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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงานเก่ียวกับระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และเพื่อเสนอแนวทางการรักษาไว้ซ่ึงระบบบริหารงานคุณภาพท่ีเหมาะ สมกับ
องค์กร โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความรู้ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ได้ผลการวิจัยดังน้ี พนักงานท่ีตอบแบบประเมินความรู้ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 40-46 ปี ส่วนใหญ่มีการศึการะดับปริญญาตรี มีระยะการท างานกับบริษัท 5-10 ปี  ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 9001:2015  ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องตามคู่มือคุณภาพภาพรวมมีระดับความรู้อยู่ในระดับดี 
การส่ือสารภายในองค์กรด้านส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือมนุษย์มีระดับการส่ือสารอยู่ในระดับปาน
กลางและการฝึกอบรมเก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีระดับผลการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับดี ดังนั้ น ผูบ้ริหารสามารถน าผลการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจและแนวทางด ารง
รักษาไวซ่ึ้งระบบบริหารงานคุณภาพตามาตรฐาน ISO 9001:2015 
 
ค าส าคญั: การประเมินความรู้ ความเขา้ใจ, การด ารงรักษา, ระบบบริหารงานคุณภาพ, ISO 9001:2015 
1. บทน า 

ระบบริหารงานคุณภาพตามาตรฐาน ISO 9001:2015 มีความส าคัญต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร
ต่างๆ เพ่ือสร้างมาตรฐานทางด้านคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานภายในองค์กร โดยแนวคิดท่ีส าคญั 
คือ การจัดท าระบบบริหารงานเพ่ือประกันคุณภาพให้เกิดความแน่ใจและความเช่ือมั่นว่าองค์กรมีการดูแล ควบคุม
และตรวจสอบการด าเนินงานตามกระบวนการต่างๆภายในองค์กรว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีระบุ
ไวเ้ป็นขั้นตอน เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรมีความตระหนักรู้และมีความเขา้ใจในหน้าท่ีกระบวนการท างาน
ท่ีตนปฏิบัติและรับผิดชอบ โดยสาระส าคัญของข้อก าหนด ISO 9001:2015 ก าหนดให้ผูบ้ริหารระดับสูงในองค์กร
แห่งการผลิตและการบริการ มีบทบาทจ าเป็นในการมุ่งเน้นการให้ความส าคัญต่อลูกค้าเป็นหลัก จึงส่งผลให้
องค์กรมีการพัฒนาการจัดการกระบวนการการผลิตและการบริการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการ
สร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ  

ธุรกิจกรณีศึกษาท่ีผู ้วิจัยได้เ ก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู ้ให้บริการด้านถอด ติดตั้ ง  ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า 
บ ารุงรักษา ติดตั้ งมอเตอร์ไฟฟ้า ณ โรงงานผลิตของลูกค้า (On site) ซ่ึงได้มีการน าระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 มาปรับใช้กับองค์กร ด้วยเหตุผลและความส าคญัดังกล่าวผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาระดับ
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของพนักงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อ



ผลลพัธ์ในการปฏิบติังานของพนกังานและระดบัความรู้ความเขา้ใจของพนกังานสามารถบอกไดว้า่บริษทัประสบ
ความส าเร็จในการน าระบบดงักล่าวมาใชห้รือไม่ และเพ่ือช่วยให้ฝ่ายบริหารไดรั้บขอ้มูลพ้ืนฐานมาใชป้ระโยชน์
ในการพฒันา เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสมแก่พนกังานและน ามาปรับปรุงระบบบริหารงาน
คุณภาพขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎ ี
 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ISO 9001 เป็นเกณฑ์มาตรฐานหน่ึงท่ีทั่วโลก
ยอมรับและเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการตดัสินใจเลือกผูข้าย ผูส่้งมอบหรือผูใ้หบ้ริการท่ีอยูใ่นห่วงโซ่ปัจจยัผลิตขององคก์ร 
เพื่อให้การจดัการระบบบริหารคุณภาพขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานสากล บุคลากรในองค์กรด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ท าให้สามารถตอบสนองเง่ือนไขทางธุรกิจ สร้างความพึงพอใจและการยอมรับจากลูกคา้และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปทัว่โลกดว้ย  

แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้ความเขา้ใจ เป็นกระบวนการเกิดความรู้น าไปสู่ความเขา้ใจและน าไปใช ้โดยผ่านการวิเคราะห์

