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หัวขอวิทยานพินธ การศึกษาเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ช่ือผูเขียน  ภักดี ทองคํา 
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน 
สาขาวิชา  การจัดการทางวิศวกรรม 
ปการศึกษา  2553 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานและระดับ เจต
คติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัด และอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน 
สถานภาพสมรส ที่มีตอเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด อีกทั้งเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
ในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
หญิง (55.06%) อายุอยูในชวง 20 – 30 ป (60.11%) วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (43.82%) โดยมี
ประสบการณทํางานในบริษัทแหงนี้ 3-5 ป (40.73%) และสมรสแลว (46.91%) พบวา พนักงานมี
ความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับคอนขางมาก มีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 อยูใน
ระดับดี  

ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ในเรื่องของอายุที่
แตกตางกันพบวา มีคา P-Value เทากับ 0.0000 ดังนั้น พนักงานที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจ
ในการทํางานที่แตกตางกัน ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน พบวา มีคา P-Value เทากับ 0.0307 ดังนั้น 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการทํางานที่แตกตางกัน สถานภาพ
สมรสที่แตกตางกันพบวา มีคา P-Value เทากับ 0.0279 ดังนั้น พนักงานที่มีสถานภาพโสดแตกตาง
กัน มีความพึงพอใจในการทํางานที่แตกตางกัน  

ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 โดยมีคา P-Value เทากับ 
0.0000 ดังนั้น พนักงานที่มีอายุแตกตางกันจึงมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ที่แตกตางกัน
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ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน พบวา มีคา P-Value เทากับ 0.0000 ดังนั้น พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันจึงมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ที่แตกตางกัน  

เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับปานกลางกับความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ และคา P-Value เทากับ 0.5887 และ 0.0000 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 

DPU



3 
 

Thesis Title  A study of Employees’ Attitudes and Job Satisfaction toward TS 16949 
Case study : Sanmina-SCI Systems (Thailand) Ltd. 

Author  Pakdee  Thongkham 
Thesis Advisor Asst. Prof. Dr.Suparatchai  Vorarat 
Department  Engineering Management 
Academic Year 2010 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study of Employees’ Attitudes and Job 
Satisfaction toward TS 16949 Case study : Sanmina-SCI Systems (Thailand) Ltd. and study the 
effect of group of sex, group of age, group of education level, group of working experience in this 
company and group of status of married to employees attitudes of TS 16949 and job satisfaction 
at Sanmina-SCI Systems (Thailand) Ltd. Therefore, study the correlation between employee’s 
attitudes of TS 16949 and job satisfaction at electrical appliance and electronics in Thailand. 
Almost sample of this research were female (55.06%), 20-30 years old (60.11%), bachelor degree 
(43.82%), working experience in this company 3-5 years (40.73%) and married  (46.91%) and the 
result of this research were good level for job satisfaction at Sanmina-SCI Systems (Thailand) 
Ltd. Good level for employees attitudes of TS 16949 at Sanmina-SCI Systems (Thailand) Ltd.  

Group of age for job satisfaction level found significant difference opinion which 
found P-Value of age at 0.0000 which less than Alpha so employees as have difference of age are 
difference of satisfaction of job. Education level found P-Value at 0.0307 which less than Alpha; 
therefore, employees as have difference of education level are difference of satisfaction of job and 
status of married found P-Value at 0.0279 which less than Alpha so employees as have difference 
of status of married are difference of satisfaction of job also. 

Group of age for employee’s attitudes of TS 16949 found significant difference which 
found P-Value at 0.0000 so employees as have difference of age are difference of attitudes of TS 
16949 and difference of education found P-Value at 0.0000 so employees are difference of 
attitudes of TS 16949 also. 
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Finally, employee’s attitudes of TS 16949 positive correlate in fair level with job 
satisfaction at 0.01 statistic’s level which has P-Value at 0.5887 and 0.0000 respectively.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

จากการเปรียบเทียบที่วาการปฏิวัติทางดานเกษตรกรรมและการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม
เปนคลื่นลูกใหญทางประวัติศาสตรที่เปล่ียนวิถีชีวิตมนุษย ทั้งดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม 
เทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนยานยนตก็คงจะเปนคลื่นลูกใหม ที่สงผลกระทบตอวิถีดังกลาวอีกครั้ง
หนึ่งจากหนาแรกของประวัติศาสตรการคมนาคมยุคใหม ซ่ึงถูกกําหนดขึ้นเมื่อหลายปกอนที่ผานมา
จนถึงปจจุบันพรอมกับพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส กอใหเกิดรูปแบบการคมนาคม
ใหม ๆ อีกหลากหลายชนิดในปจจุบัน 

ซ่ึงวิวัฒนาการของการคมนาคมที่สามารถสังเกตเห็นไดใกลตัวมากที่สุดนั่นคือ รถยนต
สวนบุคคล ซ่ึงนาจะเพียงพอแกการคมนาคมกันเบื้องตน ระหวางสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง 
แตมนุษยก็มิไดหยุดนิ่งยังเพียงเทานั้น คงตองการความสะดวก ความคลองตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ขอจํากัดในเรื่องของการจราจรที่อาจจะพูดไดวา “แยลงไปทุกวัน” จึงตองมีนวัตกรรมที่ทันสมัย 
สามารถไปไหนมาไหนไดคลองตัวและสบายมากขึ้น อันกอใหเกิดแนวทางสําหรับการพัฒนาการ
การคมนาคมที่มีรูปแบบของการหยุดยั้งความเบื่อหนายขึ้นดวยอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่กอใหเกิดการ
พักผอนพรอมกับการเดินทางของผูใชรถมากขึ้นในยุคถัดๆ มา 

จากการดําเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (2535 2539) ที่มี
การกําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่ตองใชพื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดแก แผงวงจรรวม 
(Integrate Circuit) เปนตน โดยมีการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและเครื่องใช
อิเล็กทรอนิกส  เปนเงินทุน 34,133 ลานบาท เปนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน 30,536 
ลานบาทใน 9 เดือนแรกของป 2538 ทําใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มีการสงออกแผงวงจรรวม 
(Integrate Circuit) ในป 2540 มียอดของการสงออก 2,485 ลานเหรียญ (สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน, 2541) โดยมีตลาดอยูในสหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด เปนตน 

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของไทย ไดประกาศใหมีการสงเสริม
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดมีบริษัทขามชาติเขามาสรางโรงงานการผลิตผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการสงออกหลายบริษัทดวยกัน ปจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมี
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บทบาทอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีมูลคาการสงออกเปนอันดับตนๆ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1  การสงออกสินคาอุตสาหกรรมสําคัญของไทย ป 2547-2552 (มกราคม-ธันวาคม) 

การสงออกสินคาอุตสาหกรรมสําคัญของไทย 
ป 2547 - 2552 (มกราคม - ธันวาคม) 

