 1 แผนกบุคคลสามารถสรรหาบุคลากรไดตรงตามความตองการ ของตําแหนงหนาที่
ที่กําหนดไว ( X = 3.34) และขอที่ 3 บริษัทฯ มีการจัดฝกอบรมเพื่อสงเสริมใหพนักงานมีความรูและ
ทักษะในการทํางาน ( X = 3.30) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงาน 
 ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดาน 
 การทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง 
 

ดานการทําใหเกิดผลิตภณัฑเปนจริง 
n = 92 ระดับความ

สอดคลอง X  S.D. 
1. บริษัทฯ มีการวางแผนเก่ียวกับกระบวนการที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑ เชน 
 ทรัพยากร เครื่องมือ เครื่องจักร เอกสารวิธีการปฏิบัติงานบันทึกใหเกิด 
 ความเหมาะสมกอนการผลิต และทวนสอบการทํางาน เพื่อสรางความ 
 เชื่อม่ันแกลูกคา 3.71 0.69 มาก 
2. บริษัทฯ มีการส่ือสารความตองการของลูกคา ในดานตางๆ เชน ขอกําหนด 
 ผลิตภัณฑ การส่ือสาร กฎหมาย ใหกับพนักงาน 3.55 0.73 มาก 
3. บริษัทฯ มีการกําหนดวิธีการจัดซ้ือวัตถุดิบ เกณฑการคัดเลือกผูขาย และ 
 ประเมินผูขายหลังสงมอบทุกครั้ง เพื่อใหม่ันใจไดรับสินคาและวัตถุดิบมี 
 คุณภาพตามตองการ 3.64 0.73 มาก 
4. บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการจัดการในการควบคุมกระบวนการผลิตทําให 
 สินคาที่ผลิตออกมามีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา 3.92 0.63 มาก 
5. บริษัทฯ มีการชี้บงสถานะตางๆ ของสินคาในกระบวนการผลิต เพื่อใหชวย 
 ในการสอบกลับกรณีเกิดปญหา 3.84 0.76 มาก 
6. การจัดเก็บวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ของบริษัทเปนไปตาม FIFO (เขา 
 กอน – ออกกอน) 3.55 0.72 มาก 
7. เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดทั้งหมดของบริษัทฯ ตองไดรับการสอบเทียบ  
 และชี้บงสถานะการสอบเทียบไวอยางชัดเจน 3.82 0.71 มาก 

รวม 3.72 0.54 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.6 พบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง ใน
ภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X = 3.72) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ
สอดคลองอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ขอที่ 4 บริษัทฯ มี
ข้ันตอนและวิธีการจัดการในการควบคุมกระบวนการผลิตทําใหสินคาที่ผลิตออกมามีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของลูกคา ( X = 3.92) ขอที่ 5 บริษัทฯ มีการช้ีบงสถานะตาง ๆ ของสินคาในกระบวน 
การผลิต เพื่อใหชวยในการสอบกลับกรณีเกิดปญหา ( X = 3.84) ขอที่ 7 เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัด
ทั้งหมดของบริษัทฯ ตองไดรับการสอบเทียบ และช้ีบงสถานะการสอบเทียบไวอยางชัดเจน ( X = 
3.82) ขอที่ 1 บริษัทฯ มีการวางแผนเกี่ยวกับกระบวนการที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑ เชน ทรัพยากร 
เครื่องมือ เครื่องจักร เอกสารวิธีการปฏิบัติงานบันทึกใหเกิดความเหมาะสมกอนการผลิต และทวน
สอบการทํางาน เพื่อสรางความเช่ือมั่นแกลูกคา ( X = 3.71) ขอที่ 3 บริษัทฯ มีการกําหนดวิธีการ
จัดซื้อวัตถุดิบ เกณฑการคัดเลือกผูขาย และประเมินผูขายหลังสงมอบทุกครั้ง เพื่อใหมั่นใจไดรับสินคา
และวัตถุดิบมีคุณภาพตามตองการ ( X = 3.64) ขอที่ 6 การจัดเก็บวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ของ
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บริษัทเปนไปตาม FIFO (เขากอน – ออกกอน) ( X = 3.55) และขอที่ 2 บริษัทฯ มีการสื่อสารความ
ตองการของลูกคา ในดานตาง ๆ เชน ขอกําหนดผลิตภัณฑ การสื่อสาร กฎหมาย ใหกับพนักงาน ( X

= 3.55) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงาน 
 ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดาน 
 การตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง 
 

ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง 
n = 92 ระดับความ

สอดคลอง X  S.D. 
1. บริษัทฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 3.66 0.83 มาก 
2. บริษัทฯ มีการกําหนดการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อเปน 
 การเฝาติดตาม ตรวจวัด วิเคราะหและประเมินผลการทํางานสมํ่าเสมอ 3.96 0.74 มาก 
3. บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพ โดยมีการตรวจวัด และตรวจติดตาม 
 ในกระบวนการ ตั้งแตการรับเขาวัตถุดิบ ระหวางกระบวนการผลิต จนถึง 
 การสงมอบใหลูกคา 3.95 0.68 มาก 
4. ระบบการบริหารงานคุณภาพที่นํามาใชทําใหเกิดกระบวนการแกไข 
 การปองกันปญหา และเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 3.71 0.70 มาก 
5. บริษัทฯ มีการกําหนดวิธีปฏิบัติในการควบคุมผลิตภัณฑใหเปนไปตาม 
 ขอกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 3.72 0.75 มาก 
6. บริษัทฯ มีสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงการนํามาใชในองคกร 
 เกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ืองในกระบวนการทํางาน 3.50 0.73 ปานกลาง 

รวม 3.75 0.59 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และ 
การปรับปรุง ในภาพรวมมีความสอดคลองอยูในระดับมาก ( X = 3.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา มีความสอดคลองอยูในระดับมาก จํานวน 5 ขอ และมีความสอดคลองในระดับปานกลาง 
จํานวน 1 ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี ขอที่ 2 บริษัทฯ มีการกําหนด 
การตรวจสอบภายใน (Internal audit) เพื่อเปนการเฝาติดตาม ตรวจวัด วิเคราะหและประเมินผล
การทํางานสม่ําเสมอ ( X = 3.96) ขอที่ 3 บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพ โดยมีการตรวจวัด และ
ตรวจติดตามในกระบวนการ ต้ังแตการรับเขาวัตถุดิบ ระหวางกระบวนการผลิต จนถึงการสงมอบให
ลูกคา ( X = 3.95) ขอที่ 5 บริษัทฯ มีการกําหนดวิธีปฏิบัติในการควบคุมผลิตภัณฑใหเปนไปตาม
ขอกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 3.72) ขอที่ 4 ระบบการบริหารงานคุณภาพที่นํามาใชทําใหเกิด
กระบวนการแกไข การปองกันปญหา และเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ( X = 3.71) ขอที่ 1 บริษัทฯ 
มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ ( X = 3.66) และขอที่ 6 บริษัทฯ มีสงเสริมและ
สรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงการนํามาใชในองคกรเกิดการปรับปรุงอยางตอเน่ืองในกระบวนการ
ทํางาน ( X = 3.50) ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 สมมติฐาน พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีขอมูลสวนบุคคลตางกัน มีความคิดเห็นของ
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 แตกตางกัน ผล 
การทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.8-4.35 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
 การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวมและ 
 รายดาน จําแนกตามเพศ  
 

ความคิดเห็นของพนกังานตอการดําเนินงาน 
ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ  

ISO 9001:2008 

เพศชาย เพศหญิง 
t p-value 

X  S.D. X  S.D. 

1. ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ 3.65 0.68 3.80 0.53 1.12 0.26 
2. ดานความรับผิดชอบการบริหาร 3.77 0.58 3.83 0.61 0.46 0.64 
3. ดานการบริหารทรัพยากร 3.40 0.79 3.50 0.47 0.74 0.46 
4. ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง 3.71 0.58 3.74 0.49 0.27 0.78 
5. ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง 3.71 0.63 3.80 0.52 0.72 0.48 

รวม 3.65 0.57 3.73 0.42 0.77 0.44 
* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นของ
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในภาพรวมและ 
รายดานไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
 การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวมและ 
 รายดาน จําแนกตามอายุ 
 

ความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001:2008 

ต่ํากวา 25 ป 25-35 ป 36-45 ป 
มากกวา 
45 ป 

F 
p-

value 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ 3.08 0.58 3.75 0.62 3.77 0.57 3.30 1.10 2.60 0.06 
2. ดานการความรับผิดชอบ 
 การบริหาร 3.68 0.74 3.69 0.68 3.87 0.51 3.80 0.59 0.68 0.56 
3. ดานการบริหารทรัพยากร 3.04 0.59 3.44 0.69 3.52 0.66 2.85 0.72 1.83 0.15 
4. ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑ 
 เปนจริง 3.29 0.56 3.79 0.58 3.72 0.51 3.68 0.49 1.25 0.30 
5. ดานการตรวจวัด การวิเคราะห 
 และการปรับปรุง 3.17 0.55 3.74 0.67 3.80 0.52 3.87 0.67 1.85 0.14 

รวม 3.25 0.50 3.68 0.68 3.74 0.47 3.50 0.57 1.54 0.21 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นของ
พนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งในภาพรวมและ 
รายดานไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
 การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวม 
 และรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความคิดเห็นของพนักงานตอ
การดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001:2008 

มัธยมศึกษา 
/ปวช. 

