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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องการยอมรับระบบบริ หารงานตามมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับการยอมรับของพนักงานภายหลังการนําระบบ ISO 9001 : 2008 มาใช้
ในการปรับปรุ งการผลิตของพนักงาน บริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด และศึกษาความสัมพันธ์การยอมรับ
การนําระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในการปรับปรุ งการผลิตของพนักงาน บริ ษทั พี.ที.จี
กรุ๊ ป จํากัด จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด จํานวน 182
คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามจํานวน 30 ข้อ คือ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับซึ่ งผลจากการวัดค่า
ความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.84 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามถูกวิเคราะห์โดยโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ ได้รับแบบสอบถามกลับคืน และมีความสมบูรณ์ถูกต้องสามารถนํามาวิเคราะห์
ข้อมูลได้จาํ นวนทั้งสิ้ น 182 ชุด คิดเป็ นร้อยเปอร์ เซ็นต์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ โดยมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ .05
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ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรั บนวัตกรรมของพนักงานบริ ษทั พี.ที .จี กรุ๊ ป จํากัด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อทําการจําแนกรายด้าน พบว่า ด้านการตื่นตัว ด้านในการสนใจ ด้านการ
ไตร่ ตรอง ด้านขั้นทดลอง มีการให้ระดับกระบวนการยอมรับอยูใ่ นระดับมาก ทุกด้าน
2. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การให้ระดับกระบวนการยอมรั บนวัตกรรมของ
พนักงานบริ ษ ทั พี.ที .จี กรุ๊ ป จํากัด พบว่า ปั จจัย ส่ วนบุ คคลไม่ มีความสัมพัน ธ์ กับการให้ร ะดับ
กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
เพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านตําแหน่ งงาน ด้านอายุการทํางาน และด้านเงินเดื อน ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การให้ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. กระบวนการยอมรับโดยรวมของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด มีอิทธิพลต่อขั้นการ
ยอมรับ เมื่อจําแนกรายด้าน พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับ ขั้นตื่นตัว ขั้นสนใจ ขั้นไตร่ ตรอง
ขั้นทดลอง มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับ ขั้นยอมรับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The objective of this research was to compare the innovation adoption process based
on personal factors and to examine the relationship between the innovation adoption process and
personal factors of employees at P.T.G. Groups Company Limited.
The sample group 182 employees of P.T.G. Groups Company Limited and were
selected by simple random sampling method. Data was an collected by a questionnaire that had a
total of 30 items. Part I was personal factors and part II was innovation adoption process with a
reliability level of .84. The data was analyzed using descriptive statistics of percentage, mean,
standard deviation (S.D.), t – test independent, one way ANOVA and Chi – square test and
determinate coefficient.
The findings were as follows :
1. The innovation adoption process of employees at P.T.G. Groups Company Limited
was at a high level. The findings also showed that the innovation adoption process regarding
awareness, interest, trial and adoption were at a high level.
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2. Employees at P.T.G. Groups Company Limited with different personal factors
regarding sex, age, education, job position, tenure and salary had no significantly different levels
of innovation adoption process at the .05 level.
3. Employees at P.T.G. Groups Company Limited with innovation adoption process
regarding awareness, interest, trial and adoption was significantly related in a positive manner at a
.05 lower level.
คําสํ าคัญ
การยอมรับระบบบริ หารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008
ความสํ าคัญของปัญหา
ปั จ จุ บ ัน การแข่ ง ขัน ในด้า นการทํา ธุ ร กิ จ มี ค วามรุ นแรงขึ้ นเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะใน
ภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่ งเป็ นผลมาจากปั ญหาการเมืองภายในประเทศ
และปั ญหาวิกฤติทางการเงินของอเมริ กา (Subprime) ซึ่งกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทัว่
โลกโดยเฉพาะบริ ษ ทั ที่ ด าํ เนิ น ธุ รกิ จ ด้า นการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจัก ร และประกอบเครื่ อ งจัก ร
โมดิฟายด์เครื่ องจักร ออกแบบระบบ PLC และซอฟแวร์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอีเล็คทรอนิ กส์และ
อุตสาหกรรมทัว่ ไป หลายบริ ษทั พยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้รอด
พ้นจากปัญหาเศรษฐกิจและความอยูร่ อดขององค์การ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ที่ทาํ ธุกิจประเภทเดียวกัน
