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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเร่ืองการยอมรับระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงระดบัการยอมรับของพนกังานภายหลงัการนาํระบบ ISO 9001 : 2008 มาใช้
ในการปรับปรุงการผลิตของพนกังาน   บริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั และศึกษาความสมัพนัธ์การยอมรับ
การนาํระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใชใ้นการปรับปรุงการผลิตของพนกังาน บริษทั พี.ที.จี 
กรุ๊ป จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 182 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามจาํนวน 30 ขอ้ คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจยอมรับซ่ึงผลจากการวดัค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.84 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามถูกวิเคราะห์โดยโปรแกรม
สาํเร็จรูปทางสถิติ ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน และมีความสมบูรณ์ถูกตอ้งสามารถนาํมาวิเคราะห์
ขอ้มูลไดจ้าํนวนทั้งส้ิน 182 ชุด คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ โดยมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ี .05 
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ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของพนักงานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือทาํการจาํแนกรายดา้น พบวา่ ดา้นการต่ืนตวั ดา้นในการสนใจ ดา้นการ
ไตร่ตรอง ดา้นขั้นทดลอง มีการใหร้ะดบักระบวนการยอมรับอยูใ่นระดบัมาก  ทุกดา้น 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการให้ระดบักระบวนการยอมรับนวตักรรมของ
พนักงานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกัด พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กับการให้ระดับ
กระบวนการตดัสินใจยอมรับอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้น
เพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นตาํแหน่งงาน ดา้นอายุการทาํงาน และดา้นเงินเดือน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัการให้ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

3. กระบวนการยอมรับโดยรวมของพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั มีอิทธิพลต่อขั้นการ
ยอมรับ เม่ือจาํแนกรายดา้น พบว่า กระบวนการตดัสินใจยอมรับ ขั้นต่ืนตวั ขั้นสนใจ ขั้นไตร่ตรอง 
ขั้นทดลอง มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบั ขั้นยอมรับ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .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. 

 
คาํสําคญั   

 การยอมรับระบบบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO : 9001 :  2008   
 