รายการ  มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ 
 2550 2551 2552 
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 17,331.58 18,384.16 16,018.91 
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 12,978.12 15,585.53 11,121.44 
อัญมณีและเครื่องประดับ 5,381.75 8,270.07 9,761.91 
แผงวงจรไฟฟา 8,418.14 7,241.30 6,444.62 
เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 4,570.55 5,361.49 4,952.45 
ผลิตภัณฑยาง 3,653.74 4,549.81 4,487.58 
เคมีภัณฑ 3,920.14 4,309.41 4,466.10 
เม็ดพลาสติก 5,212.30 5,520.00 4,457.25 
เครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบอื่น ๆ 3,746.63 3,755.79 3,343.47 
เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักร 4,369.12 4,238.74 3,325.53 
เครื่องรับวิทยโุทรทัศนและสวนประกอบ 3,070.84 3,149.72 3,167.44 
เสื้อผาสําเร็จรูป 3,051.38 3,088.38 2,598.35 
เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ 3,189.10 3,274.19 2,472.92 
ผลิตภัณฑพลาสติก 2,301.83 2,692.49 2,295.57 
เครื่องสําอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว 1,233.51 1,995.22 1,580.60 
เครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวน 1,732.28 2,112.71 1,573.99 
หนังสือและสิง่พิมพ 744.20 1,449.32 1,566.67 
เลนซ 1,252.19 1,440.00 1,387.55 
สวนประกอบอากาศยานและอุปกรณการบิน 1,652.62 1,360.73 1,290.23 
ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ 1,152.73 1,376.13 1,228.88 
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ตารางที่ 1.1  (ตอ) 
ไมและผลิตภณัฑไม 1,187.03 1,261.60 1,219.80 
กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ 1,194.10 1,322.26 1,200.43 
ผาผืน 1,162.45 1,204.00 1,167.61 
อ่ืนๆ 61,358.63 74,832.16 61,373.05 

รวมทั้งส้ิน 153,864.96 177,775.20 152,502.36 
 
ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  โดยความรวม   
          มือจากกรมศุลกากร 
 
ตารางที่ 1.2  แสดงมูลคาการสงออกผลิตภัณฑอุตสาหกรรมรถยนต   อุปกรณ และสวนประกอบใน 
                    ระหวางป พ.ศ. 2547 – 2552 

ป พ.ศ. การสงออก 
2547 5,495.2351 
2548 7,745.438 
2549 9,524.1878 
2550 12,978.1215 
2551 15,585.5278 
2552 11,121.4377 

 
ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  โดยความรวม  
          มือจากกรมศุลกากร  
 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ผานมาเนนการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อ
การสงออก โดยอาศัยความไดเปรียบดานปริมาณแรงงาน และราคาแรงงานราคาถูกเปนปจจัยหลัก 
เนื่องจากการพัฒนาที่ผานมาเปนการเติบโตในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน มากกวาอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีสูง ดังนั้น แรงงานจึงเปนสิ่งจูงใจใหประเทศอุตสาหกรรมเขามาลงทุนในไทย ส่ิงสําคัญ
ของแรงงานที่นักลงทุนตางประเทศใชในการพิจารณา ไดแก ปริมาณแรงงาน คุณภาพของแรงงาน
และอัตราคาจางแรงงานโดยในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง เชน อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร และ
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อิเล็กทรอนิกส คาจางแรงงานมีความสําคัญนอยกวาคุณภาพของแรงงาน เนื่องจากอุตสาหกรรม
เหลานี้ ตองการผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและความนาเชื่อถือสูงวา จะไมมีผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองสู
ลูกคา ดังนั้น อุตสาหกรรมเหลานี้จําเปนตองใชแรงงานที่มีทักษะฝมือในระดับที่สูง เปนแรงงานที่ 
ผานการฝกอบรมมาแลวระดับหนึ่ง และผลิตภัณฑที่ผลิตไดนั้นจะตองผลิตมาจากระบบงานคุณภาพ
สากลที่ยอมรับกันทั่วโลก ดังนั้น การยายฐานดานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูงจาก
ประเทศอุตสาหกรรม จึงไดใหความสําคัญกับบริษัทที่ไดรับการรับรองระบบงานคุณภาพสากลและ
คุณภาพของแรงงานของประเทศที่จะเขาไปลงทุนที่จะรองรับการผลิตมากกวาคาจางราคาถูก 

ระบบ TS 16949 มีบทบาทสําคัญในการกําหนดมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
ทางดานการผลิตชิ้นสวนยานยนต เพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑที่ผลิตไดมีคุณภาพ โดยเฉพาะอุปกรณ
ทางดานการคมนาคม ซ่ึงตองการความนาเชื่อถือ ความเที่ยงตรงและความแมนยําสูง 

TS 16949 นั้นคือ การนําขอกําหนดของ ISO 9001 : 2000 กับแนวทางการปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมยานยนตมาจัดทําเปนระบบบริหารคุณภาพ เพื่อประยุกตใชกับองคกรที่ผลิตช้ินสวน
ยานยนตและชิ้นสวนบริการ ซ่ึงจัดทําขึ้นโดย International Automotive  Task Force (IATF) และ 
Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA) อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการ ISO/TC 176 โดยมุงเนนที่กระบวนการหรือ Process Network ซ่ึงจะอาศัย P-D-C-A 
เปนตัวดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุไปถึงเปาหมาย โดยเปาหมายของ TS 16949 คือ การพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธดังตอไปนี้ 

- การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
- การใหความสําคัญในการปองกันขอบกพรอง 
- การลดความผันแปรและความสิ้นเปลืองในระบบ Supply Chain 
- หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในการถูกตรวจประเมิน 
- ใชเปนแนวทางเดียวกันสําหรับองคกรที่ผลิตช้ินสวนยานยนตและชิน้สวนบริการ  
ในประเทศไทยไดมีการศึกษาผลกระทบของระบบคุณภาพ ซ่ึงผลออกมาสอดคลองกับ

ประโยชนที่กลาวมาขางตน ดังเชน เปนเครื่องมือสําคัญที่มีสวนชวยกระตุนใหเกิดการปรับปรุงการ 
ทํางานใหสอดคลองกับทฤษฎีการบริหารอยางมีหลักเกณฑ  (Scientific Management) ของ 
Frederick W. Taylor ชวยใหพนักงานใหมหรือพนักงานที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนงานสามารถเรียนรู
กระบวนการทํางานไดดีขึ้น จากคูมือในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เมื่อนําระบบ TS 16949 มาใชใน
องคกรยอมจะหลีกเลี่ยงผลกระทบของระบบคุณภาพ ทั้งกับตัวงานและสภาพแวดลอมของงาน
ไมไดเลย แตผลที่เกิดขึ้นกับองคกรนั้น ทําใหพนักงานในองคกรจํานวนมากไดรับผลกระทบนั้น
ดวย ซ่ึงเปนที่นาสนใจวาผลกระทบดังกลาวมีผลตอความรู สึกของพวกเขาที่มีตองานหรือไม 
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ในปจจุบันองคกรตางๆ จําเปนตองมีการปรับตัว และพัฒนาองคกรของตนเอง เพื่อให
สามารถแขงขันกับองคอ่ืนๆได โดยจะมุงเนนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหลูกคาเกิด
ความเชื่อมั่นในระบบการบริหารคุณภาพ และเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกรของตน การจัดการโดย
ใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุดถือเปนความฉลาดของผูบริหารในองคกรนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการให
ความสําคัญและตระหนักถึงประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ปจจัยสําคัญในการบริหารงาน 4 ประการคือ ทรัพยากรมนุษย (Man) เงินหรือทุนทรัพย 
(Money) วัสดุหรืออุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) อาจกลาวไดวาทรัพยากร
มนุษยเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในขั้นตอนของกระบวนการบริหาร ซ่ึงการบริหารที่ดีเพื่อให
ไดผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ยอมตองอาศัยบุคลากรที่ดีที่มีความรูความสามารถเปนผูบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมด ดังนั้น จึงถือวาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากร
ทางการบริหารทั้งหมด 

ปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นและยุงยากในการแกไขเปนปญหาที่มาจากคน เพราะเปนเรื่อง
ของจิตใจมีความแปรเปลี่ยนไปไดงายตามสถานการณและเวลา กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคเสมอ
ปจจัยเรื่องคนจึงเปนปจจัยหลักที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพขององคกร ความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของการบริหารคน โดยประสิทธิภาพในการทํางานของคนสวนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากความพึง
พอใจในการทํางาน และความพึงพอใจในการทํางานอาจขึ้นอยูกับปจจัย ดังตอไปนี้ 

(1)  นโยบายขององคกร องคกรมีนโยบายในการบริงานบุคคลชัดเจนเพียงใด ใหความ
สนใจเรื่องคนหรือไมเพียงใด 

(2)  ทัศนคติของผูบริหาร ถาบุคคลระดับนี้ไมมีความเขาใจในปรัชญาการบริหารคนไม
เห็นความสําคัญในการบริหารแลวเมื่อเกิดปญหาขึ้นมาจะแกไขไดยาก 

(3)  ปจจัยแวดลอมภายนอกจะมีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ
บริหารคน 

มีผูกลาวถึงความสําคัญของความพึงพอใจในงานวา เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจงาน
แลวก็จะสงผลใหพนักงานมีความเต็มใจปฏิบัติงาน และความซื่อสัตยภักดีตอองคกร ทําใหลดความ
ขัดแยงของพนักงานกับองคกร และการปฏิบัติงานในองคกรราบรื่น จึงมีนักวิจัยใหความสําคัญ
ศึกษาหาเหตุปจจัยที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใช
ในการปรับปรุงความพึงพอใจในงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส พบวา ความพึงพอใจ
ในงานของพนักงานอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน คือ ระดับ
การศึกษา ประสบการณทํางาน ระดับเงินเดือน ซ่ึงเปนการศึกษาความสัมพันธของความพึงพอใจใน
งานกับภูมิหลังพนักงาน และอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่ฮานาเซมิคอนดักเตอร พบวา ความพึงพอใจใน
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งาน อยูในระดับปานกลาง พรอมทั้งศึกษาถึงเหตุผลของความพึงพอใจในงาน และความไมพึง
พอใจในงาน และมีอีกกรณีศึกษาหนึ่งพบวา ทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน 

นอกจากการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานกับภูมิหลังของพนักงาน 
ยังมีการศึกษาอื่นๆ พบวา ปจจัยอ่ืนๆ นอกจากภูมิหลังก็มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 
เชน ทัศนคติตอความหมายของเงินดานการใหความสําคัญตอเงินมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในงานของหัวหนางานระดับตนในโรงงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมในการติดตอส่ือสารของ
ผูบังคับบัญชามีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานกลุมบริษัท มินิแบ (ประเทศไทย) 
จํากัด ความพึงพอใจในการติดตอส่ือสารมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ระดับลางในโรงงานอุตสาหกรรมดวยเชนกัน 

จากการที่องคกรนําระบบ TS 16949 มาใชส่ิงที่หลีกเลี่ยงไมไดคือเจตคติของพนักงานที่
มีตอระบบ  TS 16949 ซ่ึงเปนผลกระทบจากการประยุกตใชระบบ TS 16949 ที่เกิดจากการปฏิบัติ 
งานตามระบบ TS 16949 ระบบ TS 16949 เปนระบบคุณภาพที่ครอบคลุมระบบ ISO 9001 ดังนั้น 
จากงานวิจัยของ ไดศึกษาทัศนคติของพนักงานที่มีตอระบบ ISO 9000 ในโรงงานผลิตชิ้นสวน
ตัวถังรถยนต ไดกลาววา ทัศนคติตอระบบ ISO 9000 มีความสัมพันธกับการยอมรับระบบ ISO 
9000 ฉะนั้น เมื่อพนักงานยอมรับระบบ ISO 9000 ที่ทําใหระบบงานมีการปรับปรุงในดานตางๆ
แลวทัศนคติดังกลาวอาจสงเสริมหรือมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในงานของพนักงานดวย 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานทุกระดับในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเปน
ขอมูลในการจัดฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบ TS 16949 และเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากร
มนุษย ซ่ึงขอมูลทั้งหมดจะเปนประโยชนในการนําระบบ TS 16949 มาใชอยางมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจในการทํางานสําหรับบริษัทที่ไดรับการรับรองระบบ TS 16949 แลว
และบริษัทที่จะประยุกตใชระบบ TS 16949 ที่มีแนวโนมมากขึ้นตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 
      1.2.1  เพื่อที่จะศึกษาระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
      1.2.2  เพื่อที่จะศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณ
ทํางาน สถานภาพสมรสที่มีตอระดับเจตคติระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
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      1.2.3  เพื่อที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
     1.3.1  สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน
และสถานภาพสมรสของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด มีผลตอ
ระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัดโดยมีสมมติฐานยอย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1.1 : พนักงานที่มีเพศตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของ
พนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 1.2 : พนักงานที่มีอายุตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของ
พนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 1.3 : พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 
16949 ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 1.4 : พนักงานที่มีประสบการณทํางานแตกตางกัน มีผลตอระดับเจตคติที่มีตอ
ระบบ TS 16949 ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 1.5 : พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ 
TS 16949 ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
     1.3.2  สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน
และสถานภาพสมรส ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด มีผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานใน บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด
โดยมีสมมติฐานยอย ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2.1 : พนักงานที่มีเพศตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนัก 
งานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 2.2 : พนักงานที่มีอายุตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนัก 
งานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 2.3 : พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.4 : พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีผลตอความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 
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สมมติฐานที่ 2.5 : พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกัน  มีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 
     1.3.3  สมมติฐานที่ 3 : เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 มีความสัมพันธกันกับความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
      1.4.1  ทําใหทราบถึงระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส 
ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ไดรับการรับรองระบบ TS 16949 เพื่อเปนขอมูลในการจัดการ
ฝกอบรมระบบ TS 16949 
      1.4.2  ทําใหทราบระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานใน บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส 
(ประเทศไทย) จํากัด ที่ไดรับการรับรองระบบ TS 16949 เพื่อเปนขอมูลในการสรางความพึงพอใจ
ในงานของพนักงาน 
      1.4.3  เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารไดนําขอมูลไปใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย ในดานการ
วางแผนพัฒนาระบบ TS 16949 ในกิจการของตน และดานการปรับปรุงความพึงพอใจในงานเพื่อ
เสริมสรางขวัญกําลังใจของพนักงาน 
 
1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 
     1.5.1  เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อ หรือแนวโนมที่จะสนองตอบุคคล สถานการณ 
หรือตอส่ิงตางๆ ในดานบวกหรือลบ เจตคตินี้เกิดขึ้นจากการเรียนรู และประสบการณในชีวิตของ
พนักงานซึ่งอาจจะแตกตางกันไป 
     1.5.2  องคกร หมายถึง กลุมของบุคคลที่ซ่ึงไดมีการรวมกันเขาและรวมทํากิจกรรมดวยกัน โดย
กิจกรรมเหลานั้น ไดมีการจัดประสานใหเขากันอยางดี เพื่อที่จะสามารถทํางานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงครวมอันเดียวกันหรือหลายๆ วัตถุประสงคพรอมกันได 
     1.5.3  โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หมายถึง โรงงานของผูผลิต
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน เครื่องซักผา ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ และโรงงานผูผลิตสินคา
อิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องรับโทรทัศน วีดิโอ เครื่องเสียง รวมทั้งอุปกรณทางดานการสื่อสาร เชน 
โทรศัพทมือถือ เครื่องโทรสาร เปนตน 
     1.5.4  ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของพนักงานในแตละบุคคลซึ่งประกอบไปดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน สถานภาพสมรส 
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     1.5.5  พนักงาน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัดที่ไดรับการรับรองระบบ TS 16949 ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ประกอบ ดวยพนักงานบังคับบัญชา 
และพนักงานปฏิบัติงาน 
     1.5.6  ประสบการณทํางาน หมายถึง ระยะเวลาในการทํางานของพนกังานในบริษทั DPU
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํา 

งานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยซึ่ง
เปนการศึกษาระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน 
รวม ถึงการศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคลที่มีตอเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอ 
ใจในการทํางานของพนักงาน และไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติที่มีตอระบบ TS 
16949 และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจความ 
หมายของแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงกรอบหรือแนวทางในการ 
ศึกษาซึ่งผูวิจัยไดนํา แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาแสดงดังตอไปนี้ 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
     2.1.1  ความหมายของเจตคติและวิธีการศึกษา 

คําวา เจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Attitude มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา Aptus 
แปลวา โนมเอียง เหมาะสม มีผูใชคําอ่ืนในความหมายเดียวกัน เชน ทัศนคติ หรือ เจตคติ ซ่ึงมี
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาใหนิยาม หรือ คําจํากัดความ พอสรุปไดดังนี้ 

เจตคติ หมายถึง สภาพความพรอมของสมองและประสาท อันไดจากประสบการณและ
การตอบสนองทั้งทางตรง โดยอิทธิพลของแตละบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ และสถานการณทั้งหลายท่ี
เกี่ยวโยงกัน 

เจตคติ หมายถึง แนวโนมที่เกิดจากการเรียนรู ในอันที่จะตอบสนองอยางถาวรตอส่ิงเรา
ใหเห็นดวยกับทาทีที่ชอบหรือไมชอบ 

เจตคติ หมายถึง ความโนมเอียงหรือความพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมทางหนึ่งทางใด 
เจตคติ หมายถึง ความรูสึก ความนึกคิดและพฤตกรรมของแตละบุคคลตอสภาพแวด 

ลอม 
เจตคติ หมายถึง รูปแบบของความรูสึก หรือพฤติกรรม ที่บุคคลมีความโนมเอียงที่จะ

ตอบสนองตอวัตถุทางสังคม 
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เจตคติ หมายถึง ความโนมเอียงที่จะแสดงในทางที่ชอบหรือไมชอบตอส่ิงเราอยางใด
อยางหนึ่ง เปนตนวา กลุมชน ประเพณี หรือ สถาบันตางๆ 

เจตคติ หมายถึง ความรูสึกที่แสดงออกอยางมั่นคงตอบุคคล หรือสถานการณใดๆ ที่อาจ
เปนไปในทางที่ดี (Positive) ขัดแยง (Negative) หรือเปนกลาง (Neutral) ก็ได ซ่ึงเปนผลของการ
รับรูเกี่ยวกับลักษณะที่ดีหรือเลวของบุคคล หรือสถานการณนั้นๆ 

เจตคติ หมายถึง ความรูสึกภายในของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งอันเปนผลจากประสบการณ
การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งนั้น และความรูสึกดังกลาวจะเปนตัวกําหนดใหบุคคลนั้น แสดงพฤติกรรม
หรือแนวโนมของการตอบสนองตอส่ิงนั้นในทางใดทางหนึ่ง อาจเปนทางสนับสนุน หรือ โตแยง
คัดคาน 

เจตคติ หมายถึง ความรูสึกพอใจ ชอบ ไมพอใจ หรือไมชอบส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
จากความหมายของเจตคติดังกลาว ผูใหความหมายสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกัน 

ซ่ึงสามารถสรุปความหมายของเจตคติไดวา เจตคติเปนพฤติกรรมหรือความรูสึกทางดานจิตใจที่มี
ตอส่ิงเราใดสิ่งเราหนึ่งในทางสังคม รวมทั้งเปนความรูสึกที่เกิดจากการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งเราหรือ
เกี่ยวกับประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
             2.1.1.1  ลักษณะของการวัดเจตคต ิ

เจตคติเปนความรูที่ช้ีบงบอกลักษณะทางจิตใจอารมณของบุคคลซึ่งอาจเปนลักษณะที่
ไมแสดงออกมาภายนอกใหบุคคลอื่นเห็นหรือเขาใจก็ได ซ่ึงมีลักษณะทั่วไปที่สําคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 

(1)  เจตคติเปนเรื่องของอารมณ (Feeling) อาจเปลี่ยนแปลงไดตามเงื่อนไขตางๆที่
เกิดขึ้น หรือสถานการณตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลจะมีการกระทําที่เสแสรงโดยแสดงออก
ไมไดตรงกับความรูสึกของตนเมื่อเขารูตัวหรือรูวามีคนสังเกต 

(2)  เจตคติเปนเรื่องเฉพาะตัว (Typical) ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกัน แตรูปแบบ
การแสดงออกแตกตางกันไป หรืออาจมีการแสดงออกที่เหมือนกัน แตความรูสึกตางกันได 

(3)  เจตคติมีทิศทาง (Direction) การแสดงออกของความรูสึกสามารถแสดงออกได 2 
ทิศทาง เชน ทิศทางบวกเปนทิศทางที่สังคมปรารถนา และทิศทางลบเปนทิศทางที่สังคมไม
ปรารถนา ไดแก ซ่ือสัตย-คดโกง, รัก-เกลียด, ชอบ-ไมชอบ, ขยัน-ขี้เกียจ เปนตน 

(4)  เจตคติมีความเขม (Intensity) ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกันในสถานการณ
เดียวกัน แตอาจแตกตางกันในเรื่องความเขมที่บุคคลรูสึกมากนอยตางกัน เชน รักมาก รักนอย ขยัน
มาก, ขยันนอย เปนตน 
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(5)  เจตคติมีเปาหมาย (Target) ความรูสึกจะเกิดขึ้นลอย ๆ ไมได เชน รักพอแม ขยันเขา
ช้ันเรียน ขี้เกียจทําการบาน เปนตน 

การวัดเจตคตินับวามีความยุงยากพอสมควร เพราะเปนการวัดคุณลักษณะภายในของ
บุคคล ซ่ึงเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึก หรือเปนลักษณะทางจิตใจ คุณลักษณะดังกลาวมีการ
แปรเปลี่ยนไดงาย ไมแนนอน แตถึงอยางไรก็ตาม เจตคติของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดยังสามารถ
วัดได ซ่ึงตองอาศัยหลักสําคัญดังตอไปนี้ 

(1)  ตองยอมรบัขอตกลงเบื้องตน (Basic assumptions) เกีย่วกับการวดัเจตคติ ดังนี ้
- ความคิดเห็น ความรูสึก หรือเจตคติของบุคคลนี้ จะมีลักษณะคงที่หรือคงเสนคงวาอยู

ชวงเวลาหนึ่ง นั่นคือความรูสึกนึกคิดของคนเรา ไมไดเปลี่ยนแปลงหรือผันแปรอยูตลอดเวลา อยาง
นอยจะตองมีชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ความรูสึกของคนเรามีความคงที่ ซ่ึงทําใหสามารถวัดได 

- เจตคติของบุคคลไมสามารถวัดหรือสังเกตเห็นไดโดยตรง การวัดจะเปนแบบวัด
ทางออม โดยวัดจากแนวโนมที่บุคคลจะแสดงออก หรือประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