หลายบริ ษทั ก็ได้รับผลกระทบกับจากสถานการณ์เดียวกันนี้ ซึ่ งต่างก็พยามปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้น
ปั ญหาดังกล่ าวไปให้ได้ รวมทั้งบริ ษทั พี ที จี กรุ๊ ป จํากัด การปรั บองค์กรเป็ นเรื่ องใหญ่ซ่ ึ งต้อง
กําหนดเป้ าหมายและวางแผนทั้งก่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ระหว่างดําเนิ นการเปลี่ยนแปลง
และหลังดําเนิ นการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้จนนําพาบริ ษทั รอดพ้นจาก
ปั ญหาเศรษฐกิ จและก้าวไปสู่ ความสําเร็ จในการเป็ นผูน้ าํ ในด้านการผลิตงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดและสามารถทําผลกําไรอันจะนําเม็ดเงินที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุ งบริ ษทั ให้เกิดความเติบโต
และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับเจ้าของบริ ษทั รวมไป
ถึงผูบ้ ริ หารในส่ วนต่ างๆในบริ ษทั ที่ จะต้องช่ วยกันพัฒนาระบบการทํางานให้ผลิ ตสิ นค้าให้ได้
มาตรฐานเป็ นไปตามความต้องการของลูกค้าและผลิตสิ นค้าให้ดีกว่าคู่แข่งขัน
จากระยะเวลาที่ผ่านมาการผลิตสิ นค้าประเภทเครื่ องจักรและ อะไหล่ อุปกรณ์ ให้กบั
ลูกค้ายังมีปัญหาในเรื่ องของคุณภาพ ของชิ้นงานที่ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับของลูกค้าและในส่ วนของฝ่ าย
บริ หารได้พยายามจัดหาเครื่ องจักรที่ทนั สมัยที่มีราคาแพงๆมาใช้ใน กระบวนการผลิตของฝ่ ายผลิต
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เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพให้ได้คุณภาพของชิ้นงาน ออกมาได้มาตรฐานตรงกับการต้องการของลูกค้า
ในด้านคุณภาพ ราคา การส่ งมอบ ดีกว่าคู่แข่งขันที่มากขึ้นเรื่ อยๆ แต่ทางบริ ษทั ก็สามารถแก้ปัญหา
ได้ในระดับหนึ่ ง ผลจากการเติบโตและมีการขยายงานเพิ่มมากขึ้นทุกปี และจํานวนพนักงานมีมาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ ทางบริ ษทั เองก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศความหลากหลายใน
การรับงานจึงมีผลต่อการบริ หารงานและการบริ การลูกค้า และประกอบกับแนวทางของลูกค้าบาง
รายได้เปลี่ยนไป โดยวางมาตรฐานของตัวเองสู งขึ้น อาจจะเนื่ องมาจากความเจริ ญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี ได้ทาํ ให้การแข่งขันของทางลูกค้าเองที่เคยจํากัดวงอยู่ในระดับประเทศ กลายเป็ นการ
แข่งขันในระดับโลก ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากัดในการประกอบธุรกิจพร้อมกับการแข่งขันที่
นับวันจะทวีความรุ นแรงมาก เพื่อแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็ นระบบบริ ษทั จึงนําเอาระบบการบริ หาร
คุณภาพโดยรวมทัว่ ทั้งองค์การมาใช้ คือระบบการบริ หารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล
ISO 9001:2008 เพื่อพัฒนาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับทั้งพนักงานในสายงานหลัก และสายงาน
สนับสนุนให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงให้ทนั กับสภาวการณ์ของลูกค้า
และร่ วมแรงร่ วมใจที่จะพัฒนาปรับปรุ งการทํางานของบริ ษทั ให้มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาภายหลังจากการที่องค์กรนําระบบบริ หารงานคุณภาพตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้บริ หารคุณภาพโดยรวมทัว่ ทั้งองค์การแล้ว พนักงานในระดับ
ต่าง ๆ เกิดการตื่นตัว สนใจ ไตร่ ตรอง และมีความพร้อมยอมรับที่จะดําเนินการภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริ หารงานแบบใหม่ขององค์กร ในระดับที่ยอมรับได้ หรื อยังมีปัญหาอื่นที่พนักงานยัง
ยอมรับไม่ได้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขส่ วนที่ยงั มีปัญหาเพื่อให้องค์กรสามารถ
ดําเนินกิจการต่อไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและเจริ ญเติบในธุรกิจต่อไป
โจทย์ วจิ ัย/ปัญหาวิจัย
ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับ การนําระบบบริ หารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในการบริ หารงานของบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาถึงระดับการยอมรับของพนักงานภายหลังการนําระบบบริ หารงานคุณภาพตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในการปรับปรุ งการผลิตของพนักงาน บริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด
2.เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความสัม พัน ธ์ ก ารยอมรั บ การนํา ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใช้ในการปรับปรุ งการผลิตของพนักงาน บริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด
จําแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
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วิธีดําเนินการวิจัย
1.ประชากร
ประชากร ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจาก พนักงานทั้งหมดของ บริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด จํานวน
182 คนในการดําเนิ นการวิจยั ซึ่ งได้แก่ พนักงานในระดับหัวหน้างาน และพนักงานในระดับ
ปฏิบตั ิการ
2.กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้กลุ่มตัวอย่างโดยคิดเป็ นร้อยละ 80 ของจํานวนประชากรทั้งหมด
ได้จาํ นวน 182 คน
3.เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ ที่ได้ต้ งั ไว้ เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถาม มีท้ งั หมด 2 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน อายุการทํางาน และ เงินเดื อน มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด
(Closes-Ended Question)
ส่ วนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรม ประกอบด้วย
ขั้นการตื่นตัว ขั้นความสนใจ ขั้นการไต่ตรอง ขั้นการทดลองใช้ และขั้นยอมรับ เพื่อทําความเข้าใจ
ในโครงสร้าง จึงใช้คาํ ถามในลักษณะประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่ งมีตวั เลือกตามระดับการยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรตามความคิดเห็น อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด (2545: 103) โดยกําหนดค่า
คะแนนออกเป็ น 5 ระดับดังนี้คือ
ระดับ
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับการยอมรับการยอมรับระบบบริ หารงาน
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
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4.ขั้นตอนในการสร้างเครื่ องมือ
ขั้นตอนในการในการสร้างแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินตามขั้นตอนดังนี้
4.1 ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารตําราต่างๆ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรตามระบบบริ หารงานคุณภาพระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008
4.2 นํา ร่ า งแบบสอบถามให้ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา (Validity)
4.3 ปรั บ ปรุ งแก้ไ ขข้อ บกพร่ องของแบบสอบถามตามที่ ค ณะกรรมการที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์แนะนําแล้วจึงดําเนินการเชิญผูท้ รงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม
4.4 การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ (Validity)
นําแบบสอบถามเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
เที่ยงตรงในเนื้ อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนี ของความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence) ระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะยุทธพงษ์
กัยวรรณ์ (2543 : 123) แปลความหมายของคะแนนดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดไม่ตรงตามนิยามศัพท์เฉพาะ
และเลือกค่าที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.6 ส่ วนที่มีค่าน้อยกว่า 0.6 นํามา
ปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543 : 123)
4.5 การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) แล้ว ไปทดลองใช้เครื่ องมือที่สร้างขึ้น ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือด้วยการหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไปทําการ
ทดลองใช้เครื่ องมือเพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Try - out)โดยนําไปใช้กบั พนักงาน
บริ ษ ัท ซี . ไอ เทคโนโลยี จํา กัด ที่ อ ยู่ 111
หมู่ 10 ถนนโรจนะ อํา เภอ วัง น้อ ย จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึ่ งมีการนําเทคนิ คการบริ หารคุณภาพระบบมาตรฐานISO 9001:2000โดยรวม
ทัว่ ทั้งองค์การมาใช้ซ่ ึ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด จํานวน 30 ชุด ก่อนเก็บ
ข้อมูลจริ ง เพื่อนํากลับมาหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยนําผลของข้อมูลที่ได้เฉพาะที่มี
การวัดมาตราส่ วนประมาณค่ามาคํานวณหาความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรของครอนบาค (Conbrach) ซึ่ ง
เรี ยกว่า “สหสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา” (α-Coefficient) ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ ให้ใกล้เคียงกับ 1 (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543 : 137) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.84
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5.การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มีข้นั ตอนดําเนินงาน ดังนี้
5.1 ผูว้ ิจยั ทําหนังสื อแนะนําตัว และขอหนังสื ออนุญาตโดยแจกแบบสอบถามจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผูบ้ ริ หารบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป
จํากัด เพื่อขออนุ ญาตและขอความร่ วมมือในการแจกแบบสอบถามให้กบั พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
และหัวหน้างานในบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด
5.2 นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วแจกให้กบั พนักงานในระดับ
ปฏิบตั ิการและหัวหน้างานเพื่อตอบแบบสอบถาม
5.3 ผูว้ ิจยั รับแบบสอบถามกลับคืน เพื่อนําข้อมูลมาดําเนินการต่อไป
6.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยผูว้ ิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
6.1 การตรวจสอบข้อมูลในแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามที่รวบรวมได้ แล้ว
นํามาทําการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
6.2 การลงรหัสข้อมูล ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วมากําหนดใส่ รหัส
6.3 การวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
6.4 การวิเคราะห์ระดับคุณภาพของการให้บริ การโดยกําหนดเกณฑ์ในการใช้น้ าํ หนักแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ อ้างถึงใน บุญชม ศรี สะอาด (2545 : 103) ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย =
คะแนนสูงสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
5 −1
=
5

