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การท างานเป็นทมีและความรู้ความเข้าใจในด้าน ISO 9001: 2015 ของบุคลากรทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การจัดท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษัท เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 

Teamwork and Understandings in ISO 9001: 2015 of Personnel Which Affect the Implementation of 

ISO 9001: 2015 at MBK Co., Ltd 

ศุภณฐั เฉลมิธ ารงลาภ 

Supanut Chaloemthomronglarp 

นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

Supanut40276@gmail.com 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ของบุคลากรในบริษทั เอ็ม บี เค 
จ ากดั (มหาชน) (2) ผลกระทบของการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001: 2015 บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)  (3) ผลกระทบของลกัษณะประชากรท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 บริษทั เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน)  (4) 
ผลกระทบของความรู้ความเขา้ใจในด้าน ISO 9001: 2015 ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)  จากบุคลากรท่ีปฏิบติังานในบริษทั เอม็ บี 
เค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 108 คน โดยใชส้ถิติการวิจยั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน-มาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

  ผลการวิจยัมีดงัน้ี 1) กลุ่มตวัอย่างมีการท างานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.84 
โดย กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการท างานในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการท างาน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.94 2) 
กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจในดา้น ISO 9001: 2015 ในระดบัท่ีดี โดยพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความ
เข้าใจในด้าน ISO 9001: 2015 ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านประโยชน์ของการน ามาใช้ โดยผู ้ท  า
แบบทดสอบผา่นทั้งหมด 108 คน 3) ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการจดัท า
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ท่ีแตกต่างกัน แต่ลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
ระดบัหนา้ท่ีการงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน มีประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหาคุณภาพ ISO 
9001: 2015 ไม่แตกต่างกนั 4) การท างานเป็นทีมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ไม่แตกต่างกนั 5) ความรู้ความเขา้ใจในดา้น ISO 9001: 2015 ของบุคลากร
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บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 
2015 ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 

ค าส าคญั: การท างานเป็นทีม, ความรู้ความเขา้ใจ, ประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ 

 

ABSTRACT 

 The Objectives of this research were (1)  to investigate the demographics data of the samples at 
MBK Co. ,Ltd ; (2)  to examine the perceptions regarding the influence of Teamwork which affects the 
Implementation of ISO 9001:  2015 at MBK Co. , Ltd; ( 3)  to examine the perceptions regarding the 
influence of Understandings which affects the Implementation of ISO 9001: 2015 at MBK Co., Ltd;; (4) 
to examine the influence of demographics data of the samples which affects the Implementation of ISO 
9001:  2015 at MBK Co. , Ltd. Results found that the different of Genders, levels of Job Roles, 
Qualification, Work period had similar levels of performance of the implementation of ISO 9001: 2015 at 
MBK Co. , Ltd.  Respondents in different age groups had different levels of performance of the 
implementation of ISO 9001: 2015 at MBK Co., Ltd.  Respondents with different Teamwork had similar 
levels of performance of the implementation of ISO 9001:  2015 at MBK Co. , Ltd.  Respondents in 
different Employee’ s understanding of ISO 9001:  2015 had different levels of performance of the 
implementation of ISO 9001: 2015 at MBK Co., Ltd. The Multiple Linear Regression Analysis revealed 
the demographics data and Employee’s understanding of ISO 9001: 2015 influenced performance of the 
implementation of ISO 9001: 2015 at MBK Co., Ltd. History of QMS (ISO 9001) had the highest impact 
on performance of the implementation of ISO 9001:  2015 at MBK Co. , Ltd followed by Ages, 
Requirement and Concept of PDCA respectively.  All statistical analysis were performed at . 05 
significance level. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

1. บทน า 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลท่ีทัว่โลกต่างยอมรับ และเป็นหน่ึงในส่วน
ส าคญัของผูบ้ริโภคส าหรับการเลือกซ้ือสินคา้และบริการของผูข้ายและผูใ้ห้บริการ ซ่ึงปัจจุบนัหลายองคก์ร
ไดน้ าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ไปประยกุตใ์ชก้บักระบวนการท างาน ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์เป็นตน้ เพื่อให้บุคลากรในองคก์รปฏิบติังานไปยงัเป้าหมายเดียวกนั ทั้งน้ีเพื่อ
ตอ้งการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในแนวคิดท่ีส าคญัท่ีจะ
สามารถสร้างความมัน่คงใหก้บัองคก์รได ้ 

 จากระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นสากล ท าให้องคก์รพยายามท่ีจะ
ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อท่ีจะขอรับการรับรองจากองคก์รท่ีให้การรับรอง และเม่ือไดรั้บการรับรอง
แล้ว จะเป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีผลักดันผู ้ขายหรือผู ้ให้บริการมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน และใน
กระบวนการท่ีจะไดรั้บการรับรองหรือการรักษามาตรฐานของระบบ บางคร้ังอาจจะตอ้งขอค าปรึกษาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาทางดา้นระบบบริหารคุณภาพในการเตรียมความพร้อมส าหรับการขอรับรอง หรือ
การรักษามาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ  

หากมองถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ ณ เวลาน้ีจะเห็นไดว้่า เศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนขา้งซบเซา 
ภายใตส้ภาวการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรง ทางเลือกเดียวท่ีจะบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) จะ
สามารถยืนหน่ึงในวงการศูนยก์ารคา้ฯ และโรงแรม คือ การสร้างผลิตภณัฑแ์ละบริการให้มีคุณภาพสูงและ
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด ดงันั้นองคก์รจึงน าระบบริหารคุณภาพ ISO 
9001 มาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการท างานต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ผลิตภณัฑ์ และการ
ใหบ้ริการ และป้องกนัความไม่สอดคลอ้งของการปฏิบติังานกบัขอ้ก าหนด  

 อย่างไรก็ดี แมว้่าองคก์รจะน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาประยุกต์ใชแ้ลว้ แต่องคก์รก็ยงั
ได้รับขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นผูเ้ช่าหลกั ผูเ้ช่ารายย่อย และผูใ้ช้บริการในทุก ๆ เดือน ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001  นอกจากนั้นเม่ือมีการตรวจติดตามภายใน ก็ยงัพบ
ประเด็น CAR หรือความไม่สอดคลอ้งต่อขอ้ก าหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 โดยขอ้ร้องเรียน
และ CAR ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัคู่มือการปฏิบติังาน ซ่ึงอาจจะส่งผลถึงระบบงานท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และอาจจะท า
ใหค้วามน่าเช่ือถือขององคก์รลดนอ้ยลง และโอกาสท่ีจะไดรั้บใบรับรองระบบบริหารคุณภาพเป็นไปไดย้าก 

 จากประเด็นดงักล่าว ผูว้ิจยัซ่ึงท างานในต าแหน่งบริหารระบบคุณภาพ 1 (แผนก บรภ.1) จึงสนใจท่ี
จะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษทั เอม็ บี 
เค จ ากดั (มหาชน) โดยไดด้ าเนินการสร้างตวัแปรตน้ คือ การท างานเป็นทีม และความรู้ความเขา้ใจของ
บุคลากรเก่ียวกบัระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีมาปรับปรุงแกไ้ขใน
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การด าเนินการงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการของบริษทั เอม็ บี 
เค จ ากดั (มหาชน) มากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

2.2 เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001 บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 

2.3 เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบริหารคุณภาพของบุคลากรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 

2.4 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 
จ าแนกจากตวัแปรของลกัษระประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการปฏิบติัหนา้ท่ี ระยะเวลา
การปฏิบติังาน 

 

3. สมมติฐานการวจิัย 

 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัหนา้ท่ีการงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการในจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของ
บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั 

2. การท างานเป็นทีมในความคิดเห็นของบุคลากรในบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ท่ีแตกต่างกนั  

3. ด้านความ รู้ความเข้าใจในด้าน  ISO 9001: 2015 ของบุคลากร ท่ีแตกต่างกัน  ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ท่ีแตกต่างกนั 

 

4. แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

4.1 แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 การท างานเป็นทีม หมายถึง การท่ีบุคคลตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไปมาปฏิบัติงานร่วมกัน ท่ีสามารถ
แลกเปล่ียนความรู้ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ประสานงานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี และร่วมกนัตดัสินใจแกไ้ขปัญหา 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้โดยการท างานเป็นทีม ประกอบดว้ย ผูน้ า และ สมาชิกในทีม นอกจากน้ี
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การท างานเป็นทีมตอ้งมีการวางแผนงานทุกคร้ังก่อนเร่ิมด าเนินการ และตอ้งมีการประเมินผลการด าเนินการ
อยูเ่สมอ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การด าเนินการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ (จีรวจัน์ วงศาโรจน์, 2547) 

 ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเกิดจากการสั่งสมดว้ยวิธีการศึกษาคน้ควา้ หรือการสังเกต และ
ไดน้ าขอ้มูลเหล่านั้นมาแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเปล่งวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร เช่น การ
พิมพ์ การเขียน และสามารถน ามาตีความในบุคคลอ่ืน ๆ เขา้ใจ ถูกต้องและเปิดมุมมองใหม่ได้ โดยท่ี
ความหมายไม่ผดิเพี้ยนไปจากเดิม (สุวิทย ์ อภิชยัดิษฐ,์ 2545) 

 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หมายถึง ประสิทธิภาพการด าเนินงานจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัย
องคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ โครงสร้างองคก์ร หากมีการจดัการโครงสร้างท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นระบบ 
และผูบ้ริหารระดบัสูงช่วยผลกัดนัให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้กิดความสามคัคีหรือร่วมมือร่วมใจกนั ความมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพขององค์กรย่อมเกิดข้ึน และผูป้ฏิบัติงาน ตอ้งมีทัศนคติท่ีดีและเอ้ือต่อกา
ปฏิบติังาน โดยเฉพาะการส่ือสาร เพราะกระบวนการภายในองคก์รมีจุดท่ีทุกฝ่ายตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
หากผูป้ฏิบติัส่ือสารไดอ้ย่างชดัเจนหรือมีการวางแผนท่ีดี การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง (วชัรี ธวธุรรม, 2526) 