- เจตคตินอกจากแสดงออกในรูปทิศทางของความคิดความรูสึก เชน สนับสนุนหรือ
คัดคาน ยังมีขนาด หรือปริมาณของความคิดความรูสึกนั้นดวย ดังนั้นในการวัดเจตคติ นอกจากจะ
ทําใหทราบลักษณะหรือทิศทางแลว ยังสามารถบอกระดับความมากนอยหรือความเขมขนของเจต
คติไดดวย 

(2)  การวัดเจตคติดวยวิธีการใดก็ตาม จะตองมีส่ิงประกอบ 3 อยาง คือ ตัวบุคคลที่จะถูก
วัด มีส่ิงเรา เชน การกระทําเรื่องราวที่บุคคลจะแสดงเจตคติตอบสนอง และสุดทายตองมีการ
ตอบสนองซึ่งจะออกมาเปนระดับสูงต่ํามากนอย ดังนั้นในการวัดเจตคติเกี่ยวกับสิ่งใดของบุคคล
สามารถวัดไดโดยนําส่ิงเรา ซ่ึงสวนใหญจะเปนขอความเกี่ยวกับรายละเอียดในสิ่งนั้นไปเราให
บุคคลแสดงทาทีความรูสึกตางๆ ที่มีตอส่ิงนั้นใหออกมาเปนระดับหรือความเขมของความรูสึก
คลอยตาม หรือคัดคาน 

(3)  ส่ิงเราที่จะนําไปใชเรา หรือทําใหบุคคลไดแสดงเจตคติที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดออกมา 
ที่นิยมใช คือขอความวัดเจตคติ (Attitude statements) ซ่ึงเปนสิ่งเราทางภาษาที่ใชอธิบายถึงคุณคา
คุณลักษณะของสิ่งนั้น เพื่อใหบุคคลสนองออกมาเปนระดับความรูสึก (Attitude continum หรือ 
Scale) เชน มาก ปานกลาง นอย เปนตน 

(4)  การวัดเจตคติเพื่อทราบทิศทางและระดับความรูสึกของบุคคลนั้น เปนการสรุปผล
จากการตอบสนองของบุคคลจากรายละเอียดหรือแงมุมตางๆ ดังนั้นการวัดเจตคติของบุคคล
เกี่ยวกับเรื่องใดสิ่งใด จะตองพยายามถามคุณคาและลักษณะในแตละดานของเรื่องนั้นออกมาแลว
นําผลซึ่งเปนสวนประกอบ หรือรายละเอียดปลีกยอยมาผสมผสานสรุปรวมเปนเจตคติของบุคคล
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นั้น เพราะฉะนั้นจําเปนอยางยิ่งที่การวัดนั้นๆ จะตองครอบคลุมคุณลักษณะตางๆ ครบถวนทุก
ลักษณะ เพื่อใหการสรุปตรงตามความเปนจริงมากที่สุด 

(5)  การวัดเจตคติ ตองคํานึงถึงความเที่ยงตรง (Validity) ของผลการวัดเปนพิเศษ 
กลาวคือ ตองพยายามใหผลการวัดที่ไดตรงกับสภาพความเปนจริงของบุคคลทั้งในแงทิศทางระดับ
หรือชวงของเจตคติ 

การมองเจตคติมองไดหลายแงหลายมุม ดังนี้ 
(1)  เปนผลหรือขึ้นอยูกับการที่บุคคลประเมินผลสิ่งเรา แลวแปรเปลี่ยนมาเปน

ความรูสึกภายในที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม 
(2)  เจตคติแปรคาไดทั้งดานความเขมขนและทิศทาง โดยจะครอบคลุมชวงของเจตคติ

นั้น จะแปรคาไดทั้ง มาก ปานกลาง และนอย นั่นคือเจตคติจะมีคาทั้งทางบวกและทางลบ 
(3)  เจตคติเกิดจากการเรยีนรูมากกวาเปนสิง่ที่เกิดขึ้นเอง 
(4)  เจตคติขึ้นอยูกับเปาหมายของเจตคติ หรือส่ิงเราเฉพาะอยางทางสังคม 
(5)  เจตคติของบุคคลที่มีตอส่ิงเราที่เปนกลุมเดียวกัน อาจจะมีความสัมพันธกัน 
(6)  เจตคติเปนการตระเตรียม หรือความพรอมในการตอบสนองตอส่ิงเราในทางที่ชอบ 

หรือไมชอบตอส่ิงนั้นๆ ซ่ึงการตระเตรียมนั้นจะเปนการตระเตรียมภายในของจิตใจมากกวา
ภายนอกที่จะสังเกตเห็นได 

(7)  สภาวะของความพรอมจะตอบสนองนั้นเปนลักษณะซับซอนที่บุคคลจะยอมรับ 
หรือไมยอมรับ ชอบหรือไมชอบตอส่ิงตางๆ จะเกี่ยวของสัมพันธกับอารมณดวย ซ่ึงเปนสิ่งที่อธิบาย
ไมคอยจะได และบางครั้งไมมีเหตุผล 

(8)  เจตคติไมใชพฤติกรรมแตเปนสภาวะทางจิตใจที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและ
เปนตัวกําหนดแนวทางในการแสดงออกของพฤติกรรม 

(9)  เจตคติไมสามารถวัดไดโดยตรงแตสามารถสรางเครื่องมือวัดพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาเพื่อเปนแนวทางในการทํานาย หรืออธิบายเจตคติได 

(10)  เจตคติเกิดจากการเรียนรู และประสบการณ บุคคลจะมีเจตคติในเรื่องเดียวกัน อาจ
มีความคิดเห็นแตกตางกันไดดวยสาเหตุหลายประการ เชน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม 
ระดับอายุ เชาวปญญา เปนตน 

(11)  เจตคติมีความคงที่และแนนอนพอสมควรแตอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อประสบกับ
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหมที่แตกตางไปจากเดิม 

ในการวัดเจตคตินอกจากจะคํานึงถึงเนื้อหาของเจตคติ เกี่ยวกับอะไร อยูในทิศทางใด 
แลวยังตองคํานึงถึงความเขมของเจตคติอีกดวยความเขมของเจตคติหมายถึงปริมาณของความรูสึก
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วามีมากนอยเพียงใด โดยถามีความเขมสูงไมวาจะเปนทิศทางใด จะมีความรูสึกรุนแรงมากกวาพวก
ที่มีเจตคติกลางๆ ความเขมของเจตคติเปรียบไดเชนเดียวกับความเขมของสนามแมเหล็กที่จะมีกําลัง
ดูดสสารไดมากที่ปลายขั้วทั้งสองของแมเหล็ก 

นอกจากจะมองความสัมพันธในทางเดียวหรือขึ้น-ลง ซ่ึงมีความสัมพันธระหวางความ
เชื่อ หรือเจตคติที่อยูในระดับเดียวกัน ซ่ึงคอนขางจะมีส่ิงที่คลายคลึงกันอยูมาก เชน เจตคติที่ไมดีตอ
คนนิโกร ทําใหเกิดการเหยียดหยามและมีเจตคติที่ไมดีตอคนเชื้อชาติอ่ืนอีกดวย หรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง ความเชื่อบางอยางไมจําเปนตองเปนพื้นฐาน หรืออาจจะมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผลและ 
ความรูสึกเหลานี้อาจเกิดจากความตองการหรือความรูสึกที่จะปกปอง หรือปดบังความตองการที่
แอบแฝงของบุคคล 
             2.1.1.2  องคประกอบของเจตคติ 

องคประกอบของเจตคติเปนส่ิงเชื่อมโยงไปยังแงมุมอ่ืนๆ อีก 2 ดาน ดานแรกเชื่อมโยง
ไปยังนิยามของเจตคติ อีกดานหนึ่งเชื่อมโยงไปยังประเด็นความสัมพันธระหวางองคประกอบ หรือ
ความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆ นักจิตวิทยาไดเสนอองคประกอบของเจตคติไว 3 องคประกอบ ดังนี้ 