=
ค่าเฉลี่ย
4.20 - 5.00
3.40 - 4.19
2.60 - 3.39
1.80 – 2.59
1.00 – 1.79

0.8
ระดับการยอมรับการยอมรับระบบบริ หารงาน
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
รับรู ้มากที่สุด
รับรู ้มาก
รับรู ้ปานกลาง
รับรู ้นอ้ ย
รับรู ้นอ้ ยที่สุด
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7.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
7.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
7.1.3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
7.2 สถิติเชิงอนุมานหรื อสถิติอา้ งอิง (Interential Statistics)
7.2.1 การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์แบบไคร์ - สแคว Chi Square (X2)
การเสนอผลการศึกษาใช้วิธีอธิ บายความโดยวิธีการพรรณนาประกอบตารง
แสดงข้อมูลทางสถิติ
H0: ปั จจัยส่ วนบุคคล มีความสัมพันธ์กบั ระดับการยอมรับการยอมรับ
ระบบบริ หารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรื อ P = 0
H1: ปั จจัยส่ วนบุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการยอมรับการยอมรับ
ระบบบริ หารงาน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรื อ P ≠ 0
H0: กระบวนการยอมรับ มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกับ ขั้นการยอมรับ
หรื อ B1 = 0
H1: กระบวนการยอมรับ มีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกับ ขั้นการยอมรับ
หรื อ B1 ≠ 0
ผลการวิจัย
1. จากข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด จํานวน 182 คน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.90 มีอายุระหว่าง
21 -28 ปี จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.10 พนักงานส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.50 ทําหน้าที่ในตําแหน่งงานพนักงานระดับปฎิบตั ิ
การ จํานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.10 ส่ วนมากมีอายุการทํางาน 5 ปี ขึ้นไป จํานวน 61 คน คิด
เป็ นร้อยละ 33.50 นอกจากนี้ ส่วนใหญ่มีเงินเดือนอยูท่ ี่ 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 48 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.40
2. ผลการวิเคราะห์ ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมของพนักงานบริ ษทั
พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด พบว่า พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด มีระดับการยอมรับระบบบริ หารงาน
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ตามมาตรฐาน ISO: 9001: 2008 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยสามารถแยกออกเป็ นแต่ละด้าน คือ
ด้านการตื่นตัว ด้านขั้นความสนใจ ด้านการไตร่ ตรองเพื่อพิจารณา ด้านความสามารถในการทดลอง
ใช้ และด้านการยอมรับ โดยพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด มีระดับการยอมรับระบบบริ หารตาม
มาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 รายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลกับระดับกระบวนการตัดสิ นใจ
ยอมรับของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดโดยใช้สถิติ ไค – สแควร์ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน อายุการทํางาน และรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การให้
ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับกับขั้นการยอมรับ
ของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดโดยใช้สถิติ Linear Regression พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจ
ยอมรั บโดยรวม มีอิทธิ พลต่อขั้นการยอมรั บ เมื่ อจําแนกรายด้าน พบว่า ขั้นการตื่นตัว ขั้นความ
สนใจ ขั้น การไตร่ ต รอง ขั้น ทดลอง มี ค วามสัม พัน ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ ขั้น ยอมรั บ ที่ ร ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 (ดังตารางสถิติต่อไปนี้)
ตารางที่ 4.1 กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับ ขั้นตื่นตัวมีความสัมพันธ์กบั ขั้นยอมรับ
ขั้นตื่นตัว
Constant
Shame (TOSCA)