ปวส./
อนุปริญญา

หรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี 

สูงกวา
ปริญญาตรี F 

p-
value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดานระบบการบริหารงาน 
 คุณภาพ 3.52 0.47 3.55 0.59 3.78 0.68 4.37 0.56 5.04 0.00* 
2. ดานความรับผิดชอบ 
 การบริหาร 3.62 0.58 3.80 0.59 3.86 0.54 4.27 0.56 3.16 0.03* 
3. ดานการบริหารทรัพยากร 3.18 0.48 3.40 0.57 3.46 0.67 4.50 0.72 10.74 0.00* 
4. ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑ 
 เปนจริง 3.52 0.40 3.74 0.45 3.76 0.59 4.34 0.53 5.82 0.00* 
5. ดานการตรวจวัด การวิเคราะห 
 และการปรับปรุง 3.46 0.48 3.74 0.65 3.84 0.50 4.56 0.47 10.71 0.00* 

รวม 3.46 0.39 3.65 0.50 3.74 0.48 4.41 0.53 9.68 0.00* 

* p ≤ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.10 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งใน
ภาพรวมและรายดานแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 เพื่อใหทราบวารายคูใดบางมีความแตกตางกัน จึงนําไปทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธี LSD ดังแสดงตามตารางที่ 4.11-4.16 
 
ตารางท่ี 4.11  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ในภาพรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา X  

มัธยมศึกษา/
ปวช. 

ปวส./อนุปริญญา
หรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี 
สูงกวา 

ปริญญาตรี 
3.46 3.65 3.74 4.41 

มัธยมศึกษา/ปวช. 3.46 - 0.1870 0.2806 0.9506* 
ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3.65 - - 0.0936 0.7636* 
ปริญญาตรี 3.74 - - - 0.6700* 
สูงกวาปริญญาตร ี 4.41 - - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ี
มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ในภาพรวม แตกตางกับพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. ระดับปวส./
อนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดย
เฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็น
ของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวม สูง
กวาพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. ระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับ
ปริญญาตรี 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา X  

มัธยมศึกษา/
ปวช. 

ปวส./อนุปริญญา
หรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี 
สูงกวา 

ปริญญาตรี 
3.52 3.55 3.78 4.37 

มัธยมศึกษา/ปวช. 3.52 - 0.0303 0.2602 0.8515* 
ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3.55 - - 0.2299 0.8211* 
ปริญญาตรี 3.78 - - - 0.5912* 
สูงกวาปริญญาตร ี 4.37 - - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ี
มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ แตกตางกับพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
ปวช. ระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมี
ระดับการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ สูงกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. ระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
และระดับปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานความรับผิดชอบการบริหาร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา X  

มัธยมศึกษา/
ปวช. 

ปวส./อนุปริญญา
หรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี 
สูงกวา 

ปริญญาตรี 
3.62 3.80 3.86 4.27 

มัธยมศึกษา/ปวช. 3.62 - 0.1823 0.2418 0.6573* 
ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3.80 - - 0.0595 0.4750 
ปริญญาตรี 3.86 - - - 0.4155 
สูงกวาปริญญาตร ี 4.27 - - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ี
มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ดานความรับผิดชอบการบริหาร แตกตางกับพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
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ปวช. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ดานความรับผิดชอบการบริหาร สูงกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. 
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานการบริหารทรัพยากร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา X  

มัธยมศึกษา/
ปวช. 

ปวส./อนุปริญญา
หรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี 
สูงกวา 

ปริญญาตรี 
3.18 3.40 3.46 4.50 

มัธยมศึกษา/ปวช. 3.18 - 0.2235 0.2830 1.3235* 
ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3.40 - - 0.0595 1.1000* 
ปริญญาตรี 3.46 - - - 1.0405* 
สูงกวาปริญญาตร ี 4.50 - - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ี
มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ดานการบริหารทรัพยากร แตกตางกับพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. 
ระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับ 
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน
การบริหารทรัพยากร สูงกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. ระดับปวส./อนุปริญญา
หรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 4.15  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา X  

มัธยมศึกษา/
ปวช. 

ปวส./อนุปริญญา
หรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี 
สูงกวา 

ปริญญาตรี 
3.52 3.74 3.76 4.34 

มัธยมศึกษา/ปวช. 3.52 - 0.2110 0.2315 0.8141* 
ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3.74 - - 0.0205 0.6030* 
ปริญญาตรี 3.76 - - - 0.5825* 
สูงกวาปริญญาตร ี 4.34 - - - - 

* p ≤ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.15 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญา
ตรี มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ดานการทําให เกิดผลิตภัณฑเปนจริง แตกตางกับพนักงานที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช. ระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง สูงกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
ปวช. ระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 4.16  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง จําแนกตามระดับ 
 การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา X  

มัธยมศึกษา/
ปวช. 