และสังเคราะห์ตามล าดบัขั้นตอนอยา่งชดัเจน โดยช้ีให้เห็นวา่ความรู้เป็นขั้นตอนแรกในการท่ีสมองรับเอาขอ้มูล
เขา้มาเก็บไวใ้นระบบความจ า จากนั้นขั้นตอนท่ีสองจึงท าความเขา้ใจในความหมายของขอ้มูลจากความรู้นั้นๆ 
แลว้ถ่ายทอดหรือส่ือความหมายออกมาให้ผูอ่ื้นรับรู้ต่อไปได ้แลว้จึงน าความรู้ไปใช้จากความเขา้ใจดว้ยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผลต่อไป จึงไม่สามารถแยกอธิบายความรู้และความเขา้ใจก่อนท่ีจะรู้ระดับ
ความรู้ ความเขา้ใจของแต่ละบุคคลจะตอ้งท าการวดัความรู้  

แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสาร  
 การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานและจดัการองค์กร ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร 
ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่างๆระหวา่งกนั สร้างความเขา้ใจในกฎระเบียบต่างๆ นโยบายและเป้าหมายร่วมกนัในองคก์ร 
ช่วยก่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความคิด ความตอ้งการ ส่งผลต่อความร่วมมือร่วมใจ สร้างความเป็นเอกภาพ เกิดความสามคัคี 
การติดต่อส่ือสารในองคก์รจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีขาดไม่ได ้หากองคก์รมีการส่ือสารท่ีดีและไดง้านท่ีมีประสิทธิภาพยอ่มสร้าง
ผลก่อใหเ้กิดความส าเร็จ น าพาองคก์รสู่เป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการฝึกอบรม  
 การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมท่ีจดัใหแ้ก่พนกังานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีดีต่อการท างาน เป็นการเตรียม
ความพร้อมในการท างานใหแ้ก่พนกังาน ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเม่ือแรกเขา้ท างานและและการจดัอบรมประเภท
ต่างๆเพ่ือรักษาระดับความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานเอาไวแ้ละปรับปรุงให้ดีข้ึน เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ มีผลต่อการเสริมสร้างสมรรถภาพของบุคคล ทั้ง 3 ดา้น คือ ความรู้ ความสามารถ ทกัษะหรือช านาญ
และทศันคติ เพ่ือสนองวตัถุประสงคข์ององคก์รและเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในทางท่ีดีข้ึน 
 
2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

นนัทชยั ก่อกิจโรจน์ (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การศึกษาการน าระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2008 ไปใชใ้น
การปฏิบติังานควบคุมงานก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทั เทซ ลิมิเต็ด จ ากดั ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าระบบควบคุม
คุณภาพ ISO 9001:2008 ไปใชใ้นการปฏิบติังานมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ อีกทั้งเร่ืองของการส่ือสารท่ีดี จะท าให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีทิศทางการท างานไปในทิศทางเดียวกนั ถา้ผูป้ฏิบติังงานขาดความรู้ 



ความเขา้ใจและมีการส่ือสาร ประสานงานระหวา่งกนัท่ีไม่ดี ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานดี ซ่ึงการส่ือสารท่ีดีก็จะ
ก่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจท่ีตรงกนั พชัรินทร์ กล่ินพลบั (2550) จุดมุ่งหมายในการส่ือสาร คือ เพ่ือจูงใจให้ยอมรับหรือ
เปล่ียนแปลงความเช่ือและเจตคติ โดยส่ือสารเพ่ือใหผู้รั้บสารยอมรับหรือเห็นดว้ยกบัสารท่ีส่ือออกไป หรืออยา่งนอ้ยท าให้
เขาไดย้อมรับรู้ในเร่ืองนั้น ซ่ึงสามารถใชก้ารกระตุน้ใหเ้กิดการต่ืนตวัในเร่ืองนั้นๆ และเสริมความเช่ือถือและความรู้สึกท่ีเขา
มีต่อเร่ืองนั้นๆ ให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน ธงชยั สันติวงษ ์(2535: 164) ไดอ้ธิบายเร่ือง การฝึกอบรม ไวว้า่เป็นกระบวนการท่ีจดัข้ึน
อยา่งเป็นระบบ เพ่ือท่ีจะหาทางใหมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม หรือทศันคติของพนกังานเพื่อท่ีจะให้สามารถปฏิบติังานได้
ดีข้ึน น าไปสู่การเพ่ิมผลผลิตและให้เกิดผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององคก์ร การฝึกอบรมส่วนหน่ึง คือ เพื่อการเปล่ียนแปลง
ทศันคติของพนกังาน และเสริมสร้างความพอใจในหนา้ท่ีงาน ทั้งน้ีเพราะว่าการฝึกอบรมสามารถเป็นเคร่ืองช่วยในการ
ยกระดบัความพอใจของพนกังานไดด้ว้ย การฝึกอบรมนบัเป็นงานส าคญัท่ีผูบ้ริหารตลอดจนหวัหนา้งานทุกคนตอ้งใหค้วาม
สนใจเป็นอยา่งยิ่ง เพ่ือท่ีจะใหเ้ป็นหนทางท่ีองคก์รสามารถส าเร็จวตัถุประสงคไ์ดดี้ข้ึนดว้ยกิจกรรมทางดา้นการฝึกอบรมน้ี 
พนกังานเก่าก็จะมีโอกาสไดรั้บความรู้ความสามารถท่ีดีตลอดเวลา ตามทนักบัความเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ใหม่ๆ 
ท านองเดียวกนักบัพนกังานใหม่ก็จะมีโอกาสไดรั้บการฝึกฝนและพฒันายิง่ข้ึน 