B
2.535
.388

Std. Error
.131
.037

Beta
.617

จากตารางที่ 4.1 พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดมีการยอมรับระบบบริ หารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นการตื่นตัว พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับขั้นการ
ยอมรับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( Beta = .617) ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐาน H1
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ตารางที่ 4.2 กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับ ขั้นสนใจมีความสัมพันธ์กบั ขั้นการยอมรับ
ขั้นความสนใจ
Constant
Shame (TOSCA)

B
2.005
.473

Std. Error
.130
.037

Beta
.694

จากตารางที่ 4.2 พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดมีการยอมรับระบบบริ หารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นสนใจ พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับขั้นการยอมรับ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Beta = .694) ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐาน H1
ตารางที่ 4.3 กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับ ขั้นไตร่ ตรองมีความสัมพันธ์กบั ขั้นยอมรับ
ขั้นการไตร่ ตรอง
Constant
Shame (TOSCA)

B
1.261
.641

Std. Error
.145
.041

Beta
.762

จากตารางที่ 4.3 พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดมีการยอมรับระบบบริ หารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นไตร่ ตรอง พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับขั้นการ
ยอมรับ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Beta = .762) ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐาน H1
ตารางที่ 4.4 กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับ ขั้นทดลองใช้มีความสัมพันธ์กบั ขั้นยอมรับ
ขั้นทดลอง
Constant
Shame (TOSCA)

B
1.227
.685

Std. Error
.126
.035

Beta
.823

จากตารางที่ 4.4 พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดมีการยอมรับระบบบริ หารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นทดลอง พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับขั้นยอมรับ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Beta = .823) ผลการวิจยั ยอมรับสมมติฐาน H1