ปวส./อนุปริญญา
หรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี 
สูงกวา 

ปริญญาตรี 
3.46 3.74 3.84 4.56 

มัธยมศึกษา/ปวช. 3.46 - 0.2877 0.3865 1.1066* 
ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3.74 - - 0.0987 0.8189* 
ปริญญาตรี 3.84 - - - 0.7202* 
สูงกวาปริญญาตร ี 4.56 - - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.16 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญา
ตรี มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง แตกตางกับพนักงานที่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. ระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีระดับ
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีระดับการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง สูงกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
ปวช. ระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรี 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
 การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวม 
 และรายดาน จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ความคิดเห็นของพนกังานตอการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001:2008 

โสด สมรส 
หยาราง/
แยกกนัอยู F p-value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ 3.64 0.58 3.80 0.66 3.30 0.39 2.15 0.12 
2. ดานความรับผิดชอบการบริหาร 3.70 0.69 3.88 0.53 3.73 0.16 1.07 0.35 
3. ดานการบริหารทรัพยากร 3.37 0.73 3.50 0.68 3.37 0.27 0.42 0.66 
4. ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง 3.62 0.64 3.81 0.47 3.57 0.22 1.64 0.20 
5. ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และ 
    การปรับปรุง 3.67 0.60 3.85 0.60 3.39 0.09 2.26 0.11 

คาเฉล่ีย 3.60 0.55 3.77 0.51 3.47 0.16 1.72 0.18 
* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.17 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มี
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งใน
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  
ตารางท่ี 4.18  แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
 การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวม 
 และรายดาน จําแนกตามอายุงาน 
 

ความคิดเห็นของพนกังานตอการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001:2008 

ต่ํากวา 3 ป 3-5 ป มากกวา 5 ป 
F p-value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ 3.49 0.56 3.86 0.60 3.76 0.66 2.86 0.06 
2. ดานความรับผิดชอบการบริหาร 3.58 0.43 3.85 0.64 3.93 0.61 3.22 0.04* 
3. ดานการบริหารทรัพยากร 3.36 0.51 3.61 0.83 3.35 0.59 1.32 0.27 
4. ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง 3.55 0.61 3.89 0.54 3.71 0.44 2.99 0.05* 
5. ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และ 
    การปรับปรุง 3.57 0.59 3.87 0.71 3.79 0.44 1.98 0.14 

คาเฉล่ีย 3.51 0.46 3.82 0.61 3.71 0.45 2.69 0.07 
* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.18 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีอายุงานตางกัน มีความคิดเห็น
ของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมไม
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แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความรับผิดชอบ 
การบริหาร และดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง แตกตางกัน 
 เพื่อใหทราบวารายคูใดบางมีความแตกตางกัน จึงนําไปทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธี LSD ดังแสดงตามตารางที่ 4.19-4.20 
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานความรับผิดชอบการบริหาร จําแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน X  
ต่ํากวา 3 ป 3-5 ป มากกวา 5 ป 

3.58 3.85 3.93 
ต่ํากวา 3 ป 3.58 - 0.2759 0.3560* 
3-5 ป 3.85 - - 0.0801 
มากกวา 5 ป 3.93 - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีอายุงานตํ่ากวา 3 ป มีระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน
ความรับผิดชอบการบริหาร แตกตางกับพนักงานที่มีอายุงานมากกวา 5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีอายุงานมากกวา 5 ป มีระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน
ความรับผิดชอบการบริหาร สูงกวาพนักงานที่มีอายุงานตํ่ากวา 3 ป 
 
ตารางท่ี 4.20  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง จําแนกตามอายุงาน 
 

อายุงาน X  
ต่ํากวา 3 ป 3-5 ป มากกวา 5 ป 

3.55 3.89 3.71 
ต่ํากวา 3 ป 3.55 - 0.3399* 0.1625 
3-5 ป 3.89 - - 0.1773 
มากกวา 5 ป 3.71 - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.20 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีอายุงานตํ่ากวา 3 ป มีระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน
การทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง แตกตางกับพนักงานที่มีอายุงาน 3-5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

59 

ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีอายุงาน 3-5 ป มีระดับความ
คิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน 
การทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง สูงกวาพนักงานที่มีอายุงานตํ่ากวา 3 ป 
 
ตารางท่ี 4.21  แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
 การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวม 
 และรายดาน จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ความคิดเห็นของพนกังานตอการ
ดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001:2008 

ผูบริหาร หัวหนางาน พนักงานทั่วไป 
F p-value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ 4.18 0.70 3.77 0.72 3.60 0.54 4.16 0.02* 
2. ดานความรับผิดชอบการบริหาร 4.28 0.37 3.83 0.56 3.70 0.59 4.53 0.01* 
3. ดานการบริหารทรัพยากร 4.22 0.84 3.48 0.65 3.28 0.58 9.64 0.00* 
4. ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑ 
    เปนจริง 4.11 0.62 3.70 0.47 3.66 0.53 3.18 0.05* 
5. ดานการตรวจวัด การวิเคราะห 
    และการปรับปรุง 4.33 0.71 3.81 0.45 3.62 0.57 7.24 0.00* 

คาเฉล่ีย 4.22 0.63 3.72 0.46 3.57 0.47 7.92 0.00* 
* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.21 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความ
คิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งใน
ภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 เพื่อใหทราบวารายคูใดบางมีความแตกตางกัน จึงนําไปทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธี LSD ดังแสดงตามตารางที่ 4.22-4.27 
 
ตารางท่ี 4.22  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเหน็ของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ในภาพรวม จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน X  
ผูบริหาร หัวหนางาน พนักงานทั่วไป 