3.ระเบียบวจิยั 
 3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการศึกษา 

 3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ใช้แบบประเมินความรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามา

วเิคราะห์ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 



1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ามาปรับปรุงแบบประเมินความรู้ โดยให้
เน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 2. ร่างแบบประเมินความรู้โดยเขียนขอ้ความค าถามต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้และวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงมีทั้ง
ค  าถามปลายปิด (Close-ended question) และค าถามปลายเปิด (Open-ended question) 
 3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทัแอดวานซ์ อินดสัเทรียล เซอร์วิส เฉพาะฝ่ายขาย 
ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจดัซ้ือจดัหาและฝ่ายคลงัสินคา้ จ านวน 8 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 ) ท่ีปฏิบติังานจนถึงเดือน
มีนาคม 2564 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากร 

 
  

3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากรวบรวมแบบประเมินความรู้ทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัน าแบบประเมินความรู้ทั้งหมดมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบประเมินความรู้และท าการแยกแบบประเมินความรู้ท่ีไม่สมบูรณ์ออก จากนั้นจึงน าแบบ
ประเมินความรู้ท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้มาลงรหสัเพื่อประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ มีล าดับขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ดงัน้ี 1) ค่าร้อยละ (Percentage) ของผูต้อบแบบประเมินความรู้ในส่วนท่ี 1 2) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชแ้ปล
ความหมายของขอ้มูลในดา้นต่างๆ ในแบบประเมินความรู้ ส่วนท่ี 2,3,4 และ5 และ 3) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) เพ่ือใชใ้นแปลความหมายของขอ้มูลในดา้นต่างๆ ในแบบประเมินความรู้ส่วนท่ี 4 และ5 
 
4. ผลการศึกษา 
 1) ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมินความรู้ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 
ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 40-46 ปี มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีจ านวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 75 ในส่วนระยะเวลาการท างานกับบริษทั พบว่า ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาการท างานระหว่าง 5-10 ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ 1-5 ปี มีจ านวน 3 คน ร้อยละ 37.50 
และในช่วงมากกวา่ 10 ปี มีจ านวนนอ้ยท่ีสุดเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ดา้นแผนก ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายขายจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ62.50 รองลงมาเป็นฝ่ายบุคคล ฝ่ายจดัซ้ือจดัหาจ านวน และฝ่ายคลงัสินคา้ มีจ านวนเท่ากนัแผนกละ 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.50, 12.50 และ 12.50 ตามล าดบั 