11
อภิปรายผล
การศึกษาการยอมรับระบบบริ หารงานตามมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 : กรณี ศึกษา
บริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปประเด็นและอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์และ
สมมติฐานของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ ได้ดงั ต่อไปนี้
ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด
จากการวิเคราะห์ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรั บของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป
จํากัด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่ อพิจารณาระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรั บจําแนกรายด้าน พบว่าพนักงานส่ วน
ต่างๆของ พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด ให้ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ขั้นตื่นตัว รองลงมาคือ ขั้นสนใจ ขั้นทดลอง และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ขั้นไตร่ ตรอง
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด ให้การยอมรับในด้านของการตื่นตัว
ซึ่งบริ ษทั ได้มีการนําเอาระบบบริ หารคุณภาพ ISO : 2001 : 2008 มาใช้ในการบริ หารคุณภาพ
โดยรวม และพนักงานมีความเข้าใจในขั้นตอนในการปฎิบตั ิงานตามระบบ ISO : 2001 : 2008
เมื่อได้รับการแจกคู่มือจากฝ่ ายบริ หารเพื่อนํามาศึกษาและยังมีการแสดงให้เห็นถึงการบริ หารงาน
โดยทัว่ ไปขององค์กรและพนักงานยังให้ความร่ วมมือกับองค์กรในการพัฒนาการบริ หารงานไปสู่
มาตรฐานสากล ด้านขั้นความสนใจ การบริ หารงานสามารถนํามาใช้และปรับปรุ งการทํางานให้มี
ประสิ ทธิภาพ ข้อกําหนดในการบริ หารงานมีความชัดเจนสามารถนํามาใช้ได้โดยไม่มีการแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงและเมื่อนําระบบการทํางานนี้ มาใช้แล้วมีการปรับปรุ งการทํางานได้เป็ นอย่างดี ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เนาวรัตน์ เกิดกาญจน์ (อ้างถึง กรกฏ รามชัยเดช, 2543 ) ศึกษาเรื่ อง “การ
สื่ อสารในองค์กรกับการยอมรับระบบ ISO 9000 ของบริ ษทั ไทย แอร์ พอร์ ต กราวด์ เซอร์ วิสเซส
จํากัด และบริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)” พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์
กับการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 อย่ามีนยั สําคัญทางสถิติและมีระดับของการยอมรับที่สูง
มาก
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์กนั กับการให้ระดับกระบวนการยอมรับ
โดยรวมของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กบั การให้
ระดับกระบวนการยอมรับนวัตกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ า ด้า นเพศ ด้า นอายุ ด้า นระดับ การศึ ก ษา ด้า นตํา แหน่ ง งาน ด้า นอายุก ารทํา งาน และด้า น
เงินเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
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.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เนาวรั ตน์ เกิ ดกาญจน์(อ้างถึ งใน กรกฏ รามชัยเดช, 2543)
ศึกษาเรื่ อง “การสื่ อสารในองค์กรกับการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 ของบริ ษทั ไทย แอร์
พอร์ ต กราวด์ เซอร์ วิสเซส จํากัด และบริ ษทั บริ การเชื้ อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)”
พบว่า 1) การศึกษาและรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 โดย
ที่ผมู ้ ีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และผูม้ ีรายได้สูงกว่า 50,000 บาท มีการยอมรับระบบคุณภาพ
ISO 9000 ในระดับสู งกว่ากลุ่มอื่นๆ 2) การเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 มี
ความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทุกแหล่งข่าวสารที่
เผยแพร่ ทางสื่ อมวลชนและสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 3) การสื่ อสารใน
องค์การมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แหล่งข่าว
ที่ มีความสัมพันธ์ การยอมรั บ ได้แ ก่ หัวหน้างานผูบ้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าที่ ตรวจติ ดตามคุ ณภาพ
ภายใน เจ้าหน้าที่บริ หารคุณภาพ บอร์ ดข่าวสารข้อมูลทัว่ ไปการประชุมฝ่ าย/แผนก การปฐมนิ เทศ
พนักงานใหม่ และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจําบริ ษทั 4) ทัศนคติมีความสัมพันธ์กบั การยอมรับระบบ
คุณภาพ ISO 9000 อย่ามีนยั สําคัญทางสถิติและมีระดับของการยอมรับที่สูงมาก