4.22 3.72 3.57 
ผูบริหาร 4.22 - 0.5054* 0.6535* 
หัวหนางาน 3.72 - - 0.1481 
พนักงานทั่วไป 3.57 - - - 

* p ≤ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.22 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนงผูบริหาร มีระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ใน
ภาพรวม แตกตางกับพนักงานที่มีตําแหนงหัวหนางาน และพนักงานทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนงผูบริหาร มีระดับความ
คิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ใน
ภาพรวม สูงกวาพนักงานที่มีตําแหนงหัวหนางาน และพนักงานทั่วไป 
 
ตารางท่ี 4.23  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน X  
ผูบริหาร หัวหนางาน พนักงานทั่วไป 

4.18 3.77 3.60 
ผูบริหาร 4.18 - 0.4050 0.5834* 
หัวหนางาน 3.77 - - 0.1784 
พนักงานทั่วไป 3.60 - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.23 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนงผูบริหาร มีระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน
ระบบการบริหารงานคุณภาพแตกตางกับพนักงานที่มีตําแหนงพนักงานทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนงผูบริหาร มีระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ สูงกวาพนักงานที่มีตําแหนงพนักงานทั่วไป 
 
ตารางท่ี 4.24  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานความรับผิดชอบการบริหาร จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน X  
ผูบริหาร หัวหนางาน พนักงานทั่วไป 

4.28 3.83 3.70 
ผูบริหาร 4.28 - 0.4467* 0.5800* 
หัวหนางาน 3.83 - - 0.1333 
พนักงานทั่วไป 3.70 - - - 

* p ≤ 0.05 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

61 

 จากตารางที่ 4.24 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนงผูบริหาร มีระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน
ความรับผิดชอบการบริหาร แตกตางกับพนักงานที่มีตําแหนงหัวหนางาน และพนักงานทั่วไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนง
ผูบริหาร มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ดานความรับผิดชอบการบริหาร สูงกวาพนักงานที่มีตําแหนงหัวหนางาน และพนักงาน
ทั่วไป 
 
ตารางท่ี 4.25  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานการบริหารทรัพยากร จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน 
X  

ผูบริหาร หัวหนางาน พนักงานทั่วไป 
4.22 3.48 3.28 

ผูบริหาร 4.22 - 0.7367* 0.9372* 
หัวหนางาน 3.48 - - 0.2006 
พนักงานทั่วไป 3.28 - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.25 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนงผูบริหาร มีระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน
การบริหารทรัพยากร แตกตางกับพนักงานที่มีตําแหนงหัวหนางาน และพนักงานทั่วไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนง
ผูบริหาร มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 ดานการบริหารทรัพยากร สูงกวาพนักงานที่มีตําแหนงหัวหนางาน และพนักงานทั่วไป 
 
ตารางท่ี 4.26  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง จําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน X  
ผูบริหาร หัวหนางาน พนักงานทั่วไป 

4.11 3.70 3.66 
ผูบริหาร 4.11 - 0.7179* 0.4542* 
หัวหนางาน 3.70 - - 0.0363 
พนักงานทั่วไป 3.66 - - - 

* p ≤ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.26 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนงผูบริหาร มีระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน
การทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง แตกตางกับพนักงานที่มีตําแหนงหัวหนางาน และพนักงานทั่วไป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มี
ตําแหนงผูบริหาร มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง สูงกวาพนักงานที่มีตําแหนงหัวหนา
งาน และพนักงานทั่วไป 
 
ตารางท่ี 4.27  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง จําแนกตาม 
 ตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน X  
ผูบริหาร หัวหนางาน พนักงานทั่วไป 

4.33 3.81 3.62 
ผูบริหาร 4.33 - 0.5208* 0.7126* 
หัวหนางาน 3.81 - - 0.1918 
พนักงานทั่วไป 3.62 - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.27 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีตําแหนงผูบริหาร มีระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน
การตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง แตกตางกับพนักงานที่มีตําแหนงหัวหนางาน และ
พนักงานทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ 
จํากัด ที่มีตําแหนงผูบริหาร มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง สูงกวา
พนักงานที่มีตําแหนงหัวหนางาน และพนักงานทั่วไป 
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ตารางท่ี 4.28  แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ 
 จํากัด ในภาพรวม และรายดาน จําแนกตามแผนกงาน 
 

ความคิดเห็นของ
พนักงานตอการ
ดําเนินงานตาม 

ระบบการบรหิารงาน 
คุณภาพ ISO 
9001:2008 

แผนก
ทรพัยากร

บุคคล 
แผนกธุรการ 

แผนกบญัชี
และการเงิน 

แผนกสงออก แผนกจัดซ้ือ 
แผนก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนก
ตรวจสอบ