 2) ดา้นความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 พบวา่ มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 
0.89 หมายความวา่ โดยรวมบุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อยู่
ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บุคลากรมีความรู้ความอยูใ่นระดบัมาก 9 ขอ้ ส่วนประเด็นท่ีบุคลากรมีความรู้
ความเขา้ใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการบริหารงานไม่ใช่มาตรฐานผลิตภณัฑสิ์นคา้ 
มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 37.5 
 3) ดา้นเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งของตามคู่มือคุณภาพของบริษทั พบวา่  
 ฝ่ายขาย โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 
0.79 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัสูง 3 ขอ้ ส่วนประเด็นท่ีบุคลากรมีความรู้ความ
เขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ รวบรวมแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ตอ้งไดข้อ้มูลจากทะเบียนลูกคา้ปัจจุบนัไม่เกิน 
70 % มีค่าเฉล่ียรวม 0.6 และประเด็นท่ีบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัต ่า คือ ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ 2 
คร้ัง/ปี โดยเร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคมของทุกปี มีค่าเฉล่ียรวม 0 
 ฝ่ายบุคคล โดยรวมบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 0.80 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง อยูใ่น
ระดบัสูง 4 ขอ้ ส่วนประเด็นท่ีบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง อยูใ่นระดบัต ่า คือ การ
ฝึกอบรมส าหรับพนกังานใหม่หรือยา้ยสงักดั ใหท้ าการประเมินผลภายใน 90 วนั หลงัการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียรวม 0 
 ฝ่ายจดัซ้ือจดัหา โดยรวมบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ในระดบัสูง มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 0.80 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัสูง 4 ขอ้ ส่วนประเด็นท่ี
บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัต ่า คือ เง่ือนไขในการคดัเลือกผูข้าย คะแนนประกอบไปดว้ย 1) ราคา 35 คะแนน 2) 
ระยะเวลาส่งมอบ 15คะแนน 3) คุณภาพ 25 คะแนน 4) บริการ 25 คะแนน มีค่าเฉล่ียรวม 0 
 ฝ่ายคลงัสินคา้ โดยรวมบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 0.80 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัสูง 4 ขอ้ ส่วนประเด็นท่ีบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัต ่า 
คือ หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ี Store คือ ประเมินความเหมาะสมและอนุมติัการเบิกจ่ายวตัถุดิบ มีค่าเฉล่ียรวม 0 
 4) ดา้นการส่ือสารภายในองคก์รเก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 พบวา่ โดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 และส่วนเบ่ียงมาตรฐานเท่ากบั 0.04 จากขอ้มูลส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ชุด
ขอ้มูลมีการกระจายตวันอ้ยหรือเขา้ใกล ้0 หมายความวา่ ผูต้อบแบบประเมินความรู้มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 ดา้นส่ือส่ิงพิมพเ์ผยแพร่ พบว่า มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75 และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.11 จากขอ้มูลส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงให้เห็นวา่ชุดขอ้มูลมีการกระจายตวันอ้ยหรือ
เขา้ใกล ้0 หมายความวา่ ผูต้อบแบบประเมินความรู้มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 ดา้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.56 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.04 จากขอ้มูลส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ชุดขอ้มูลมีการกระจายตวันอ้ยหรือเขา้ใกล ้0 หมายความ
วา่ ผูต้อบแบบประเมินความรู้มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์รดา้นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 
 ดา้นส่ือมนุษย ์พบว่า มีระดบัความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.11 จากขอ้มูลส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ชุดขอ้มูลมีการกระจายตวันอ้ยหรือเขา้ใกล ้0 หมายความวา่ ผูต้อบ
แบบประเมินความรู้มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 



