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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามความต้องการให้เกิดขึ้นความต้องการจําเป็นในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อสอบถามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพั ฒนาการปฏิบัติง านตามข้อกําหนดระบบบริหารคุณ ภาพ
ISO 9001:2008 ของพนักงานในบริษัทอินโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ลําดับ สอบถามการปฏิบัติงานที่เป็นจริงในปัจจุบัน และการปฏิบัติงานที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ตามการรับรู้ของพนักงานตามการดําเนินงานตามข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และแบบสอบถามปลายเปิด
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดําเนินงานตามข้อกําหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X )
ค่า ส่ วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (SD) และค่า ดัช นีค วามต้อ งการจํา เป็น ในการพัฒ นา (PNIModified ) ผลการวิจัย พบว่า สภาพการ
ดําเนินงานที่เป็นจริงในปัจจุบันของการดําเนินงานตามข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
จะต้องหาแนวทางและวิธีการแก้ไขตามลําดับดังนี้ คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดระบบบริหารคุณภาพ ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายบริหารการวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุงและการจัดทําผลิตภัณฑ์สภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
ซึ่งต้องการให้เกิดการพัฒนาการดําเนินงานตามข้อกําหนดเรียงลําดับได้ดังนี้ คือ การจัดทําผลิตภัณฑ์ การวัดวิเคราะห์และการ
ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และการจัดระบบบริหารคุณภาพลําดับความต้องการจําเป็นใน
การพัฒนาการดําเนินงานตามข้อกําหนดมีดังนี้ คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวัดวิเคราะห์ และการปรับปรุง ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายบริหาร การจัดระบบบริหารคุณภาพ การจัดทําผลิตภัณฑ์ และข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพนักงานต่อการพัฒนาการ
ดําเนินงานตามข้อกําหนดเรียงตามลําดับเป็นดังนี้ คือ การจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถคิดวิเคราะห์เชิงงานวัดผลของปัญหาในหน้าที่ความรับผิดชอบ การสื่อสารต้องสร้างความ
เข้าใจให้ตรงกันและสื่อสารถึงความจําเป็นของมาตรฐานคุณภาพของผลงาน โดยควบคุมการบันทึกในระบบเอกสารให้ถูกต้อง และ
พนักงานทุกคนต้องเข้มงวดต่อการผลิตให้ตรงตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์
คําสําคัญ: ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 บริษัทอินโดรามาโพลีเอสเตอร์อินดัสตรี้ส์จํากัด (มหาชน)
การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น
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Abstract
This research was aimed to study the requirement of quality management system ISO 9001:2008
implementation at Indorama Polyester Industries Co.,Ltd. (Pubic) in real, in expectation of operation, standard
requirement implementation development needs assessment and suggestions for standard requirement. The
research instrument was 5 scales. Operator’s perception and expectations the standard requirements quality
management system ISO 9001:2008. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean,
standard deviation and modified priority needs index. The results revealed that operating conditions, the
current reality of operational requirements quality management system ISO 9001:2008 in the medium which
must find ways and means to resolve are as follows 1. Human resource management 2. Quality management
3.Management responsibility 4.Measurement and improvement 5. Product realization. Conditions should be
expected at high level which requires the developments of implementation are follows 1. Product realization
2. Measurement and improvement 3. Human resource management 4. Management responsibility and
5. Quality management. The operation’s needs for standards requirement development in order to 1. Resource
management 2. Measurement and improvement 3. Management responsibility 4.Quality management and
5.Product realization. And comments, suggestions of staff to the development implementation for standard
requirement as follows 1. To arrange for training to have the knowledge that is required in practice 2. Developing
employees' capabilities the analysis and evaluation of previous issues responsibility 3. Communicate and
understanding of the need of synchronization and communication standards. 4. To save a document control
system to correct for the performance of work 5. All employees need to produce to meet the stringent
requirements of the product.
Keywords: Quality management system, Indorama Polyester Industry co., Ltd (public), Need assessment.