ภายใน 

แผนก
เลขานุการ

และ
ประสานงาน
ตางประเทศ 

แผนก
คลังสินคา 

แผนก
ตรวจสอบ

คุณภาพสินคา 

แผนกการ
ผลิตสินคา 

แผนกซอม
บํารุง 

F 
p-

value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   

1. ดานระบบการบรหิาร 
    งานคุณภาพ 4.10 0.58 3.87 0.74 3.84 0.77 3.95 0.47 4.10 0.64 4.08 1.01 4.40 0.28 3.73 0.30 3.47 0.42 3.35 0.58 3.60 0.49 3.45 0.78 1.52 0.14 
2. ดานความรับผิดชอบ 
    การบริหาร 3.95 0.64 4.20 0.52 3.92 0.50 4.00 0.43 3.90 0.88 4.04 0.77 3.90 0.71 3.47 0.42 3.44 0.83 3.65 0.46 3.71 0.47 3.90 0.55 1.05 0.41 
3. ดานการบรหิาร 
    ทรัพยากร 3.90 0.50 3.52 0.74 3.68 0.78 3.90 0.68 3.80 0.63 4.00 0.94 4.10 0.99 3.27 0.61 3.47 0.76 3.07 0.48 3.19 0.39 3.27 1.04 1.84 0.06 
4. ดานการทําใหเกิด 
    ผลิตภัณฑเปนจริง 3.71 0.62 3.82 0.50 4.17 0.37 4.00 0.53 3.98 0.59 3.94 0.65 4.00 0.81 3.43 0.38 3.71 0.61 3.43 0.54 3.63 0.36 3.54 0.87 1.16 0.33 
5. ดานการตรวจวัด 
    การวิเคราะห และ 
    การปรับปรุง 4.17 0.38 4.12 0.53 4.20 0.60 4.00 0.41 3.97 0.68 4.13 0.77 4.25 0.82 3.67 0.44 3.55 0.44 3.50 0.33 3.49 0.57 3.69 0.61 2.25 0.02* 

คาเฉลี่ย 3.96 0.45 3.91 0.49 3.96 0.58 3.97 0.49 3.95 0.58 4.04 0.80 4.13 0.72 3.51 0.23 3.53 0.58 3.40 0.39 3.52 0.36 3.57 0.63 1.74 0.08 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.28 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีแผนกงานตางกัน มีความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และ 
การปรับปรุง แตกตางกัน  
 เพื่อใหทราบวารายคูใดบางมีความแตกตางกัน จึงนําไปทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี LSD ดังแสดงตามตารางที่ 4.29 
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ตารางท่ี 4.29  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
 ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง จําแนกตามแผนกงาน 
 

แผนกงาน 

X  

แผนก
ทรัพยาก
รบุคคล 

แผนก
ธุรการ 

แผนก
บัญชีและ
การเงิน 

แผนก
สงออก 

แผนก
จัดซ้ือ 

แผนก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนก
ตรวจสอบ
ภายใน 

แผนก
เลขานุการฯ 

แผนก
คลังสินคา 

แผนก
ตรวจสอบ

คุณภาพสินคา 

แผนกการ
ผลิตสินคา 

แผนก
ซอม
บํารุง 

4.17 4.12 4.20 4.00 3.97 4.13 4.25 3.67 3.55 3.50 3.49 3.69 
แผนกทรัพยากรบุคคล 4.17 - 0.0417 0.0333 0.1667 0.1944 0.0333 0.0833 0.5000 0.6111 0.6667 0.6668 0.4792 
แผนกธุรการ 4.12 - - 0.0750 0.1250 0.1528 0.0083 0.1250 0.4583 0.5694* 0.6250* 0.6361* 0.4375 
แผนกบัญชีและการเงิน 4.20 - - - 0.2000 0.2278 0.0667 0.0500 0.5333 0.6444* 0.7000* 0.7111* 0.5125 
แผนกสงออก 4.00 - - - - 0.0278 0.1333 0.2500 0.3333 0.4444 0.5000 0.5111 0.3125 
แผนกจัดซื้อ 3.97 - - - - - 0.1611 0.2778 0.3056 0.4167 0.4722 0.4833 0.2847 
แผนกเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 4.13 - - - - - - 0.1167 0.4667 0.5778* 0.6333* 0.6444* 0.4458 
แผนกตรวจสอบภายใน 4.25 - - - - - - - 0.5833 0.6944 0.7500 0.7611 0.5625 
แผนกเลขานุการฯ 3.67 - - - - - - - - 0.1111 0.1667 0.1778 0.0208 
แผนกคลังสินคา 3.55 - - - - - - - - - 0.0556 0.6667 0.1319 
แผนกตรวจสอบคุณภาพ 
สินคา 3.50 - - - - - - - - - - 0.1111 0.1875 
แผนกการผลิตสินคา 3.49 - - - - - - - - - - - 0.1986 
แผนกซอมบํารุง 3.69 - - - - - - - - - - - - 

* p ≤ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.29 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่ปฏิบัติงานในแผนกธุรการ 
แผนกบัญชีการเงิน และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดานการตรวจวัด การวิเคราะห 
และการปรับปรุง แตกตางกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกคลังสินคา แผนกตรวจสอบคุณภาพสินคา 
และแผนกการผลิตสินคา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท 
วรรณภพ จํากัด ที่ปฏิบัติงานในแผนกธุรการ แผนกบัญชีการเงิน และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง สูงกวาพนักงานที่ปฏิบัติงานในแผนกคลังสินคา 
แผนกตรวจสอบคุณภาพสินคา และแผนกการผลิตสินคา 