แนวทางการรักษาไว้ซ่ึงระบบบริหารงานคุณภาพ 
 ในการวจิยั เร่ือง ความรู้ ความเขา้ใจของพนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทัแอดวานซ์ อินดสัเทรียล เซอร์วสิ ต่อระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีขอ้คน้พบท่ีสามารถอธิบายผลการวจิยั ดงัน้ี 
 1. พนกังานมีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อยูใ่นระดบัสูง เพราะ 
เป็นแนวคิดท่ีแพร่หลาย สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง จากหนงัสือ การฝึกอบรม หรือจากเวบ็ไซต ์รวมทั้งบริษทัไดมี้การน า
ระบบบริหารงานคุณภาพมาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร จึงท าให้พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพ 
มากข้ึน แต่ทั้ งน้ียงัพบว่าบุคลการบางส่วนยงัไม่เขา้ใจว่า ISO9001:2015 เป็นมาตรฐานเก่ียวกับการบริหารงานไม่ใช่
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัควรให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพแก่พนกังาน ควรจดัให้มีการ
ประชาสมัพนัธ์การฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัทุกระดบัปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหบุ้คลากรไดรั้บรู้ถึงผลดีของการจดัระบบ 
ซ่ึงจะมีผลใหไ้ดรั้บความร่วมมือในการจดัท าระบบและเตรียมความพร้อมท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
 2. ความเขา้ใจเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งตามคู่มือคุณภาพ พบดังน้ี ทุกแผนกมีความเขา้ใจอยู่ใน
ระดบัสูง ทั้งน้ี เพราะพนกังานมีส่วนร่วมในการจดัท าเอกสารระเบียบวิธีปฏิบติัและคู่มือการท างานของหน่วยงานเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ดงันั้น บริษทัจึงควรให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจดัท า
เอกสาร ระเบียบวธีิและคู่มือการท างานต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือตอกย  ้าในความคาดหวงัการท างานท่ีชดัเจนแก่พนกังานใน
ทบทวนระเบียบปฏิบติัในการท างาน เพ่ือให้เขา้ใจถึงความส าคญัในการปฏิบติัตามระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งตาม เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองในการท างานให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการ
ท างานเพ่ือใหแ้น่ใจวา่องคก์รมีวธีิการท างานท่ีดีท่ีสุด 
  3. การส่ือสารภายในองค์กร พนักงานได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ี สาเหตุอาจเกิดจากบริษทัยงัไม่มีการกระจายขอ้มูล ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ หรือขาดการส่ือสารท่ีต่อเน่ือง สม ่าเสมอ ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบัสูงควรให้ความส าคญักบัการส่ือสาร
ภายใน เน่ืองจากการส่ือสารภายในเป็นพ้ืนฐานในการใหบุ้คลากรมีความเขา้ใจและเขา้ถึงเป้าหมายขององคก์รอยา่งชดัเจน 
จดัให้มีการส่ือสารท่ีเหมาะสมและทัว่ถึงทุกระดบัภายในองคก์ร ไม่เพียงบอกวา่พนกังานตอ้งท าอะไร แต่ตอ้งอธิบายวา่ท า
ไปท าไม ไม่ป้อนขอ้มูลมากเกินไปจนรับไม่ทนั ค่อยๆป้อนขอ้มูลแก่พนกังาน ให้ค่อยๆเรียนรู้ เลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีส าคญั
และตอ้งการส่ือสารซ่ึงมีผลต่อความความรู้ ความเขา้ใจของพนกังานในองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลในระบบบริหารงาน
คุณภาพ โดยวธีิการส่ือสารท่ีท าได ้เช่น  
 จดัท าส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น โปสเตอร์ แผ่นพบั ให้มีความน่าสนใจ จดัท าโดยลกัษณะรูปภาพและภาษาท่ีเขา้ใจไดง่้าย 
เพ่ือง่ายต่อการเขา้ใจ และจดัให้มีการเปล่ียนแปลงอยู่เร่ือยๆเพ่ือเป็นการส่ือสารป้อนขอ้มูลใหม่ๆให้พนักงานในองค์กร
สามารถทนัต่อการเปล่ียนแปลงได ้
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ของบริษทัในการส่ือสารขอ้มูล
เก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพราะส่ือสังคมออนไลน์สามารถเขา้ถึงพนักงานไดทุ้ก
ระดบัไดง่้ายและรวดเร็ว ไม่จ าเป็นตอ้งใชต้น้ทุนมาก เน่ืองจากในยุคปัจจุบนัส่ือสังคมออนไลน์เขา้มามีบทบาทในการ
ด ารงชีวติของทุกคนเป็นอยา่งมาก  
 ส่ือมนุษย์ ส าหรับหัวหน้างานหรือผู ้บังคับบัญชาให้มีส่วนช่วยในหารควบคุมดูแลและให้การแนะน าแก่
ผูใ้ตบ้ังคบับัญชา ส าหรับเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมควรจะใช้เจา้หน้าท่ีภายนอกบา้ง เพ่ือสร้างความน่าสนใจและผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมก็จะไดรั้บมุมมองหรือความรู้ใหม่ๆ ท่ีเขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 



 4. การฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภาพรวมอยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีอาจ
เพราะพนกังานจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัท าเอกสารเก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพตาม เกิดการกระตุน้การท างาน การ
เรียนรู้และท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ องคก์รจึงควรรักษามาตรฐานท่ีมีอยูแ่ละพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน โดยใหก้ารฝึกอบรม
กบัพนักงานทุกคนโดยควรจดัให้มีการอบรมความรู้ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นการย  ้าเตือนในเร่ืองของเน้ือหาและหลกัการของ
ระบบบริหารงานคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบติังาน  เตรียมความพร้อมในกรณี
ฉุกเฉินและการตอบสนองผลท่ีเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนการท างานท่ีก าหนดและประเมินผลการฝึกอบรมท่ี
ไดรั้บ 
 