ความสําคญัของปัญหา 
 ปัจจุบันการแข่งขันในด้านการทําธุรกิจมีความรุนแรงข้ึนเร่ือย  ๆ โดยเฉพาะใน          
ภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตวัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นผลมาจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ
และปัญหาวิกฤติทางการเงินของอเมริกา (Subprime) ซ่ึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลกระทบไปทัว่
โลกโดยเฉพาะบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจด้านการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจักร และประกอบเคร่ืองจักร 
โมดิฟายดเ์คร่ืองจกัร ออกแบบระบบ PLC และซอฟแวร์ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอีเลค็ทรอนิกส์และ
อุตสาหกรรมทัว่ไป หลายบริษทัพยายามปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ เพื่อใหร้อด
พน้จากปัญหาเศรษฐกิจและความอยูร่อดขององคก์าร อยา่งไรกต็ามบริษทัท่ีทาํธุกิจประเภทเดียวกนั
หลายบริษทัก็ไดรั้บผลกระทบกบัจากสถานการณ์เดียวกนัน้ี ซ่ึงต่างก็พยามปรับตวัเพื่อให้ผ่านพน้
ปัญหาดงักล่าวไปให้ได ้รวมทั้งบริษทั พี ที จี กรุ๊ป จาํกดั การปรับองค์กรเป็นเร่ืองใหญ่ซ่ึงตอ้ง
กาํหนดเป้าหมายและวางแผนทั้งก่อนกระบวนการเปล่ียนแปลง ระหว่างดาํเนินการเปล่ียนแปลง 
และหลงัดาํเนินการเปล่ียนแปลง เพื่อให้ให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจ้นนาํพาบริษทัรอดพน้จาก
ปัญหาเศรษฐกิจและกา้วไปสู่ความสําเร็จในการเป็นผูน้าํในดา้นการผลิตงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและสามารถทาํผลกาํไรอนัจะนาํเมด็เงินท่ีไดม้าพฒันาและปรับปรุงบริษทัใหเ้กิดความเติบโต
และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งทางธุรกิจ ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับเจา้ของบริษทั รวมไป
ถึงผูบ้ริหารในส่วนต่างๆในบริษทัท่ีจะตอ้งช่วยกันพฒันาระบบการทาํงานให้ผลิตสินคา้ให้ได้
มาตรฐานเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้และผลิตสินคา้ใหดี้กวา่คู่แข่งขนั 
           จากระยะเวลาท่ีผ่านมาการผลิตสินคา้ประเภทเคร่ืองจกัรและ อะไหล่ อุปกรณ์ ให้กบั
ลูกคา้ยงัมีปัญหาในเร่ืองของคุณภาพ ของช้ินงานท่ียงัไม่เป็นท่ียอมรับของลูกคา้และในส่วนของฝ่าย
บริหารไดพ้ยายามจดัหาเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัท่ีมีราคาแพงๆมาใชใ้น กระบวนการผลิตของฝ่ายผลิต
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เพื่อให้มีประสิทธิภาพให้ไดคุ้ณภาพของช้ินงาน ออกมาไดม้าตรฐานตรงกบัการตอ้งการของลูกคา้
ในดา้นคุณภาพ ราคา  การส่งมอบ ดีกว่าคู่แข่งขนัท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ แต่ทางบริษทัก็สามารถแกปั้ญหา
ไดใ้นระดบัหน่ึง ผลจากการเติบโตและมีการขยายงานเพ่ิมมากข้ึนทุกปี และจาํนวนพนกังานมีมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ ทางบริษทัเองก็มีลูกคา้เพิ่มข้ึนทั้งลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศความหลากหลายใน
การรับงานจึงมีผลต่อการบริหารงานและการบริการลูกคา้  และประกอบกบัแนวทางของลูกคา้บาง
รายไดเ้ปล่ียนไป โดยวางมาตรฐานของตวัเองสูงข้ึน อาจจะเน่ืองมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยี ไดท้าํให้การแข่งขนัของทางลูกคา้เองท่ีเคยจาํกดัวงอยู่ในระดบัประเทศ กลายเป็นการ
แข่งขนัในระดบัโลก ซ่ึงก่อใหเ้กิดโอกาสและขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจพร้อมกบัการแข่งขนัท่ี
นบัวนัจะทวีความรุนแรงมาก เพื่อแกปั้ญหาต่างๆอยา่งเป็นระบบบริษทัจึงนาํเอาระบบการบริหาร
คุณภาพโดยรวมทัว่ทั้งองคก์ารมาใช ้คือระบบการบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล 
ISO 9001:2008 เพื่อพฒันาผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัทั้งพนกังานในสายงานหลกั และสายงาน
สนบัสนุนให้มีแนวคิดสร้างสรรค ์ พร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงให้ทนักบัสภาวการณ์ของลูกคา้ 
และร่วมแรงร่วมใจท่ีจะพฒันาปรับปรุงการทาํงานของบริษทั ใหมุ่้งสู่จุดหมายเดียวกนั  
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาภายหลงัจากการท่ีองคก์รนาํระบบบริหารงานคุณภาพตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใชบ้ริหารคุณภาพโดยรวมทัว่ทั้งองคก์ารแลว้ พนกังานในระดบั
ต่าง ๆ เกิดการต่ืนตวั สนใจ ไตร่ตรอง และมีความพร้อมยอมรับท่ีจะดาํเนินการภายใตก้ารเปล่ียนแปลง
ระบบการบริหารงานแบบใหม่ขององคก์ร ในระดบัท่ียอมรับได ้ หรือยงัมีปัญหาอ่ืนท่ีพนักงานยงั
ยอมรับไม่ได ้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ียงัมีปัญหาเพื่อให้องคก์รสามารถ
ดาํเนินกิจการต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเจริญเติบในธุรกิจต่อไป 