 
ตารางท่ี 4.30 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
 การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด ในภาพรวม 
 และรายดาน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

ความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบ 

การบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2008 

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

มากกวา 
30,000 บาท 

F 
p-

value 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดานระบบการบริหารงาน 
   คุณภาพ 3.34 0.41 3.74 0.53 3.62 0.84 3.97 0.72 3.56 0.02* 
2. ดานความรับผิดชอบการบริหาร 3.41 0.28 3.85 0.64 3.78 0.52 4.01 0.58 3.78 0.01* 
3. ดานการบริหารทรัพยากร 3.23 0.41 3.34 0.62 3.28 0.81 3.87 0.78 4.08 0.01* 
4. ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑ 
   เปนจริง 3.58 0.41 3.72 0.51 3.54 0.76 3.91 0.54 1.65 0.18 
5. ดานการตรวจวัด การวิเคราะห 
   และการปรับปรุง 3.39 0.56 3.73 0.53 3.78 0.56 4.05 0.63 4.27 0.01* 

รวม 3.39 0.33 3.68 0.47 3.60 0.56 3.96 0.59 4.31 0.01* 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.30 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มี
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ใน
ภาพรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ดานความรับผิดชอบการบริหาร ดานการบริหารทรัพยากร และดาน 
การตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง แตกตางกัน 
 เพื่อใหทราบวารายคูใดบางมีความแตกตางกัน จึงนําไปทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธี LSD ดังแสดงตามตารางที่ 4.31-4.35 
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ตารางท่ี 4.31  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ในภาพรวม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน X  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

มากกวา 
30,000 บาท 

3.39 3.68 3.60 3.96 
ต่ํากวา 10,000 บาท 3.39 - 0.2863* 0.2092 0.5693* 
10,001 – 20,000 บาท 3.68 - - 0.0772 0.2830 
20,001 – 30,000 บาท 3.60 - - - 0.3601 
มากกวา 30,000 บาท 3.96 - - - - 

* p ≤ 0.05 

 จากตารางที่ 4.31 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 
10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ในภาพรวม แตกตางกับพนักงานที่มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท และ
มากกวา 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท 
วรรณภพ จํากัด ที่มีที่มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท มีระดับ
ความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ใน
ภาพรวม สูงกวาพนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.32  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน X  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

มากกวา 
30,000 บาท 

3.34 3.74 3.62 3.97 
ต่ํากวา 10,000 บาท 3.34 - 0.3997* 0.2788 0.6302* 
10,001 – 20,000 บาท 3.74 - - 0.1209 0.2305 
20,001 – 30,000 บาท 3.62 - - - 0.3514 
มากกวา 30,000 บาท 3.97 - - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.32 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 
10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ แตกตางกับพนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,001-20,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดย
เฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และ
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มากกวา 30,000 บาท มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ สูงกวาพนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตํ่ากวา 10,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.33  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานความรับผิดชอบการบริหาร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน X  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

มากกวา 
30,000 บาท 

3.41 3.85 3.78 4.01 
ต่ํากวา 10,000 บาท 3.41 - 0.4382* 0.3682 0.5978* 
10,001 – 20,000 บาท 3.85 - - 0.0700 0.1595 
20,001 – 30,000 บาท 3.78 - - - 0.2295 
มากกวา 30,000 บาท 4.01 - - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.33 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 
10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ดานความรับผิดชอบการบริหาร แตกตางกับพนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,001-20,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดย
เฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และ
มากกวา 30,000 บาท มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2008 ดานความรับผิดชอบการบริหาร สูงกวาพนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตํ่ากวา 10,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.34  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานการบริหารทรัพยากร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน X  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

มากกวา 
30,000 บาท 

3.23 3.34 3.28 3.87 
ต่ํากวา 10,000 บาท 3.23 - 0.1102 0.0447 0.6314* 
10,001 – 20,000 บาท 3.34 - - 0.0654 0.5212* 
20,001 – 30,000 บาท 3.28 - - - 0.5867* 
มากกวา 30,000 บาท 3.87 - - - - 

* p ≤ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.34 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 
30,000 บาท มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ดานการบริหารทรัพยากร แตกตางกับพนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 
10,000 บาท รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 
บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดานการบริหารทรัพยากร สูงกวาพนักงานที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 20,001-30,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.35  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
 การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท 
 วรรณภพ จํากัด ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง จําแนกตามรายได 
 เฉลี่ยตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน X  

ต่ํากวา 
10,000 บาท 

10,001-
20,000 บาท 

20,001-
30,000 บาท 

มากกวา 
30,000 บาท 

3.39 3.73 3.78 4.05 
ต่ํากวา 10,000 บาท 3.39 - 0.3427* 0.3912 0.6555* 
10,001 – 20,000 บาท 3.73 - - 0.0485 0.3128 
20,001 – 30,000 บาท 3.78 - - - 0.2643 
มากกวา 30,000 บาท 4.05 - - - - 