 

4.2 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาความพร้อมของบุคลากรศูนยเ์ศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 4 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนในการน าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 มาปฏิบติั พบว่า ความพร้อมของ
บุคลากรในการน าระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 มาปฏิบติั ในดา้นอ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไวใ้นระบบ ISO 9001 ในดา้นกฎระเบียบและ ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีอยูเ่ดิม ในดา้นการฝึกอบรม
เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัระบบ ISO 9001 ในดา้นการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัระบบ ISO 
9001 ในด้านต าแหน่งหน้าท่ีตามลกัษณะงาน ในด้านความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร บุคลากรในกลุ่ม
คณะท างานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มีความพร้อมในเกือบทุกดา้น โดยกลุ่มผูบ้งัคบับญัชามีความ
พร้อมเฉพาะดา้นอ านาจหนา้ท่ี ท่ีก าหนดไวใ้นระบบ ISO 9001 ดา้นกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ี
มีอยูเ่ดิม และดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีตามลกัษณะงาน ในการน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 มาปฏิบติั 
ส่วนกลุ่ม ผูป้ฏิบติังานไม่มีความพร้อมในการน าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 มาปฏิบติัในทุก ๆ 
ดา้น (ทยากรณ์ ศรีสังข,์ 2554) 

 การศึกษาการท างานเป็นทีมท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า ระดบัการท างานเป็นทีมของสถานศึกษาโดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก ระดบัการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก การท างานเป็นทีมท่ีส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
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เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นเป้าหมายของทีม ดา้นการไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ดา้นการมีปฏิสัมพนัธ์ ดา้นการ
ติดตามส่ือสาร และดา้นการยอมรับนบัถือ สามารถร่วมกนัพยากรณ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไดร้้อยละ 55.50 (สุวรรณา พงษผ์่องพูล, 
2558) 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการน าระบบบริหารมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2000 ของส านกักษาปณ์ 
กรมธนารักษ ์ไปปฏิบติั พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยูช่่วงอายรุะหว่าง 41 ปี ถึง 50 ปี มีสถานภาพสมรส 
การศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาเป็นจ านวนมากคิด มีระยะเวลาการท างานอยูใ่นช่วงระหว่าง 11 ปี ถึง 15 ปี 
ปฏิบัติงานในหน่วยงานกลุ่มงานผลติมากท่ีสุด และส่วนใหญ่ได้รับการอบรมเก่ียวกับระบบบริหาร
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จ านวน 1 คร้ัง บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการน าระบบ บริหาร
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ไปปฏิบติัทั้งทางดา้นเอกสารคุณภาพ  ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการตรวจ
ติดตาม อยุใ่นระดบัปานกลางโดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีสังกดัหน่วยงานต่างกนัและผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 
ปัจจยัดา้นความรู้ ต่างกนัมีผลต่อการน าระบบบริหารมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001 : 2000 ไปปฏิบติัแตกต่าง
กนั (วิเชียร์ พนัแสน, 2553) 

 

5. ระเบียบวธีิวจิัย 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรของการวิจยั คือ บุคลากรของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 150 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ค านวณตามหลกัการแปรผนัระหวา่ง
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างกบัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการสุ่มตวัอย่างโดยขนาดของความคลาดเคล่ือนไม่
เกินร้อยละ 5 ใชสู้ตรของ Taro Yamane ซ่ึงไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างคือ 108 คน โดยผูว้ิจยัท าการสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage sampling) 

5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล แบบให้เลือกตอบจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัหนา้ท่ีการงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 

 ส่วนท่ี 2, 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการท างานเป็นทีม และประสิทธิภาพในการ
จดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) โดยมีเน้ือหา จ านวน 32 
ขอ้ แบ่งเป็นการท างานเป็นทีม 24 ขอ้ และประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 
ของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 8 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรวดั Likert Scale 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ เห็นดว้ย ปานกลาง ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ การก าหนดกฎเกณฑใ์นการแปลความหมาย
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ของค่าเฉล่ียของระดบัการท างานเป็นทีม และประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 
2015  

ค่าเฉล่ีย ระดบัการท างานเป็นทีม และประสิทธิภาพในการ
จดัท าระบบบริหารคุณภาพฯ 

1.000 – 1.800 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
1.801 – 2.600 ไม่เห็นดว้ย 
2.601 – 3.400 ปานกลาง 
3.401 – 4.200 เห็นดว้ย 
4.201 – 5.000 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

  ส่วนท่ี 3 เป็นแบบทดสอบเก่ียวกับความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระบบบริหารคุณภาพ โดยมีเน้ือหา 
จ านวน 15 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 หัวขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ก าหนด ISO 9001 ฉบบัปี 2015 แนวคิด PDCA ความเป็นมา
ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และประโยชน์ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 โดยการแปลผล
คะแนน ผูว้ิจยัไดต้ั้งค  าตอบใหผู้ท้  าแบบทดสอบไว ้2 ตวัเลือก ไดแ้ก่ ใช่ และ ไม่ใช่  