(1)  เจตคติมีองคประกอบเดียว คืออารมณ ความรูสึกในทางชอบ หรือไมชอบที่บุคคลมี
ตอท่ีเปาหมายของเจตคติ 

(2)  เจตคติมีสององคประกอบ  แนวคิดนี้ระบุวาเจตคติมี  2  องคประกอบ  คือ
องคประกอบ ดานปญญา และองคประกอบดานอารมณความรูสึก 

องคประกอบดานปญญา หมายถึงกลุมของความเชื่อท่ีบุคคลมีตอท่ีเปาหมายของเจตคติ
จะเปนตัวสงเสริม หรือขัดขวางการบรรลุถึงคานิยมตางๆ ของบุคคล สวนองคประกอบดานอารมณ
ความรูสึกหมายถึงความรูสึกที่บุคคลมีเมื่อถูกกระตุนโดยที่เปาหมายของเจตคติดานอารมณ
ความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอเปาหมายของเจตคติจะมีความสัมพันธกับความเชื่อที่วาเปาหมาย
ของเจตคตินั้นสัมพันธกับการบรรลุถึงคานิยมทางบวก และขัดขวางการบรรลุถึงคานิยมทางลบของ
บุคคลในทางกลับกัน อารมณความรูสึกทางลบที่บุคคลมีตอเปาหมายของเจตคติจะมีความสัมพันธ
กับความเชื่อที่วา เปาหมายของเจตคตินั้นสัมพันธกับการบรรลุถึงคานิยมทางลบและขัดขวางการ
บรรลุถึงคานิยมทางบวกของบุคคล สวนเจตคติทางบวกเล็กนอย หรือทางลบเล็กนอยที่บุคคลมีตอ
เปาหมายของเจตคติจะมีความสัมพันธกับความเชื่อที่วาเปาหมายของเจตคตินั้น มีความสัมพันธกับ
คานิยมที่มีความสัมพันธนอยสําหรับบุคคล หรือหากสัมพันธกับคานิยมที่สําคัญ บุคคลจะมีความ 
มั่นใจนอยถึงความสัมพันธระหวางเปาหมายของเจตคติกับคานิยมนั้นๆ 

(3)  เจตคติมีสามองคประกอบ ซ่ึงประกอบดวย 
(3.1)  องคประกอบดานปญญา  (Cognitive Component)  มีสวนประกอบยอย 
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คือ ดานความเชื่อ ความรู ความคิด และความคิดเห็นที่บุคคลมีตอเปาหมายของเจตคติ 
(Attitude Object) 

(3.2)  องคประกอบดานอารมณความรูสึก (Affective Component) หมายถึง
ความรูสึกชอบ-ไมชอบ หรือทาทีที่ดี-ไมดี ที่บุคคลมีตอเปาหมายของเจตคติ 

(3.3)  องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง
แนวโนมหรือความพรอมที่บุคคลจะปฏิบัติตอเปาหมายของเจตคติ 

นักจิตวิทยาที่สนับสนุนการแบงเจตคติเปน 3 องคประกอบ และมีอิทธิพลตอการศึกษา
ดานนี้มีไมนอย โดยครอบคลุมองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบอยางครบถวน และเห็นวา
องคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธตอกันและกันพอสมควร กลาวคือไดศึกษาพบวา องคประกอบ
เหลานี้มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ถาหากองคประกอบทั้งสามไมสัมพันธกันหรือ
สัมพันธกันในระดับต่ําแตละองคประกอบจะเปนอิสระจากกัน หรือหากองคประกอบทั้งสามมี
ความสัมพันธในระดับสูง องคประกอบทั้งสามอาจเปนส่ิงเดียวกัน โดยนักจิตวิทยาไดบรรยาย
องคประกอบของเจตคติออกมาในรูปของแผนภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  องคประกอบของเจตคต ิ
 

การที่บุคคลใดจะเกิดเจตคติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดนั้น ไมวาจะเปนทางดานบวกหรือลบก็ตาม 
บุคคลนั้นจะตองผสมผสานคุณลักษณะยอยหลายๆอยาง เชน การรับรู การประเมินคาความซาบซึ้ง 
ความสนใจ คุณลักษณะเหลานี้จะรวมตัวกันขึ้นเปนความรูสึกและเจตคติของบุคคลนั้น แตอยางไรก็
ตาม องคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหคนเราเกิดเจตคติขึ้นไดนั้นมีอยู 3 องคประกอบ ดังนี้ 

สิ่งเรา 
(บุคคล)

สถานการณ
ประเด็นสังคม
กลุมสังคม 

ความรูสึก 

เจตคต ิ

การตอบสนองของ 
ประสาทสัมผัสใชคํา 
พูดแสดงความรูสึก 

การตอบสนองการรับรู 
ใชคําพูดแสดงความเชื่อ 

การแสดงออก ใชคําพูด 
เกี่ยวของกับการกระทํา 

ความคิด 

พฤติกรรม 
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(1)  ความรู (Cognitive component) บุคคลใดจะมีเจตคติตอส่ิงใดไดบุคคลนั้นจะตองมี
ความรูความเขาใจในสิ่งนั้นกอนเพื่อใชเปนรายละเอียดสําหรับใหเหตุผลในการที่จะสรุปเปนความ
เชื่อตอไป 

(2)  ความรูสึก (Feeling component) เปนองคประกอบที่เกี่ยวกับความรูสึกหรืออารมณ
ของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดหลังจากรูและเขาใจสิ่งนั้นแลว กลาวคือเมื่อบุคคลใดรูและเขาใจเรื่อง
ใด จะสรุปเปนความเห็นในรูปการประเมินผลวาสิ่งนั้นเปนที่พอใจหรือไม สําคัญหรือไมดีหรือเลว 
ซ่ึงเทากับเกิดอารมณ หรือความรูสึกตอส่ิงนั้น 

(3)  ความโนมเอียงที่จะปฏิบัติ (Action tendency component) เปนองคประกอบสุดทาย
ที่รวมตัวมาจากความรูและความรูสึกที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด จนทําใหเกิดความโนมเอียงที่จะปฏิบัติ 
หรือตอบสนองตอส่ิงนั้นในทิศทางที่สนับสนุน คลอยตาม หรือ ขัดแยงตามความรูสึกและ
ความรูสึกที่เปนพื้นฐานนั้น 

การศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของเจตคติเปนสิ่งที่เชื่อมโยงไปยังแงมุมอื่นอีก 2 ดาน 
คือ ดานแรกเชื่อมโยงไปยังนิยามของเจตคติ อีกดานหนึ่งเชื่อมโยงไปยังประเด็นความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบเหลานี้หรือความสัมพันธกับตัวแปรอื่นๆ 

ในบรรดาแนวการจัดองคประกอบของเจตคติ 3 แนวดังกลาวขางตน แนวที่ไดรับความ
นิยมมากที่สุดในปจจุบันคือแนวที่ เห็นวา เจตคติมีองคประกอบดานอารมณความรูสึกเพียง
องคประกอบเดียว สวนองคประกอบดานปญญาและองคประกอบดานพฤติกรรม นักจิตวิทยาบาง
คน เชน พิชบายนและไอเซ็น เห็นวาเปนตัวแปร หรือมโนทัศนที่แยกออกจากเจตคติได 

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
นักจิตวิทยาหลายทาน ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคล ซ่ึง