* p ≤ 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.35 พบวา พนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 
10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง แตกตางกับพนักงานที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ทั้งน้ี โดยเฉลี่ยแลวพนักงานบริษัท วรรณภพ จํากัด ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 
บาท และมากกวา 30,000 บาท มีระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงานตามระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง สูงกวา
พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท 
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 การวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอ 
การดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของ บริษัท วรรณภพ จํากัด 
ผูวิจัยไดสรุปและรวบรวมขอเสนอแนะดังแสดงในตารางที่ 4.36 
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการดําเนินงาน 
 ตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความถี่ รอยละ 
ดานระบบการบริหารคุณภาพ   
1. ควรอบรมระบบมาตรฐานใหทั่วถึง 3 9.09 
2. บางหนวยงานยังไมไดเขาระบบบริหารงานคุณภาพทุกกระบวนการ 1 3.03 
3. พนักงานระดับปฏิบัติงานขาดความเขาใจในระบบ ISO  5 15.15 
4. ควรมีการดําเนินงานอยางจริงจัง พัฒนาระบบใหดีขึ้น 3 9.09 
5. กระบวนการและขั้นตอนยังขาดการตรวจสอบและควบคุม 1 3.03 
ดานความรับผิดชอบการบริหาร   
6. ผูบริหารมีความมุงม่ัน มีนโยบายชัดเจน แตอาจส่ือไมถึงพนักงานทุกคน 1 3.03 
7. ผูบริหาร หัวหนางาน ควรสรางจิตจํานึกและความตระหนักในความสําคัญของ 
   ระบบบริหารคุณภาพใหพนักงานมากขึ้น 2 6.06 
ดานการบริหารทรัพยากร   
8. จัดสรรบุคลากรใหเพียงพอตอความตองการ 3 9.09 
9. ควรมีการฝกอบรมใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มความรูและทักษะของพนักงาน 4 12.12 
10. การจัดสรรทรัพยากรตางๆ ควรคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่จะไดรับ 1 3.03 
ดานการทําใหเกิดผลิตภณัฑเปนจริง   
11. ขาดพนักงานระดับหัวหนาที่จะติดตามผล หรือขับเคล่ือนการปฏิบัติไป 
     สูเปาหมาย 3 9.09 
12. พนักงานยังขาดความรูความเขาใจในบางกระบวนการ ทําใหไมสามารถ 
     ดําเนินการไดเต็มประสิทธิภาพ 1 3.03 
13. ควรใหความสําคัญกับผูขายสินคาใหมากขึ้น 1 3.03 
ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง   
14. ควรดําเนินการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 4 12.12 

รวม 33 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.36 พบวา ในดานระบบการบริหารคุณภาพ พนักงานมีขอเสนอแนะวา
พนักงานระดับปฏิบัติงานขาดความเขาใจในระบบ ISO มากที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.15 
รองลงมาคือ ควรอบรมระบบมาตรฐานใหทั่วถึง และควรมีการดําเนินงานอยางจริงจัง พัฒนาระบบให
ดีข้ึน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.09 และบางหนวยงานยังไมไดเขาระบบบริหารงานคุณภาพทุก
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กระบวนการ กับกระบวนการและข้ันตอนยังขาดการตรวจสอบและควบคุม จํานวน 1 คน คิดเปน 
รอยละ 3.03 
 ดานความรับผิดชอบการบริหาร พนักงานมีขอเสนอแนะวาผูบริหาร หัวหนางาน ควรสรางจิต
จํานึกและความตระหนักในความสําคัญของระบบบริหารคุณภาพใหพนักงานมากข้ึน จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 6.06 และผูบริหารมีความมุงมั่น มีนโยบายชัดเจน แตอาจสื่อไมถึงพนักงานทุกคน 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.03 
 ดานการบริหารทรัพยากร พนักงานมีขอเสนอแนะวาควรมีการฝกอบรมใหมากข้ึน เพื่อเพิ่ม
ความรูและทักษะของพนักงาน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 12.12 รองลงมาคือ จัดสรรบุคลากรให
เพียงพอตอความตองการ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.09 และการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ควร
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่จะไดรับ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.03 
 ดานการทําใหเกิดผลิตภัณฑเปนจริง พนักงานมีขอเสนอแนะวาบริษัทขาดพนักงานระดับ 
หัวหนาที่จะติดตามผล หรือขับเคลื่อนการปฏิบัติไปสูเปาหมาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.09 
และพนักงานยังขาดความรูความเขาใจในบางกระบวนการ ทําใหไมสามารถดําเนินการไดเต็ม
ประสิทธิภาพ กับควรใหความสําคัญกับผูขายสินคาใหมากข้ึน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.03 
 ดานการตรวจวัด การวิเคราะห และการปรับปรุง พนักงานมีขอเสนอแนะวาควรดําเนินการ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 12.12 
 