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ผูว้ิจยัไดจ้ดัตั้งเกณฑไ์ว ้ดงัน้ี 

    ผลการทดสอบ    คะแนน 

   ผา่น          11-20 

   ไม่ผา่น       0-10 

 การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability)โดยใชว้ิธีของ Cronbach’ Alpha 
Coefficient ทดลองใชก้บับุคลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั (Try out) จ านวน 108 คน พบวา่ ค่าความ 
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม(Reliability) มีค่าเท่ากบั 0.890 ส าหรับค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามใน 
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2,3 และ4 ท่ีเป็นขอ้มูลของการท างานเป็นทีม ความรู้ความเขา้ใจในดา้น ISO 9001: 
2015 และประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 แสดงตามตารางต่อไปนี 

  ตาราง ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

ดา้น ค่าความเช่ือมัน่ 
การท างานเป็นทีม 0.83 
ความรู้ความเขา้ใจในดา้น ISO 9001: 2015 0.75 
ประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพฯ 0.89 

รวม 0.82 
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5.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

5.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

 1. ผูว้ิจัยสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และสมมติฐานของงานท่ีวิจัยท่ีได้
ด าเนินการจดัท า 

 2. ผูว้ิจยัน าคะแนนการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานมาหาต าแหน่งท่ีของขอ้มูล (percentile) 
แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ช่วง คือ คะแนนนอ้ย คะแนนปานกลาง และคะแนนมาก แลว้สุ่มตามรายช่ือคะแนน
ประเมิน 

 3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปแจกแก่บุคลากรบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีได้
เลือกไว ้ 

 4. น าแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และตรวจสอบ ความถูกตอ้งกบัคะแนน
ผลการปฏิบติังานกบัรายช่ือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกไวเ้พื่อน ามาประมวลผล  

 5. จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

5.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 คน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร วารสารท่ีสามารถอา้งอิงได ้ผลงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

5.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าแบบสอบถามท่ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรของบริษทั เอ็ม บี เค 

จ ากัด (มหาชน) จ านวน 108 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม พบว่า

แบบสอบถามได้รับ ความร่วมมือตอบกลับสมบูรณ์ทั้ ง 108 ชุด โดยน าข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS   

 

6. ผลการวจิัย 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรในบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งของบุคลากรในบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) จ านวน 108 คน ส่วนใหม่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 63.91 มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 67.60 ระดบัปฏิบติัการ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 และ
ระยะเวลาการท างาน 1-5 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50  

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย (x̄) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ระดบัความคิดเห็นและล าดบัท่ีของการท างานเป็น
ทีม (n=108) 
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การท างานเป็นทีม       x̄ SD ระดบั ล าดบัท่ี 

1. สภาพแวดลอ้ม 3.84 0.52    มาก    2 
2. กระบวนการท างาน 3.94 0.48    มาก    1 
3. องคป์ระกอบและคุณลกัษณะ 3.79 0.58    มาก    5 
4. การส่ือสารท่ีดี 3.84 0.60    มาก    2 
5. การเผชิญหนา้ต่ออุปสรรค 3.80 0.48    มาก    4 

การท างานเป็นทีมภาพรวม 3.84 0.63    มาก -  

 ผลจากการวิเคราะห์การท างานเป็นทีม จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการท างานเป็นทีมโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .63 และบุคลากรแต่ละคนใหค้วาม

คิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมไม่แตกต่างกนัมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวม มี

ค่าเท่ากับ 0.63  เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นต่อการท างานเป็นทีมด้าน

กระบวนการท างานอยูใ่นระดบัมาก (x̄=3.94) ดา้นการส่ือสารท่ีดี และดา้นสภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก 

(x̄=3.84) ดา้นเผชิญหนา้ต่ออุปสรรคอยูใ่นระดบัมาก (x̄=3.80) และดา้นองคป์ระกอบและคุณลกัษณะอยูใ่น

ระดบัมาก (x̄=3.79) 

ตารางที่ 2 จ  านวนและร้อยละ ของบุคลากรท่ีท าแบบทดสอบดา้นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 

ขอ้ค าถาม จ านวน ร้อยละ ล าดบัท่ี 
1. ขอ้ก าหนด ISO 9001 ฉบบัปี 2015    

ผา่น 57 52.78  
     ไม่ผา่น 51 47.22  

รวม 108 100.00 4 
2. แนวคิด PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT)    

ผา่น 73 67.59  
ไม่ผา่น 35 32.41  

รวม 108 100.00 2 
3. ความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001    

ผา่น 71 65.74  
ไม่ผา่น 37 34.26  

รวม 108 100.00 3 
4. ประโยชน์ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001    
      ผา่น      100             100.00  
     ไม่ผา่น          0            0  

    รวม      108             100.00 1 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)    

ขอ้ค าถาม จ านวน ร้อยละ ล าดบัท่ี 
      ผา่น     96              88.89  
     ไม่ผา่น     12   11.11  