 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับ การนาํระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใชใ้นการบริหารงานของบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาถึงระดบัการยอมรับของพนกังานภายหลงัการนาํระบบบริหารงานคุณภาพตาม
ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใชใ้นการปรับปรุงการผลิตของพนกังาน บริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั 
 2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์การยอมรับการนําระบบบริหารงานคุณภาพตามระบบ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 มาใชใ้นการปรับปรุงการผลิตของพนกังาน บริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

1.ประชากร 
 ประชากร ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจาก พนกังานทั้งหมดของ บริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 

182 คนในการดาํเนินการวิจยัซ่ึงไดแ้ก่พนักงานในระดบัหัวหน้างาน และพนักงานในระดบั
ปฏิบติัการ 

2.กลุ่มตวัอยา่ง 
    กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งโดยคิดเป็นร้อยละ 80 ของจาํนวนประชากรทั้งหมด 

ไดจ้าํนวน 182 คน 
 3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
    3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวม ขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างข้ึนตามวตัถุประสงค ์ท่ีไดต้ั้งไว ้เพื่อรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ส่วน
ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน  อายุการทาํงาน และ เงินเดือน  มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด 
(Closes-Ended Question)  
 ส่วนท่ี2 แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรม ประกอบดว้ย 
ขั้นการต่ืนตวั ขั้นความสนใจ ขั้นการไต่ตรอง ขั้นการทดลองใช ้และขั้นยอมรับ  เพื่อทาํความเขา้ใจ
ในโครงสร้าง จึงใชค้าํถามในลกัษณะประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีตวัเลือกตามระดบัการยอมรับ
การเปล่ียนแปลงองคก์รตามความคิดเห็น อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) โดยกาํหนดค่า
คะแนนออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ีคือ  

          ระดบั   ระดบัการยอมรับการยอมรับระบบบริหารงาน
      ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 

  5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  นอ้ย 
  1 หมายถึง  นอ้ยมาก 
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             4.ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 ขั้นตอนในการในการสร้างแบบสอบถามผูว้ิจยัไดด้าํเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 
 4.1 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารตาํราต่างๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงองคก์รตามระบบบริหารงานคุณภาพระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008  
 4.2  นําร่างแบบสอบถามให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเน้ือหา (Validity) 
 4.3 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถามตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์แนะนาํแลว้จึงดาํเนินการเชิญผูท้รงคุณวฒิุตรวจแบบสอบถาม 
   4.4  การหาค่าความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) 

         นาํแบบสอบถามเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ 
เท่ียงตรงในเน้ือหา (Validity) โดยหาค่าดชันีของความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบั
จุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence) ระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะยทุธพงษ ์
กยัวรรณ์ (2543 : 123) แปลความหมายของคะแนนดงัน้ี 
 +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไม่ตรงตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
และเลือกค่าท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากบั 0.6 ส่วนท่ีมีค่านอ้ยกว่า 0.6 นาํมา
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ (ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์, 2543 : 123)  
 4.5  การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดผ้่านการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) แลว้ ไปทดลองใชเ้คร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือดว้ยการหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนาํแบบสอบถามไปทาํการ
ทดลองใชเ้คร่ืองมือเพื่อหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Try - out)โดยนาํไปใชก้บัพนกังาน
บริษัท  ซี.ไอ เทคโนโลยี จํากัด ท่ีอยู่  111 หมู่10 ถนนโรจนะ อําเภอ วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ซ่ึงมีการนาํเทคนิคการบริหารคุณภาพระบบมาตรฐานISO 9001:2000โดยรวม
ทัว่ทั้งองคก์ารมาใชซ่ึ้งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบับริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 30 ชุด ก่อนเก็บ
ขอ้มูลจริง เพื่อนาํกลบัมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยนาํผลของขอ้มูลท่ีไดเ้ฉพาะท่ีมี
การวดัมาตราส่วนประมาณค่ามาคาํนวณหาความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรของครอนบาค (Conbrach) ซ่ึง