1.บทนํา
บริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์มากกว่า 200 ชนิด ทําให้บริษัท
ได้รับเลือกให้เป็นเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานทอเส้นใยสังเคราะห์รายใหญ่ๆบริษัทมุ่งมั่นในการดําเนินการปรับปรุงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องผ่านทางบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกระบวนการผลิตระดับโลกโดยบริษัทมีวิสัยทัศน์ต้องการที่จะ
เป็นที่หนึ่งของผู้ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ชั้นนําของโลกบริษัทปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009) เนื่องจากเห็นถึงความสําคัญของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ว่ามีการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายของกระบวนการผลิต (สมัญญา, 2557)
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 (Quality management system requirement) เป็นหลักการของมาตรฐาน
ที่ระบุข้อกําหนดที่จําเป็นในการบริหารคุณภาพ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบมากกว่าจะมุ่งเน้นการทดสอบ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยการมุ่งเสริมสร้างให้มีการนําเอาแนวทางการจัดการโดยมองแบบกระบวนการในการบริหารงาน
ด้านคุณภาพขององค์การโดยรวมข้อกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การมีความสามารถ
ที่จะผลิตส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามข้อกําหนดในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ของพนักงานในบริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอร์
อินดัสตรี้ส์ จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานตามความต้องการให้เกิดขึ้นตามข้อกําหนดในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาลําดับความต้องการจําเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติงานตามข้อกําหนดในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008
ของพนักงาน
4. เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008
ของพนักงาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระดับการปฏิบัติงานที่เป็นจริงตามข้อกําหนด
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008
ในปัจจุบัน ดังนี้
1. ด้านการบริหารคุณภาพ
2. ด้านความรับผิดชอบของฝ่ายผู้บริหาร
3. ด้านการบริหารทรัพยากร
4. ด้านการจัดทําผลิตภัณฑ์
5. ด้านการวัด การวิเคราะห์และปรับปรุง

ระดับการปฏิบัติงานที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ตามข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001: 2008 ดังนี้
1. ด้านการบริหารคุณภาพ
2. ด้านความรับผิดชอบของฝ่ายผู้บริหาร
3. ด้านการบริหารทรัพยากร
4. ด้านการจัดทําผลิตภัณฑ์
5. ด้านการวัด การวิเคราะห์และปรับปรุง

ลําดับความต้องการจําเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2008

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนาการดําเนินการ
ตามข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001: 2008

2. วิธีการวิจยั
ประชากรในการวิจัย จํานวน 900 คน ข้อมูลจากทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยจําแนกตาม
สายการปฏิบัติงาน 8 ฝ่าย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 269 คน โดยคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และใช้สูตร
การหากลุ่มตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ตามตารางของ เครซีและ
มอร์แกน และใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามสัดส่วนของประชากร
เพื่อเป็น ตัวแทนในการตอบแบบสอบถามเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้ง นี้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับ
ข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จํานวน 181 ข้อซึ่งประเมินตามสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่ต้องการให้
เกิดขึ้นลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ ลิเคอร์ท (Likert’s Scale) มี 5 ระดับ
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3. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการปฏิบัติงานตามข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 ของพนักงาน
บริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน) ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันตามความต้องการให้เกิดขึ้นและตามความ
ต้องการจําเป็นในการพัฒนาในภาพรวม

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการปฏิบัติงานตามข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2008 ของพนักงานบริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด (มหาชน) ที่เกิดขึ้น
จริงในปัจจุบัน ตามความต้องการให้เกิดขึ้น และตามความต้องการจําเป็นในการพัฒนาในภาพรวม
ข้อกําหนด
ที่