    รวม   108            100.00  

 ผลจากการวิเคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในดา้น ISO 9001: 2015 ของบุคลากร จากตารางท่ี 2 พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบดา้นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ผา่นทั้งหมด 96 คน คิดเป็นร้อยละ 

88.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 บุคลากรท า

แบบทดสอบผา่นมากท่ีสุด จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดา้นแนวคิด PDCA บุคลากรท าแบบทดสอบ

ผา่น จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 67.59 ดา้นความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 บุคลากรท า

แบบทดสอบผา่น จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 65.74 และดา้นขอ้ก าหนด ISO 9001 ฉบบัปี 2015 บุคลากร

ท าแบบทดสอบผา่นนอ้ยท่ีสุด จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 52.78 

ตารางที่ 3 การการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Linear Regression) เลือกใช้รูปแบบ Enter ของลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015ของบริษทั เอม็ 

บี เค จ ากดั (มหาชน) 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ B t Sig. 
ค่าคงท่ี 3.964 12.043 .000 
เพศ -.006 -.078 .939 
อาย ุ -.323 -2.950 .004 

ระดบัการศึกษา .127 1.135 .259 
ระดบัหนา้ท่ีการงาน -.008 -.059 .953 
ระยะเวลาการท างาน .042 .113 .503 

R.=.310 ; R2 =.096 ; F=2.175 ; Sig.=0.000 
หมายเหตุ *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ก าหนดให ้ลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย 1. เพศ (X1) 2. อาย ุ(X2) 3. ระดบัการศึกษา (X3) 

4. ระดับหน้าท่ีการงาน (X4) 5. ระยะเวลาการท างาน (X5) และประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหาร

คุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) (Y ̂overall) 

 ผลวิเคราะห์สมมติฐาน ลกัษณะประชากรศาสตร์ อายุ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) โดยภาพรวม จากตารางท่ี 3 พบว่า 

อาย ุ(X2) (B = -0.323) ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษทั 
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เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน)โดยรวม โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความ

ผนัแปรของประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั 

(มหาชน) ไดร้้อยละ 96 (R2 =.096) และสามารถเขียนสมการไดว้า่ Y ̂overall = 3.964+(-0.006 X2)  

ตารางที่ 4 การการวิเคราะห์การถดถอย (Multiple Linear Regression) เลือกใช้รูปแบบ Enter ของความรู้

ความเขา้ใจในดา้น ISO 9001: 2015 ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 

2015ของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 

ความรู้ความเข้าใจในด้าน 
ISO 9001: 2015 

B t Sig. 

ค่าคงท่ี 4.208 13.063 .000 
ขอ้ก าหนด ISO 9001: 2015 -.279 -2.541 .013 

แนวคิด PDCA .258 2.179 .032 
ความเป็นมาของ ISO 9001 .379 4.087 .000 

R.=.672 ; R2 =.452 ; F=6.519 ; Sig.=0.000 
หมายเหตุ *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 ก าหนดให้ ความรู้ความเขา้ใจ ประกอบดว้ย 1. ขอ้ก าหนด ISO 9001: 2015 (X1) 2. แนวคิด PDCA 

(X2) 3. ความเป็นมาของ ISO 9001 (X3) และประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 

2015 ของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) (Y ̂overall) 

 ผลวิเคราะห์สมมติฐาน ความรู้ความเขา้ใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ 

ISO 9001: 2015 ของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) โดยภาพรวม จากตารางท่ี 3 พบว่า ดา้นขอ้ก าหนด 

ISO 9001: 2015 (X1) (B = -0.279)  ดา้นแนวคิด PDCA (X2) (B = 0.258)  ดา้นความเป็นมาของ ISO 9001 

(X3) (B = 0.379) ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษทั เอ็ม 

บี เค จ ากดั (มหาชน)โดยรวม โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความผนั

แปรของประสิทธิภาพในการจัดท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด 

(มหาชน) ได้ร้อยละ 45.2 (R2 = .0.452) และสามารถเขียนสมการได้ว่า Y ̂overall = 4.208+(-0.279X1)+ 

0.258X2+0.379X3 
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7. สรุปผลการวจัิย 

7.1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัระบความส าคญัเกีย่วกบัการท างานเป็นทมี 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความส าคญัเก่ียวกบัการท างานเป็นทีม โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถเรียงล าดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการส่ือสารท่ีดี ดา้นการ

เผชิญหนา้ต่ออุปสรรค และดา้นองคป์ระกอบและคุณลกัษณะ ตามล าดบั 

7.2 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัระบความส าคญัเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจในด้าน ISO 9001: 2015  

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความส าคญัเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในดา้น ISO 9001: 2015  โดย

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท าแบบทดสอบผา่น โดยหัวขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียงจากมาก

ไปหาน้อยท่ีสุด ดังน้ี ด้านประโยชน์ของการน า ISO 9001: 2015 มาใช้ ด้านแนวคิด PDCA (PLAN, DO, 

CHECK, ACT) ดา้นความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และดา้นขอ้ก าหนด ISO 9001 ฉบบัปี 