เรียกว่า “สหสัมประสิทธ์ิแอลฟา” (α-Coefficient) ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ไดค่้าความ
เช่ือมัน่ใหใ้กลเ้คียงกบั 1    (ยทุธพงษ ์ กยัวรรณ์, 2543 : 137)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
เท่ากบั 0.84 



 7 

 
             5.การเกบ็รวบรวมขอ้มูล   
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีมีขั้นตอนดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 5.1 ผูว้ิจยัทาํหนงัสือแนะนาํตวั และขอหนงัสืออนุญาตโดยแจกแบบสอบถามจากบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ถึงผูบ้ริหารบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป 
จาํกดั เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถามให้กบัพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ
และหวัหนา้งานในบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั 
 5.2 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งแลว้แจกให้กบัพนกังานในระดบั
ปฏิบติัการและหวัหนา้งานเพ่ือตอบแบบสอบถาม 
 5.3  ผูว้ิจยัรับแบบสอบถามกลบัคืน เพื่อนาํขอ้มูลมาดาํเนินการต่อไป 
              6.การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 โดยผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 6.1 การตรวจสอบขอ้มูลในแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้แลว้
นาํมาทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
 6.2 การลงรหสัขอ้มูล ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลว้มากาํหนดใส่รหสั 
 6.3 การวิเคราะห์ ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
 6.4 การวิเคราะห์ระดบัคุณภาพของการใหบ้ริการโดยกาํหนดเกณฑใ์นการใชน้ํ้ าหนกัแปล
ความหมายค่าเฉล่ียใชเ้กณฑ ์อา้งถึงใน บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 103) ดงัน้ี  
 ระดบัค่าเฉล่ีย   =    คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
                             จาํนวนชั้น 
   =            

5
15 −           

   =             0.8  
  ค่าเฉล่ีย  ระดบัการยอมรับการยอมรับระบบบริหารงาน  
    ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008   
  4.20 -  5.00 รับรู้มากท่ีสุด 
  3.40 -  4.19 รับรู้มาก 
  2.60 -  3.39 รับรู้ปานกลาง 
  1.80 – 2.59 รับรู้นอ้ย 
  1.00 – 1.79 รับรู้นอ้ยท่ีสุด 
 



 8 

 
              7.สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
   7.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
   7.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
   7.1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 7.2 สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Interential Statistics) 
   7.2.1 การวิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์แบบไคร์ - สแคว Chi Square (X2) 
  การเสนอผลการศึกษาใชว้ิธีอธิบายความโดยวิธีการพรรณนาประกอบตารง
แสดงขอ้มูลทางสถิติ 
  H0: ปัจจยัส่วนบุคคล   มีความสัมพนัธ์กบั   ระดบัการยอมรับการยอมรับ
ระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือ P = 0 
  H1: ปัจจยัส่วนบุคคล   ไม่มีความสัมพนัธ์กบั   ระดบัการยอมรับการยอมรับ

ระบบบริหารงาน ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 หรือ P ≠ 0 
  H0: กระบวนการยอมรับ   มีความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกบั   ขั้นการยอมรับ    
หรือ B1 = 0 
  H1: กระบวนการยอมรับ   มีความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกบั   ขั้นการยอมรับ    