ประกอบดวยปจจัยที่มีองคประกอบรวมกันหลายอยาง และปจจัยบางอยางมีลักษณะแตกตางกันไป
โดยส้ินเชิง ดังนี้ 

(1)  ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific experiences) วิธีการหนึ่งที่เราเรียนรูเจตคติ คือ
จากการมีประสบการณเฉพาะอยางกับสิ่งที่เกี่ยวของกับเจตคตินั้น เชน การมีประสบการณที่ดี การ
ไดรับการลงโทษทางรางกายและจิตใจ การเกิดภาวะคับของใจ เปนตน 

(2)  การติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น (Communication from others) เจตคติหลายอยาง
ของบุคคลเกิดขึ้นจากผลของการไดติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการเรียนรู
อยางไมเปนทางการที่เด็กไดรับในครอบครัวและสังคม เชน การไดรับคําบอกเลาจากผูปกครอง 
และครู เปนตน 
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(3)  ส่ิงที่เปนแบบอยาง (Models) เจตคติบางอยางของบุคคลถูกสรางขึ้นจากการเลียน 
แบบจากคนอื่น กระบวนการเลียนแบบเริ่มขึ้นตั้งแตการสังเกตพฤติกรรมของคนอื่น ขั้นตอไปเปน
การแปลความหมายการปฏิบัติใหอยูในรูปของความเชื่อ ยิ่งบุคคลที่เปนแบบอยางเปนที่เคารพหรือ
ไดรับการยกยองอยูแลวจะมีผลตอความเชื่อมากยิ่งขึ้น 

(4)  องคประกอบที่เกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional factors) เจตคติของบุคคลหลาย
อยางเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากสถาบัน เชน โรงเรียน สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา หนวยงานตาง ๆ 
เปนตน สถาบันเหลานี้จะเปนทั้งแหลงที่มาและสงชวยสนับสนุนใหเกิดเจตคติบางอยางได  

โดยการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 4 วิธี มีดังนี้ 
(1)  เปลี่ยนแปลงความเชื่อและคานิยม 
(2)  สรางความหวังใหม 
(3)  ใชอิทธิพลกลุม 
(4)  ใชองคประกอบแทรกซอน 
พัฒนาการของเจตคติจะดําเนินไปโดยอาศัยแนวทาง 3 ประการ ดังนี้ 
(1)  บุคคลไดมีโอกาสติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น (Association)  
(2)  บุคคลถายทอดแบบอยางการกระทํา หรือแนวความคิดของคนอื่น เพื่อมาเปนของ

ตน (Transfer) 
(3)  บุคคลพยายามที่จะตอบสนองความตองการของตน (Need Satisfaction) 
การเปลี่ยนแปลงเจตคติ สามารถทําไดหลายวิธีดวยกัน เชน 
(1)   โดยการรับขอมูลใหมจากบุคคลอื่นหรือผานทางสื่อมวลชน  จะเกิดการ

เปล่ียนแปลงในองคประกอบดานความคิดและความเขาใจ และมีผลถึงการเปลี่ยนแปลงใน
องคประกอบดานความรูสึก และการประพฤติปฏิบัติ 

(2)  โดยการไดรับประสบการณโดยตรง เชน คนมีอคติตอนิโกร แตถาบุคคลนั้นได
พบปะกันนิโกรที่มีลักษณะในทางบวก ซ่ึงตรงขามกับสิ่งที่เขาเคยรูสึก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เจตคติได 

(3)  โดยการบังคับใหปฏิบัติในแนวทางที่แตกตางจากเจตคติเดิม เชน การออกกฎหมาย 
การเปลี่ยนแปลงสถานของสังคม เปนตน 

วิธีการที่ใชในการเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคลอาจทําไดดังนี้ 
(1)  การใหคําแนะนํา (Suggestion situation) โดยการใหบุคคลอื่น เชน จากผูที่มีอํานาจ

เหนือคนอื่นในกลุมเพื่อน เปนตน มาแนะนําส่ิงตาง ๆ จะทําใหบุคคลเปลี่ยนเจตคติได 
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(2)  การใหทําตาม (Conformity situation) โดยอาจจะเลียนแบบบุคคลที่มีอิทธิพลตอตน 
เชน คนที่มีอํานาจ บุคคลที่นาเชื่อถือ เปนตน 

(3)  การอภิปรายกลุม (Group discussion situation) โดยการใหสมาชิกในกลุมไดเสนอ 
แนะความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ แลวหาขอมูลที่ถูกตองเหมาะสมจะทําใหสมาชิกในกลุมรับรูและ
คลอยตามได 

(4)  การสื่อสารชักจูง (Persuasive messages) โดยการสงสารสื่อประเภทตางๆ เชน บท 
ความ คําพูดโดยผานสื่อประเภทตางๆ ไปยังผูรับ จะทําใหบุคคลเปลี่ยนเจตคติใหคลอยตาม 

การใชสารชักจูง เปนวิธีการหนึ่งที่ใชเปล่ียนเจตคติของบุคคล โดยการชักจูงใหเปล่ียน
เจตคติ โดยใชสารชักจูงที่ทําใหเกิดความกลัวในระดับตางกัน ประสิทธิผลของส่ือความและการ
เปลี่ยนเจตคติ การชักจูง โดยใชสารปลอบและสารขูเพื่อเปลี่ยนเจตคติในสถานการณตึงเครียด และ
การใหอานและฟงสารชักจูง เพื่อเปลี่ยนเจตคติในสถานการณคลุมเครือมากและนอย เปนตน 

เจตคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งของคนเกิดไดตามเงื่อนไข 4 ประการ ดังนี้ 
(1)  กระบวนการเรียนรูที่ไดจากการเพิ่มพูนและบูรณาการของการตอบสนองแนวความ 

คิดตางๆ เชน เจตคติจากครอบครัว โรงเรียน ครู การเรียนการสอน และอื่นๆ 
(2)  ประสบการณสวนตัวขึ้นอยูกับความแตกตางของบุคคล ซ่ึงมีประสบการณที่

แตกตางกันออกไป นอกจากประสบการณของคนจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ แลว ยังทําใหมีแบบฉบับ 
(Pattern) เปนของตัวเองดวย ดังนั้นเจตคติบางอยางจึงเปนเรื่องเฉพาะของแตละบุคคล แลวแต
พัฒนาการและความเจริญเติบโตของคนนั้นๆ 

(3)  การเลียนแบบ การถายทอดเจตคติของคนบางคนไดมากจากการเลียนแบบเจตคติ
ของคนอื่นที่ตนพอใจ เชน พอ-แม ครู พี่นอง และบุคคลอื่นๆ เปนตน 

(4)  อิทธิพลของกลุมสังคม คนยอมมีเจตคติคลอยตามกลุมสังคมที่ตนอาศัยอยูตาม
สภาพแวดลอม เชน เจตคติตอศาสนา สถาบันตางๆ เปนตน 

ขบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติประกอบดวยขั้นตางๆ 5 ขั้น ซ่ึงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องกัน 
ดังนี้ 

(1)  การใสใจ (Attention) เปนความสนใจความใสใจในการรับฟง ถาบุคคลไมใหความ
สนใจที่จะฟงแลว กระบวนการขั้นตอไป ควรจะไมเกิดขึ้นและจะไมมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
สาเหตุที่ทําใหคนสนใจฟงไดแก ผูส่ือความหมาย และเนื้อหาของสารนั้นๆ 