2015 ตามล าดบั 

7.3 สรุปผลการวเิคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐาน 1 : ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัหน้าท่ี

การงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการในจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 

9001: 2015 ของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ทางดา้นอายุของบุคลากรท่ีแตกต่างกนั 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด 

(มหาชน) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐาน 2 : การท างานเป็นทีมในความคิดเห็นของบุคลากรในบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ท่ีแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการส่ือสารท่ีดี 

ดา้นการเผชิญหนา้ต่ออุปสรรค และดา้นองคป์ระกอบและคุณลกัษณะ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐาน 3 :  ความรู้ความเขา้ใจในด้าน ISO 9001: 2015 ของบุคลากรท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ท่ีแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ขอ้ก าหนด ISO 9001 ฉบบัปี 2015 แนวคิด PDCA (PLAN, DO, 

CHECK, ACT) และดา้นความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001ของบุคลากรท่ีแตกต่างกนั ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 

ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 

8.1 ผลการวจิัยเกีย่วกบัระดับการท างานเป็นทมี 

 ดา้นสภาพแวดลอ้ม บุคลากรมีการท างานเป็นทีมระดบัมาก เพราะบุคลากรรู้สึกว่า สภาพแวดลอ้ม

ภายในทีมเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดแรงกระตุน้ในการท างาน โดยเฉพาะผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งสร้างบรรยากาศ 

ดูแลสมาชิก เป็นผูข้บัเคล่ือนไปขา้งหน้า และสร้างความตระหนักให้กบัสมาชิกในทีม เพื่อให้เกิดความมี

ส่วนร่วมในการปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว ้ทั้งน้ีสมาชิกกต็อ้งเกิดความตระหนกัในตวัเอง ทั้ง

บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม และตอ้งยอมรับความผดิพลาดท่ี

เกิดข้ึนกบัตวัเอง พร้อมการปรับปรุงและแกไ้ข ซ่ึงทั้ง ผูบ้ริหารและสมาชิก น้ี ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมาก ๆ 

ส าหรับการท างานเป็นทีม หากแต่ละฝ่ายไม่รู้จกั บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของตวัเอง เป้าหมายท่ี

ก าหนดไวก้ไ็ม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุ  

 ดา้นกระบวนการท างาน บุคลากรมีการท างานเป็นทีมระดบัมาก เพราะบุคลากรรู้สึกว่า การท างาน

เป็นทีมจะเกิดข้ึนได้ อยู่ท่ีบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและสมาชิก รวมทั้งการเปิด

โอกาสให้กบัทุกคนในทีมไดแ้สดงความคิดเห็นร่วมกนั สมาชิกทุกคนต่างรวมแรงร่วมใจกนั และท างาน

ร่วมกนัโดยปราศจากความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นส่วนบุคคล หรือ ส่วนรวม เช่น ทศันคติ แนวคิด เป็น

ตน้ 

 ดา้นองคป์ระกอบและคุณลกัษณะ บุคลากรมีการท างานเป็นทีมระดบัมาก เพราะบุคลากรรู้สึกว่า 

งานท่ีไดรั้บมอบหมายเหมาะสมกบัตวัเอง มีความส าคญัและความทา้ทายมาก ๆ และเป็นงานท่ีครอบคลุม

การปฏิบติัหลายดา้น เพราะเม่ือบุคลากรไดรั้บงานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตวัเอง ผลลพัธ์ท่ีออกมา

ยิง่มีประสิทธิภาพ และถา้หากงานดงักล่าวเป็นงานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถแลว้ยงัมีความทา้ทายดว้ย ยิง่

ท าให้ผูป้ฏิบติังานไดฝึ้กฝนทกัษะอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนดว้ย เช่น การรับแรงกดดนั และการวางแผน เป็นตน้ ทั้งน้ี



14 
 

 
 

การท างานเป็นทีมยอ่มตอ้งอาศยัทีมงาน หากทีมงานใหค้วามส าคญักบังาน และยิง่หากท างานทดแทนกนัได ้

กย็ิง่เพิ่มประสิทธิภาพของงานไดม้ากข้ึน 

 ดา้นการส่ือสารท่ีดี บุคลากรมีการท างานเป็นทีมระดบัมาก เพราะบุคลากรรู้สึกวา่ หน่ึงในปัจจยัท่ีท า

ให้เกิดการท างานเป็นทีม คือ การส่ือสารหรือการประสานงานระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อทีมงาน 

หรือ ทีมงานต่อทีมงาน เพราะทีมงานตอ้งมีการแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์

ความรู้ให้กบัทุกคนในทีม ตอ้งสามารถส่ือสารขอ้มูลท่ีไดรั้บจากฝ่ายต่าง ๆ หรือผูบ้ริหารให้กบัทีมงานได้

อย่างชัดเจน ครบถว้น และเขา้ใจง่าย เพื่อให้ทีมงานสามารถด าเนินการงานต่อได้ โดยท่ีไม่ให้เกิดการ