5. สรุปผลการวจิยั 
จากการวิจยัเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจของพนักงานท่ีปฏิบติังานในบริษทัแอดวานซ์ อินดัสเทรียล เซอร์วิส ต่อระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 สามารถน ามาสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
 1. ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีความรู้ทัว่ไปในระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อยู่ใน
ระดับสูง ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าบริษทัได้น าระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้ในการบริหาร ปรับปรุง และพฒันาการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่บริษทั ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2560 โดยได้จัดอบรมบุคลากรและคู่มือ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด อีกทั้งความรู้ในเร่ืองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็น
ความรู้ท่ีแพร่หลาย สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง จากหนงัสือ การฝึกอบรม หรือจากเวบ็ไซต ์ 
 ดา้นระเบียบปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งตามคู่มือคุณภาพของแต่ละแผนก พบว่า พนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจอยูใ่น
ระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่องคก์รไดใ้ห้ความส าคญัการมีส่วนร่วมของพนกังานในการจดัท าคู่มือคุณภาพของแต่ละ
แผนก มีการประชุมทบทวนในทุกๆสัปดาห์และผลสืบเน่ืองจากการเขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ท าให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ เกิดความเขา้ใจสามารถน ามาใช้ในกระบวนการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งได้ ด้านการส่ือสารภายในองค์กรพนักงานได้รับขอ้มูลเก่ียวกับระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 จากส่ือแต่ละแหล่ง ไดแ้ก่ 1) ดา้นส่ือส่ิงพิมพ ์2) ดา้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3) ดา้นส่ือมนุษย ์โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง แต่เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบวา่บริษทัให้ความส าคญัการส่ือสารในดา้นส่ือมนุษยม์ากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมี
การจดัใหป้ระชุมอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และส่ือดา้นมนุษยเ์ป็นส่ือท่ีมีการส่ือสารรวดเร็ว ท าใหผู้พ้ดูและฟังเห็นหนา้ตา บุคลิก ลีลา 
ท่าทาง น ้ าเสียงประกอบการพูดซ่ึงมีอิทธิพลในการชกัจูงและเร้าความสนใจไดม้ากกว่าดา้นอ่ืนๆ อีกทั้งยงัเป็นการส่ือสาร
สองทาง ทั้งผูพ้ดูและผูฟั้งสามารถโตต้อบกนัไดท้นัที และท าใหผู้ส่ื้อสารสามารถปรับเน้ือหาใหเ้หมาะกบัผูฟั้งไดอ้ยา่งทนัที  
 ด้านการฝึกอบรมจากการได้รับการเข้าร่วมฝึกอบรมเก่ียวกับระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 ไดรั้บความรู้ในดา้นต่างๆ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีการจดัประชุมโดยผูบ้ริหารเป็นประจ าทุก
สัปดาห์ เพื่อให้เขา้ใจถึงแนวทาง เขา้ใจความหมาย และความตอ้งการในการจดัท าระบบบริหารงานคุณภาพ ให้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ส่งผลใหพ้นกังานเกิดการกระตุน้การท างาน การเรียนรู้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาและเรียนรู้น้ีไดป้ระเมินความรู้ความเขา้ใจของพนกังานต่อระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 ผูว้จิยัมีแนวคิดและขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 เน่ืองจากบริษทัแอดวานซ์ อินดสัเทรียล เซอร์วิสไดน้ าระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 น ามาปรับใชใ้น
ระบบบการบริหารงานขององค์กร มุ่งเน้นดา้นคุณภาพ มีการจดัท าระบบบริหารงานภายในให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด



เพ่ือให้ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้ลูกคา้เห็นว่าองค์กรมีระบบการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ และเพ่ือช่วย
ยกระดับคุณภาพของสินคา้/บริการ เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการแข่งขนัในตลาดและส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้องค์กร
สามารถรักษาไวซ่ึ้งระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ไวไ้ด้นั้ น องค์กรจะต้องรักษา พฒันา และปรับปรุงขีด
ความสามารถและสมรรถนะในทุกดา้นขององคก์ารอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวใจเก่ียวกบัระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจน้ี จะส่งผลโดยตรง
ต่อการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ร เม่ือบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจดีก็จะส่งผลใหง้านท่ีออกมามีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
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