หรือ B1 ≠ 0 
 

ผลการวจัิย 
 1. จากขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 182 คน 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 87.90 มีอายรุะหว่าง     
21 -28 ปี  จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 40.10 พนกังานส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั   
ปริญญาตรี จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 ทาํหนา้ท่ีในตาํแหน่งงานพนกังานระดบัปฎิบติั
การ จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 90.10 ส่วนมากมีอายกุารทาํงาน 5 ปีข้ึนไป จาํนวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.50 นอกจากน้ีส่วนใหญ่มีเงินเดือนอยูท่ี่ 15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 48 คน         
คิดเป็นร้อยละ 26.40 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของพนักงานบริษทั    
พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั พบว่า พนักงานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั มีระดบัการยอมรับระบบบริหารงาน
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ตามมาตรฐาน ISO: 9001: 2008 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยสามารถแยกออกเป็นแต่ละดา้น คือ 
ดา้นการต่ืนตวั ดา้นขั้นความสนใจ ดา้นการไตร่ตรองเพ่ือพิจารณา ดา้นความสามารถในการทดลอง
ใช ้และดา้นการยอมรับ โดยพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั มีระดบัการยอมรับระบบบริหารตาม
มาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 รายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบักระบวนการตดัสินใจ
ยอมรับของพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัโดยใชส้ถิติ ไค – สแควร์ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายุการทาํงาน และรายได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการให้
ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการตดัสินใจยอมรับกบัขั้นการยอมรับ
ของพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัโดยใชส้ถิติ Linear Regression พบว่า กระบวนการตดัสินใจ
ยอมรับโดยรวม มีอิทธิพลต่อขั้นการยอมรับ เม่ือจาํแนกรายดา้น พบว่า ขั้นการต่ืนตวั ขั้นความ
สนใจ ขั้นการไตร่ตรอง ขั้นทดลอง มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกับขั้นยอมรับ ท่ีระดับ
นยัสาํคญัทางสถิติ .05 (ดงัตารางสถิติต่อไปน้ี) 
 
ตารางที ่4.1 กระบวนการตดัสินใจยอมรับ ขั้นต่ืนตวัมีความสมัพนัธ์กบัขั้นยอมรับ 
 
ขั้นต่ืนตวั B Std. Error  Beta 
Constant 2.535 .131  
Shame (TOSCA) .388 .037 .617 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัมีการยอมรับระบบบริหารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นการต่ืนตวั พบว่า มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัขั้นการ
ยอมรับ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( Beta = .617) ผลการวิจยัยอมรับสมมติฐาน H1 
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ตารางที ่4.2 กระบวนการตดัสินใจยอมรับ ขั้นสนใจมีความสมัพนัธ์กบัขั้นการยอมรับ 
 
ขั้นความสนใจ B Std. Error  Beta 
Constant 2.005 .130  
Shame (TOSCA) .473 .037 .694 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัมีการยอมรับระบบบริหารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นสนใจ พบว่า มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัขั้นการยอมรับ 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Beta = .694) ผลการวิจยัยอมรับสมมติฐาน H1 
 
ตารางที ่4.3 กระบวนการตดัสินใจยอมรับ ขั้นไตร่ตรองมีความสมัพนัธ์กบัขั้นยอมรับ 
 

ขั้นการไตร่ตรอง B Std. Error  Beta 
Constant 1.261 .145  
Shame (TOSCA) .641 .041 .762 

  
 จากตารางท่ี 4.3 พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัมีการยอมรับระบบบริหารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นไตร่ตรอง พบว่า มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัขั้นการ
ยอมรับ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Beta = .762) ผลการวิจยัยอมรับสมมติฐาน H1 
 