เบ่ียงเบนออกไปจากจุดประสงคท่ี์ผูน้ า ผูบ้ริหาร หรือฝ่ายต่าง ๆ ตอ้งการ 

 ดา้นการเผชิญหนา้กบัอุปสรรค บุคลากรมีการท างานเป็นทีมระดบัมาก เพราะบุคลากรรู้สึกว่า การ

ปฏิบติังานในชีวิตประจ าวนัย่อมประสบพบเจอกบัอุปสรรคและปัญหามากมาย ซ่ึงสมาชิกทุกคนย่อมมี

อ านาจในการตดัสินใจส าหรับการแกปั้ญหาแตกต่างกนั ท าให้บางกระบวนการเม่ือพบกบัอุปสรรคก็ท าให้

เกิดการหยุดชะงกั ผูบ้ริหารหรือหัวหน้าทีมตอ้งแสดงภาวะความเป็นผูน้ า ดว้ยวิธีการน าทีมระดมความคิด 

เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหา และทุกคนตอ้งยอมรับ

ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั และวางแผนเพื่อก าจดัอุปสรรคท่ีขวางหนา้เพื่อท่ีกระบวนการการท างานราบร่ืน 

8.2 ผลการวจิัยเกีย่วกบัระดับความรู้ความเข้าใจในด้าน ISO 9001: 2015 

 บุคลากรบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) มีความรู้ความเขา้ใจดา้น ISO 9001: 2015 ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่วนใหญ่ท า
แบบทดสอบดา้น ISO 9001: 2015 ผ่านจ านวน 92 คน อย่างไรก็ตาม ก็ยงัมีบุคลากรในกลุ่มตวัอย่างท่ีท า
แบบทดสอบไม่ผา่น จ านวน 16 คน ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเร่ืองขอ้ก าหนด ISO 9001: 2015 โดยคิดเป็นร้อยละ 
47.22 หมายความวา่ โอกาสท่ีจะเกิดความไม่สอดคลอ้งในการปฏิบติังาน หรือ เกิด CAR (Corrective Action 
Request) ได้ในอัตราท่ีสูง เพราะขอ้ก าหนดจะเป็นปัจจัยควบคุมการปฏิบัติงาน หากบุคลากรไม่เขา้ใจ
ขั้นตอนการปฏิบติังานเพียงขั้นตอนเดียว ความไม่สอดคลอ้งเกิดข้ึนทนัที ซ่ึงความรู้สึกของบุคลากรหลงัการ
อบรมขอ้ก าหนด ISO 9001: 2015 ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
ของ ISO 9001: 2015 เน่ืองจากขอ้ก าหนดมีความซับซ้อนและเขา้ใจยาก ดงันั้นองค์กรควรด าเนินการจดั
อบรมเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสร้างกิจกรรมให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมและสร้างความเขา้ใจ
ขอ้ก าหนด ISO 9001: 2015 ใหลึ้กซ้ึงมากข้ึน 
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8.3 ผลการทดสอบสมมติฐานวเิคราะห์การท างานเป็นทมีและความรู้ความเข้าใจในด้าน ISO 9001: 2015 ที่มี

ผลต่อประสิทธิภาพในการจัดท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษัท เอ็ม บี  เค จ ากัด 

(มหาชน) 

 สมมติฐาน 1 : ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัหน้าท่ี

การงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการในจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 

9001: 2015 ของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั 

 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลกัษณะประชากรศาสตร์มีค่า p-value มากกว่า 0.05 จ านวน 4 

ดา้น ได้แก่ เพศ, ระดับการศึกษา, ระดบัหน้าท่ีการงาน และระยะเวลาการท างาน แสดงให้เห็นว่า ความ

แตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตร์ทั้ง 4 ดา้นดงักล่าว ส่งผลต่อการส่งผลต่อประสิทธิภาพการในจดัท า

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) ท่ีไม่แตกต่างกัน แต่ความ

แตกต่างทางด้านอายุมีค่า p-value น้อยกว่า 0.05 ส่งผลต่อการส่งผลต่อประสิทธิภาพการในจดัท าระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า ความ

แตกต่างทางดา้นอาย ุส่งผลต่อการส่งผลต่อประสิทธิภาพการในจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 

ของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทยากรณ์ ศรีสังข ์(2554) ได

วิจยัเร่ือง ความพร้อมของบุคลากรศูนยเ์ศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 4 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนในการน าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 มาปฏิบติั พบว่า กลุ่มผูท้  างานท่ีมีอายงุานมากจะ

เป็นกลุ่มคนท่ีควบคุมยากท่ีสุด เน่ืองจากแนวคิดดา้นการท างานของพวกเขาจะคิดว่าวิธีการปฏิบติังานเดิมมี

ประสิทธิภาพดีอยู่เป็นทุนเดิม และไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการเปล่ียนแปลงหรือน าระบบเขา้มา

ควบคุม ท าใหเ้กิดปัญหาตามมาคือความไม่สอดคลอ้งในการท างาน 

สมมติฐาน 2 : การท างานเป็นทีมในความคิดเห็นของบุคลากรในบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ท่ีแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การท างานเป็นทีมมีค่า p-value มากกวา่ 0.05 จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นกระบวนการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นการส่ือสารท่ีดี ดา้นการเผชิญหน้าต่ออุปสรรค และดา้น