ข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001: 2008

ระดับการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้นในปัจจุบนั

ระดับการปฏิบัติงานที่
ต้องการให้เกิดขึน้

ลําดับความต้องการจําเป็น
ในการพัฒนา

6

ด้านการบริหารทรัพยากร

ปานกลาง

มากที่สุด

1

8

ด้านการวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุง

ปานกลาง

มากที่สุด

2

5

ด้านความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

ปานกลาง

มากที่สุด

3

4

ด้านระบบบริหารคุณภาพ

ปานกลาง

มากที่สุด

4

7

ด้านการจัดทําผลิตภัณฑ์

ปานกลาง

มากที่สุด

5

สรุปภาพรวม

ปานกลาง

มากที่สุด

4. สรุปและอภิปรายผล
ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลจําแนกตามคําถามการวิจัยได้ดังนี้
การปฏิบัติงานตามข้อกําหนดในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ของพนักงาน บริษัทอินโดรามาโพลีเอสเตอร์
อินดัสตรี้ส์ จํากัด (มหาชน) ในปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขหากพิจารณาในรายข้อกําหนด
เป็นรายด้านพบว่าด้านที่ต้องดําเนินการแก้ไขตามลําดับ ได้แก่ ด้านการบริหารทรัพยากร สอดคล้องกับรุ่งฤดี (2548) กล่าวไว้
ในความหมายการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ว่ า การฝึ ก อบรมเป็ น กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ โ ดยมุ่ ง เน้ น เกี่ ย วกั บ งานที่ ป ฏิ บั ติ
อยู่ในปัจจุบัน การศึกษาด้านความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับ ไกรลักษณ์ (2551) พบว่า ปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามระบบบริหารงาน ISO 9001 ต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารด้านระบบบริหารคุณภาพสอดคล้องกับ
สถาบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ (2545) ที่ พ บว่ า องค์ ก ารที่ มี เ อกสารที่ สํ า คั ญ ใช้ ใ นการอ้ า งอิ ง เป็ น หลั ก ฐานสํ า คั ญ สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ
กระบวนการปฏิบัติงานขององค์การที่เป็นระบบการควบคุมเอกสารที่มีประสิทธิภาพทําให้การตรวจสอบติดตามงานได้ผลเป็นที่
น่ า เชื่ อ ถื อ และระบบประกั น คุ ณ ภาพดํ า เนิ น ไปอย่ า มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ด้ า นการวั ด การวิ เ คราะห์ แ ละการปรั บ ปรุ ง สอดคล้ อ งกั บ
ข้อเสนอแนะของพนักงานบริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด (มหาชน) ที่ต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการต้องปรับปรุง
เครื่องมือการทดสอบให้ทันสมัยด้านการจัดทําผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ Goriwondo et al.,(2012) พบว่า ความท้าทายหลักที่ต้อง
เผชิญ คือ การขาดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงการสนับสนุนที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
การปฏิบัติงานตามความต้องการให้เกิดขึ้นในการดําเนินการตามข้อกําหนดในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
ของพนักงาน บริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด (มหาชน) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุด
หากพิจารณาในรายข้อกําหนด พบว่า ข้อย่อยที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนที่สุดเรียงลําดับดังนี้คือ ด้านการจัดทําผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ
ธัญญา (2556) ที่กล่าวไว้ เกี่ยวกับแนวคิดตามหลักการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง โดย ดร. เดมมิ่ง ใช้หลักการทํางานอย่างเดมมิ่ง
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(PSCA Deming Cycles) ด้านการวัดการวิเคราะห์และการปรับปรุง ธัญญา เสนอหลักการบริหารคุณภาพ เรื่องการต้องมี
กระบวนการฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอโดยองค์การจะต้องจัดทําแผนการฝึกอบรม และให้การศึกษาแก่พนักงานทุกคนในเรื่อง
ของคุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเครื่องมือคุณภาพประเภทต่าง ๆ
โดยการฝึก อบรมจะต้อ งดํา เนิน การอย่า งสม่ํา เสมอตลอดไปด้า นการบริหารทรัพยากรสอดคล้อ งกั บธัญ ญาที่ ก ล่าวไว้ในเรื่อง
การจัด ทํา แผนการศึ ก ษาและทํา การฝึ ก อบรมอย่า งสม่ํ า เสมอ แผนการศึก ษาและการฝึ ก อบรมเป็น ปั จ จั ยสํา คั ญ ที่จ ะรองรั บ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การฝึกอบรม
จึง เป็ น การพัฒ นาพนัก งานและเป็น การลงทุน ในระยะยาวที่จ ะมี ผ ลต่อ ความสํา เร็ จ และความอยู่ ร อดขององค์ ก ารด้า นความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับ ธัญญา (2556) กล่าวไว้ เกี่ยวกับแนวคิดตามหลักการบริหารคุณภาพของเดมมิ่งในเรื่อง
ผู้บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้หัวหน้างานและพนักงานต้องกล้าที่จะสอบถามในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้หรือไม่เข้าใจโดยไม่
ต้องกลัวผู้บริหารจะต้องเปิดโอกาส และกระตุ้นให้พนักงานกล้าแสดงออก เพื่อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นและด้าน
ระบบบริหารคุณภาพสอดคล้องกับ มอก. 9001:2008 (2556) เรื่องการปรับปรุง อย่างต่อเนื่องควรได้รับการกําหนดให้เป็น
วัตถุประสงค์ถาวรขององค์การโดยการนําหลักการไปประยุกต์ใช้งานให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งองค์การอย่างสม่ําเสมอ
ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาการดําเนินงานตามข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:200 ของพนักงาน
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อิน ดัส ตรี้ส์ จํา กัด (มหาชน) ในภาพรวมพบว่า มีค วามต้องการในการพัฒนาหากพิจารณา
ในรายด้านพบว่า ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาเรียงลําดับตามความต้องการจําเป็นดังนี้ คือ ด้านการบริหารทรัพยากร
ด้านการวัดการวิเคราะห์และการปรับปรุงด้านความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารด้านระบบบริหารคุณภาพ และด้านการจัดทํา
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับ สุวิมล (2548) และพัฒนา (2550) ที่สรุปประเภทของการหาความต้องการจําเป็นโดยกล่าวไว้ในการ
จําแนกประเภทของความต้องการจําเป็นว่าเป็นความต้องการจําเป็นตามช่วงเวลาที่ต้องกําหนดความต้องการออกเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ ความต้องการจําเป็นในปัจจุบันและความต้องการจําเป็นในอนาคต ซึ่งเป็นความต้องการจําเป็นที่กําหนดล่วงหน้าว่าจะมีอะไร
เกิดขึ้นบ้าง เพื่อเตรียมการรับมือหรือป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (พงษ์ศักดิ์ และคณะ, 2554)
ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะการพั ฒ นาที่ เ หมาะสมตามข้ อ กํา หนดระบบบริ ห าร ISO 9001:2008 ของพนั ก งาน
บริษัท อินโดรามาโพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด (มหาชน) ด้านการบริหารทรัพยากรพนักงานเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การพัฒนา ในเรื่องที่ต้องมีการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ที่ถูกต้องแม่นยําเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานการต้องฝึกอบรมให้พนักงาน
มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตด้านการวัดการวิเคราะห์และการปรับปรุงพนักงานให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาเรื่องการต้องเข้มงวดเรื่องตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบเพื่อจะได้ทราบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง การต้องมีแผนการ
ทบทวน การปฏิบัติงานของพนักงานที่ชัดเจน เพื่อตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การต้องมี
กระบวนการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาและกระบวนการป้องกัน ซึ่งจะส่งผลถึงผลิตภัณฑ์ด้านความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
พนักงานเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาเรื่องการต้องสื่อสารให้พนักงานทราบภาระหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจน
ก่อนที่พนักงานจะเริ่มงานการต้องมีการวางแผนที่ชดั เจนในการปฏิบัติงานการต้องปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดการต้อง
ปรับปรุงระบบการสื่อสารที่ดีระหว่างแผนกการปฏิบัติงานเพื่อความลื่นไหลของงานต้องมีการให้รางวัลในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานและการต้องปลูกจิตสํานึกให้พนักงานทํางานเป็นทีมด้านระบบบริหารคุณภาพพนักงานเสนอข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะการพัฒนาเรื่องการบันทึกเอกสารต่างๆ ของพนักงานต้องอ่านเข้าใจง่าย และการบันทึกผลการทบสอบควร
จัดระบบทวนสอบก่อนที่จะส่งผลการทบสอบนั้นไปยังหน่วยงานต่างๆ ด้านการจัดทําผลิตภัณฑ์พนักงานเสนอข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาเรื่องการต้องปรับปรุงเครื่องมือการทดสอบให้ทันสมัย สามารถตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของ
องค์การให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าการต้องปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยการต้องมีการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ถูกส่งไปถึงลูกค้า และการต้องไม่อนุโลมยอมรับวัตถุดิบที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
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5. ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อ เสนอแนะระดั บ นโยบาย (สํ า หรั บ ผู้ บ ริ หารระดั บ สูง ) ความต้ อ งการจํ า เป็น ในการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานตาม
ข้ อ กํา หนดระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO 9001:2008 พบว่ า มี ค วามต้ อ งการจํา เป็ น ในการพั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากร
เป็นลําดับแรก ผู้บริหารควรเห็นความสําคัญ กับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานต้องสนับสนุนเรื่องการพัฒนาการฝึกอบรม
ให้พนักงานมีความรู้ที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
2. ข้อเสนอแนะในการบริหาร (ผู้บริหารระดับกลาง) การพัฒนาเรื่องการสื่อสารให้พนักงานทราบภาระหน้าที่ของตัวเอง
อย่างชัดเจนก่อนที่พนักงานจะเริ่มงานต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ต้องปรับปรุง
ระบบการสื่อสารที่ดีระหว่างแผนกเพื่อความลื่นไหลของงาน
3. องค์การอื่นที่มีการปฏิบัติงานตามข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 สามารถนําข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
ในครั้งนี้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานได้
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