ตารางที ่4.4 กระบวนการตดัสินใจยอมรับ ขั้นทดลองใชมี้ความสมัพนัธ์กบัขั้นยอมรับ 
 

ขั้นทดลอง B Std. Error  Beta 
Constant 1.227 .126  
Shame (TOSCA) .685 .035 .823 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัมีการยอมรับระบบบริหารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ขั้นทดลอง พบวา่ มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัขั้นยอมรับ อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Beta = .823) ผลการวิจยัยอมรับสมมติฐาน H1 
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อภิปรายผล 
 การศึกษาการยอมรับระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO : 9001 : 2008 : กรณีศึกษา
บริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั ผูว้ิจยัสามารถสรุปประเด็นและอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงคแ์ละ
สมมติฐานของการวิจยัท่ีตั้งไว ้ไดด้งัต่อไปน้ี 
 ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับของพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั 
 จากการวิเคราะห์ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับของพนักงานบริษทัพี.ที.จี กรุ๊ป 
จาํกดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือพิจารณาระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับจาํแนกรายดา้น พบว่าพนักงานส่วน
ต่างๆของ พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั ให้ระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้นต่ืนตวั รองลงมาคือ ขั้นสนใจ ขั้นทดลอง และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขั้นไตร่ตรอง  
  ผลการวิจยั พบวา่ พนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั ใหก้ารยอมรับในดา้นของการต่ืนตวั
ซ่ึงบริษทัไดมี้การนาํเอาระบบบริหารคุณภาพ ISO : 2001 : 2008 มาใชใ้นการบริหารคุณภาพ
โดยรวม และพนกังานมีความเขา้ใจในขั้นตอนในการปฎิบติังานตามระบบ ISO : 2001 : 2008     
เม่ือไดรั้บการแจกคู่มือจากฝ่ายบริหารเพื่อนาํมาศึกษาและยงัมีการแสดงให้เห็นถึงการบริหารงาน
โดยทัว่ไปขององคก์รและพนกังานยงัให้ความร่วมมือกบัองคก์รในการพฒันาการบริหารงานไปสู่
มาตรฐานสากล ดา้นขั้นความสนใจ การบริหารงานสามารถนาํมาใชแ้ละปรับปรุงการทาํงานให้มี
ประสิทธิภาพ ขอ้กาํหนดในการบริหารงานมีความชดัเจนสามารถนาํมาใชไ้ดโ้ดยไม่มีการแกไ้ขและ
เปล่ียนแปลงและเม่ือนาํระบบการทาํงานน้ีมาใชแ้ลว้มีการปรับปรุงการทาํงานไดเ้ป็นอย่างดี   ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เนาวรัตน์  เกิดกาญจน์ (อา้งถึง กรกฏ รามชยัเดช, 2543 ) ศึกษาเร่ือง “การ
ส่ือสารในองคก์รกบัการยอมรับระบบ ISO 9000 ของบริษทั ไทย แอร์พอร์ต กราวด ์เซอร์วิสเซส 
จาํกดั และบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)” พบว่า ทศันคติมีความสัมพนัธ์
กบัการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 อยา่มีนยัสาํคญัทางสถิติและมีระดบัของการยอมรับท่ีสูง
มาก 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กนักบัการให้ระดบักระบวนการยอมรับ
โดยรวมของพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัการให้
ระดบักระบวนการยอมรับนวตักรรมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบว่าด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านตาํแหน่งงาน ด้านอายุการทาํงาน และด้าน
เงินเดือน ไม่มีความสมัพนัธ์กบัระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.05 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ เนาวรัตน์ เกิดกาญจน์(อา้งถึงใน กรกฏ รามชัยเดช, 2543) 
ศึกษาเร่ือง “การส่ือสารในองคก์รกบัการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 ของบริษทั ไทย แอร์
พอร์ต กราวด์ เซอร์วิสเซส จาํกดั และบริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)” 
พบว่า 1) การศึกษาและรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 โดย
ท่ีผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรี  และผูมี้รายไดสู้งกว่า  50,000 บาท   มีการยอมรับระบบคุณภาพ 
ISO 9000 ในระดบัสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 2) การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัระบบคุณภาพ ISO 9000 มี
ความสัมพนัธ์กบัการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทุกแหล่งข่าวสารท่ี
เผยแพร่ทางส่ือมวลชนและสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) 3)  การส่ือสารใน
องคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9000 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แหล่งข่าว
ท่ีมีความสัมพนัธ์การยอมรับ ได้แก่ หัวหน้างานผูบ้งัคบับญัชา เจ้าหน้าท่ีตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน เจา้หนา้ท่ีบริหารคุณภาพ บอร์ดข่าวสารขอ้มูลทัว่ไปการประชุมฝ่าย/แผนก การปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ และเจา้หนา้ท่ีฝึกอบรมประจาํบริษทั 4) ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับระบบ
คุณภาพ ISO 9000 อยา่มีนยัสาํคญัทางสถิติและมีระดบัของการยอมรับท่ีสูงมาก 
 สมมติฐานท่ี 2 กระบวนการตดัสินใจยอมรับโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทางเดียวกบัการ
ให้ระดบัขั้นยอมรับของพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดั พบว่า กระบวนการตดัสินใจโดยรวมมี
อิทธิพลต่อขั้นการยอมรับ เม่ือจาํแนกรายดา้น พบวา่ ขั้นต่ืนตวั ขั้นสนใจ ขั้นไตร่ตรอง ขั้นทดลอง มี
ความสมัพนัธ์ไปในทางทิศเดียวกบัขั้นการยอมรับ ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของศยามล  เอกะกลุานนัต ์(2541) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจดัการกบัพฤติกรรมการจดัการของผูน้าํระดบัตน้ในโรงงานอุตสาหกรรม ผลจาก
การศึกษาพบว่า ผูน้าํระดบัตน้ในโรงงานอุตสาหกรรมมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จดัการอยูใ่นระดบัสูง ผูน้าํระดบัตน้ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีเพศ อาย ุอายงุาน วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์การฝึกอบรมดา้นการจดัการต่างกนั มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจดัการ
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ผูน้าํระดบัตน้ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความวิตกกงัวล
ต่างกนั มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจดัการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจดัการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
จดัการของ    ผูน้าํระดบัตน้ในโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  (r  = .5695)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารในการพิจารณา
ระดบักระบวนการยอมรับนวตักรรม ดงัน้ี 
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 1) จากการวิจยัคร้ังน้ีจะเห็นไดว้่าพนกังานบริษทั พี.ที.จี กรุ๊ป จาํกดัให้ระดบัการยอมรับ
นวตักรรม ดา้นการต่ืนตวั ดา้นขั้นความสนใจ ดา้นการไตร่ตรองเพ่ือพิจารณา ดา้นความสามารถใน
การทดลองใช ้ดา้นการยอมรับ ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ยงัมีขอ้ท่ีควร
ไดรั้บการปรับปรุง คือ ดา้นการไตร่ตรองเพ่ือพิจารณา ในเร่ืองรายละเอียดในการแกไ้ขปัญหาท่ี
สามารถปฎิบติัไดจ้ริง ระบบท่ีจะช่วยส่งเสริมการทาํงานให้มีระบบมากข้ึน ดา้นการยอมรับ ระบบ
สามารถทาํให้การทาํงานรวดเร็วและมีมาตรฐานมากข้ึน สามารถนาํระบบน้ีไปใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาในการทาํงานได ้ซ่ึงบริษทัควรมีการวางแผนท่ีดีเพื่อจะนาํระบบและกระบวนการมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์กบัองคก์รใหม้ากท่ีสุด  
 2) การวิจยัเก่ียวกบัระบบการยอมรับระบบมาตรฐาน ISO: 2001: 2008 จะเห็นไดว้่า
โดยรวมพนักงานส่วนใหญ่ให้การยอมรับระบบอยู่ในระดบัมากเพราะทาํให้ระบบการทาํงานมี
มาตรฐานมากข้ึน สามารถพฒันาการผลิตให้ไดม้าตรฐาน และทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียงแปลง
ของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงในแต่ละดา้น บริษทัสามารถนาํขอ้มูลมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัการทาํงานของ
องคก์รต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึง การยอมรับระบบบริหารงานคุณภาพตามระบบมาตรฐาน 
ISO: 2001: 2008 การทาํการวิจยัในเร่ืองระดบักระบวนการตดัสินใจยอมรับนวตักรรมของพนกังาน
บริษัท พี.ที.จี กรุ๊ป จํากัด ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนําความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อการ
เปล่ียนแปลงองคก์รไปปรับใชใ้นการบริหารงานและปรับเปล่ียนกลยทุธ์ต่าง ๆ ของบริษทั และควร
ทาํการศึกษาบริษทั อ่ืน ๆ ท่ีมีการนาํระบบการบริหารตามมาตรฐานมาใชเ้พื่อเปรียบเทียบ และนาํมา
ปรับปรุงเพื่อพฒันาบริษทัต่อไป 
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