องคป์ระกอบและคุณลกัษณะ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 

9001: 2015 ของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) ท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุนทร พลวงศ ์(2551, 

หน้า 7) ได้วิจยัเร่ือง การศึกษาการท างานเป็นทีมโดยใช้กิจกรรม 5 ส. พบว่า การท างานเป็นทีมให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ตอ้งมีการก าหนดโครงสร้างภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบใหก้บับุคคลใหมี้ความ

เหมาะสม นอกจากน้ีการประสานงาน ความร่วมมือ การแลกเปล่ียนความรู้ จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
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โดยผูบ้ริหารตอ้งสร้างบรรยากาศให้บุคลากรในองคก์รตระหนกัไดว้่า ทุกคนตอ้งร่วมมือกนัแบ่งปันความรู้

และประสบการณ์ และยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวาง

ไว ้

สมมติฐาน 3 :  ความรู้ความเขา้ใจในด้าน ISO 9001: 2015 ของบุคลากรท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ท่ีแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ความเขา้ใจในดา้น ISO 9001: 2015 ของบุคลากรมีค่า p-
value มากกว่า 0.05 จ านวน 1 ด้าน  ได้แก่  ประโยชน์ของการน า ISO 9001: 2015 มาใช้ ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ของบริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) ท่ีไม่
แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นวา่ บุคลากรตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ของการน าระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001: 2015 มาใช้ในกระบวนการขององค์กร แต่ความรู้ความเข้าใจในด้าน ISO 9001: 2015 ของ
บุคลากรมีค่า p-value มากกว่า 0.05 จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ขอ้ก าหนด ISO 9001: 2015, แนวคิด PDCA, ความ
เป็นมาของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001: 2015 ของบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยงัไม่
เขา้ใจขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของ ISO 9001: 2015 เน่ืองจากขอ้ก าหนดมีความซับซ้อนและเขา้ใจยาก ดังนั้ น
องคก์รควรด าเนินการจดัอบรมเก่ียวกบัขอ้ก าหนดเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสร้างกิจกรรมให้บุคลากรไดมี้ส่วน
ร่วมและสร้างความเขา้ใจขอ้ก าหนด ISO 9001: 2015 ใหลึ้กซ้ึงมากข้ึน 

9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะจากงานวจิัย 

 1. ดา้นการท างานเป็นทีม ดงัน้ี 

จากการศึกษาพบว่า องคก์รควรสร้างความตระหนกัให้กบับุคลากรเก่ียวกบัการจดัท าระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001: 2015 เช่น การอบรม หรือ การส่ือสารผา่นทางเสียงตามสาย หรือติดบอร์ดประกาศ 

จากการศึกษาพบว่า องค์กรควรมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีท้าทายและมีความ
สอดคลอ้งต่อวตุัประสงคคุ์ณภาพขององคก์รใหก้บับุคลากร 

จากการศึกษาพบว่า องคก์รควรเปิดพื้นท่ีแสดงความคิดเห็น ทั้งสอบถามขอ้สงสัยถึงผูบ้ริหาร การ
พฒันาส่ิงต่าง ๆ ในองคก์ร เป็นตน้ 

จากการศึกษาพบว่า องค์กรควรสร้างวฒันธรรมในองค์กรในลักษณะพี่น้อง มากกว่าหัวหน้า 
ลูกนอ้ง เพื่อโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 
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2. ดา้นความรู้ความเขา้ใจในดา้น ISO 9001: 2015 ดงัน้ี 

จากการศึกษาพบวา่ องคก์รควรเพิ่มชัว่โมงอบรมดา้นขอ้ก าหนด ISO 9001: 2015 ใหก้บับุคลากร 

9.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยในอนาคต 

 เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี ศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นบุคลากรในบริษทั เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน)
เท่านั้น ท าให้กลุ่มตวัอย่างมีขอบเขตท่ีจ ากดั ดงันั้น ควรมีการศึกษาหรือเปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอย่างอ่ืน ๆ 
เช่น บุคลากรบริษทัในเครือท่ีมีการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 เพื่อศึกษาวา่มีความแตกต่าง
กนัหรือไม่ อยา่งไร 

 ศึกษาตวัแปรดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจดัท าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 
เช่น ปัญหาและแนวทางการบริหารระบบบริหารคุณภาพ ความพร้อมของบุคลากรในการน าระบบ ISO 
9001: 2015 เป็นตน้ 

 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจดัท าแบบทดสอบเน้นเฉพาะขอ้ก าหนด ISO 9001: 2015 ในตวัแปร
ความรู้ความเข้าใจในด้าน ISO 9001: 2015 เพื่อวัดระดับความรู้ของบุคลากรในแต่ละฝ่าย และน ามา
เปรียบเทียบกับตวัแปรการเกิดความไม่สอดคลอ้งต่อขอ้ก าหนด หรือ CAR (Corrective Action Request) 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและน ามาประยกุตใ์ชไ้ดเ้พิ่มมากข้ึน 
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