สมมติฐานที่ 2 กระบวนการตัดสิ นใจยอมรับโดยรวมมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกับการ
ให้ระดับขั้นยอมรับของพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัด พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจโดยรวมมี
อิทธิพลต่อขั้นการยอมรับ เมื่อจําแนกรายด้าน พบว่า ขั้นตื่นตัว ขั้นสนใจ ขั้นไตร่ ตรอง ขั้นทดลอง มี
ความสัมพันธ์ไปในทางทิศเดียวกับขั้นการยอมรับ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของศยามล เอกะกุลานันต์ (2541) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความสามารถ
ของตนเองในการจัดการกับพฤติกรรมการจัดการของผูน้ าํ ระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรม ผลจาก
การศึกษาพบว่า ผูน้ าํ ระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมมีการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการอยูใ่ นระดับสู ง ผูน้ าํ ระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเพศ อายุ อายุงาน วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การฝึ กอบรมด้านการจัดการต่างกัน มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผูน้ าํ ระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความวิตกกังวล
ต่างกัน มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
จัดการของ ผูน้ าํ ระดับต้นในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .5695)
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะเพื่อใช้เป็ นแนวทางสําหรับผูบ้ ริ หารในการพิจารณา
ระดับกระบวนการยอมรับนวัตกรรม ดังนี้
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1) จากการวิจยั ครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าพนักงานบริ ษทั พี.ที.จี กรุ๊ ป จํากัดให้ระดับการยอมรับ
นวัตกรรม ด้านการตื่นตัว ด้านขั้นความสนใจ ด้านการไตร่ ตรองเพื่อพิจารณา ด้านความสามารถใน
การทดลองใช้ ด้านการยอมรับ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ยังมีขอ้ ที่ควร
ได้รับการปรับปรุ ง คือ ด้านการไตร่ ตรองเพื่อพิจารณา ในเรื่ องรายละเอียดในการแก้ไขปั ญหาที่
สามารถปฎิบตั ิได้จริ ง ระบบที่จะช่วยส่ งเสริ มการทํางานให้มีระบบมากขึ้น ด้านการยอมรับ ระบบ
สามารถทําให้การทํางานรวดเร็ วและมี มาตรฐานมากขึ้น สามารถนําระบบนี้ ไปใช้ในการแก้ไข
ปั ญหาในการทํางานได้ ซึ่ งบริ ษทั ควรมีการวางแผนที่ดีเพื่อจะนําระบบและกระบวนการมาใช้ให้
เกิดประโยชน์กบั องค์กรให้มากที่สุด
2) การวิจยั เกี่ยวกับระบบการยอมรับระบบมาตรฐาน ISO: 2001: 2008 จะเห็นได้ว่า
โดยรวมพนักงานส่ วนใหญ่ให้การยอมรั บระบบอยู่ในระดับมากเพราะทําให้ระบบการทํางานมี
มาตรฐานมากขึ้น สามารถพัฒนาการผลิตให้ได้มาตรฐาน และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยงแปลง
ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งในแต่ละด้าน บริ ษทั สามารถนําข้อมูลมาปรับใช้ให้เข้ากับการทํางานของ
องค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึง การยอมรับระบบบริ หารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน
ISO: 2001: 2008 การทําการวิจยั ในเรื่ องระดับกระบวนการตัดสิ นใจยอมรับนวัตกรรมของพนักงาน
บริ ษ ัท พี . ที . จี กรุ๊ ป จํา กัด ผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ สามารถนํา ความคิ ด เห็ น ของพนัก งานที่ มี ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงองค์กรไปปรับใช้ในการบริ หารงานและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั และควร
ทําการศึกษาบริ ษทั อื่น ๆ ที่มีการนําระบบการบริ หารตามมาตรฐานมาใช้เพื่อเปรี ยบเทียบ และนํามา
ปรับปรุ งเพื่อพัฒนาบริ ษทั ต่อไป
บรรณานุกรม
บุญชม ศรี สะอาด. (2545). การวิจัยเบือ้ งต้ น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพฯ : สุ วีริยาสาสน์.
ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์. (2543). พืน้ ฐานการวิจัย. กรุ งเทพฯ : สุ วิริยาสาส์น.
Johnston, R. (1995). “Service failure and recovery: Impact, attributes, and process. Advances
in Services.” Marketing and Management. 4: 211-218.
Juran, J.M. & F. M. Gryna. (1988). Juran’s Quality Control Handbook. 4th ed. New York :
McGraw Hill.
Roger, E.M., & Shoemaker, F.F. (1971). Commucation of innovations : A crosscultural
approach. 2 nd ed. New York : Freev Press.