(2)  ความเขาใจ (Comprehension) เปนความเขาใจในความหมายของสารนั้น ความยาก 
หรืองายเกนิไป จะทําใหผูฟงไมสนใจ และไมเขาใจ ดังนั้นจะสังเกตไดจากการโฆษณาเขาจะใช
เวลาใหนอยทีสุ่ด แตทําใหผูฟงรับฟงไดมากที่สุด 
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(3)  การยอมรับ (Acceptance) เปนผลมาจากขอ 1 และขอ 2 หากบุคคลตั้งใจฟงจนเกิด
ความเขาใจชัดเจนจะทําใหเกิดการยอมรับ แตที่ไมไดสนใจฟงไมมีความเขาใจ จะยกเลิกไมเกิดการ
ยอมรับ 

(4)  การเก็บเอาไว (Retension) เปนความคงทนหรือการจํา อาจเก็บไวระยะหนึ่งเมื่อ
เวลาผานไปอาจจะเปลี่ยนไป หรืออาจยังคงอยูถาตัวผูส่ือมีความนาเชื่อถือมาก การเก็บเอาไวจะ
คงทนและอยูไดนาน 

(5)  การกระทํา (Action) บุคคลเมื่อเปลี่ยนเจตคติก็จะเปลี่ยนดานการกระทํา ซ่ึงมีผลตอ
สวนรวมและสังคม ถาเราเปลี่ยนความเชื่อแลว แตไมไดลงมือกระทําก็จะไมมีผลกระทบกระเทือน
กับใคร 

นอกจากนั้น การเกิดเจตคติไวในเรื่อง ปฏิจสมุปบาท มีขั้นตอนดังนี้ 
- ผัสสะ ปจจยา เวทนา คือ การไดประสบหรือสัมผัส กระตุนใหเกดิความรูสึก  
- เวทนา ปจจยา ตัณหา คือ ความรูสึก กระตุนใหเกิดความอยากได 
- ตัณหา ปจจยา อุปทาน คือ ความอยาก กระตุนใหเกิดความยึดมั่น ถือมั่น หรือถือ

วามีคานิยม 
- อุปทาน ปจจยา ภพ คือ คานิยม กระตุนใหเกิดสภาวะรุมรอน หรือพรอมอยูในใจ

หรือเจตคติ 
- ภพ ปจจยา ชาติ คือ เจตคติกระตุนใหเกิดการกระทําที่ปรากฎออกมาภาพนอก 

หรือปรากฏการกระทําออกมาภายนอก 
สรุปไดวาการเกิดความรูสึกนั้น เร่ิมจากความจําเปน (Need) หรือความตองการ (Desire) 

ขึ้นตอไปก็ทําใหเกิดความชอบ (Preference) หรือความสนใจติดตามมา ความชอบนี้ยอมจะกระตุน
ใหมีความนิยมชมชอบ หรือเขาใจในคุณคา แลวกลายเปนคานิยม (Value) ขึ้นมาคานิยมที่กอตัวอยู
ระยะเวลาหนึ่งนานพอสมควร (Fised Value) ก็ยอมจะกระตุนใหเกิดสภาวะที่รุมรอนหรือพรอมที่
จะกระทําการอยูในใจ เรียกวา เจตคติ (Attitude) นั่นเอง รูปแบบความตอเนื่องของเจตคติ ปรากฏ
ตามภาพที่ 2.2 ดังนี้ 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.2  รูปแบบความตอเนื่องของเจตคติ 

Desire Preference Value Attitude Action 
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การเกิดความรูสามารถแสดงไดในภาพที่ 2.3 ดังนี้ 
1. การรับรูส่ิงเรา 

1.1 การรูจักเกีย่วกบัสิ่งเรานั้น ๆ  
1.2 ความรูสึกที่จะยอมรับสิ่งเรานั้น ๆ  
1.3 ควบคุมหรือคัดคานความสนใจที่มีตอส่ิงเรานั้น ๆ    

 
2. การตอบสนอง 

2.1  การยอมรับส่ิงเรานั้น 
2.2  ความรูสึกที่จะตอบสนอง 
2.3  ความพอใจทีไ่ดรับจากการตอบสนองนั้น ๆ 

 
3. การสรางคุณคา 

3.1  การสํานึกในคุณคา 
3.2  การชมชอบคุณคานั้น ๆ 
3.3  ความผูกพันในคุณคานั้น ๆ 

 
4. การจัดระบบคุณคา 

4.1  สรางมโนภาพเกี่ยวกับคณุคานั้น ๆ 
4.2  จัดลําดับคุณคานั้นใหเปนระบบ  

 
5. การสรางลักษณะนิสัย 
    5.1   สรุปรวมระบบของคุณคา 
    5.2   สรางลักษณะนิสัย 
 
ภาพที่ 2.3  รูปแบบการพัฒนาการทางดานความรูสึก 
 

จากภาพที่ 2.3 สรุปไดดังนี้ 
(1)  มีการรับรูส่ิงเราและทําการรูจักตลอดจนมีความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งเรานั้นๆ 

ระดับ 
ความ 
สนใจ 

ระดับ 
ความ 
ช่ืนชม 

ระดับ 
เจตคติ 

ระดับ 
คา 
นิยม 

ระดับ 
ความ 
รูสึก 
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(2)  มีการตอบสนองสิ่งเราไปในทิศทางที่บุคคลนั้นยอมรับ และจัดเรียงลําดับของ
พฤติกรรม หรือจัดประเภทของลักษณะของการตอบสนองนั้นๆ ตามลักษณะของการพอใจ หรือ
นิยมในการตอบสนองนั้นมากนอยเพียงใด 

(3)  จัดสรางคุณคาหรือคานิยมจากการตอบสนอง โดยมีเงื่อนไขหรือขอตกลงของ
สภาวะของสิ่งเราเปนตัวกําหนดขั้นของแบบแผนในการสรางคุณคานั้น 

(4)  จัดระเบียบคานิยมเหลานั้น ใหอยูในระบบของมโนภาพแหงตน 
(5)  จัดนําคานิยมเหลานั้นมาสรางเปนปรัชญาชีวิตหรืออุดมคติแหงตน ซ่ึงภายหลังจะ

กอรูปมาเปนอุปนิสัย หรือคุณลักษณะของแตละบุคคลและจะรวมตัวเปนบุคลิกภาพอันเปนลักษณะ
ของบุคคลนั้น 

การเปลี่ยนแปลงเจตคติมีปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของดวย เชน แหลงขาวสาร (Source) ลักษณะ
ของขาวสาร (Message) การเสนอขาวสาร (Channel) และลักษณะของผูรับขาวสาร (Audience) เปน
ตน 

โดยสรุปแลว การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเจตคติสามารถใชวิธีไดหลายอยาง และถา
จะใหไดผลดี ควรใชวิธีการหลายๆ อยางผสมผสานกัน และประเด็นหนึ่งที่มีผูกลาวถึงกันมากคือ 
การใชตัวแบบประกอบการใหขาวสารขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับเจตคติที่ตองการพัฒนาใหเกิดขึ้นใน
กลุมเปาหมาย โดยสามารถทําไดทั้งในสถาบันครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

ในเรื่องของการพัฒนาเจตคติใหเกิดกับผูเรียน นอกจากจะมีการกลาวถึงวิธีการที่ใชใน
การพัฒนาเจตคติแลว ส่ิงหนึ่งที่มีผูใหความสนใจ คือจะตองใชเวลานานเทาใดจึงจะทําใหเจตคติเกิด
การเปลี่ยนแปลง โดยคนบางคนมีความเชื่อวา การสอนใหคนเกิดเจตคติ คานิยม ความสนใจ ความ
ซาบซึ้ง ตองใชระยะเวลานานมากกวาสิ่งเหลานี้จะแสดงออกมาใหเห็นได ดังนั้นถาถือวาสิ่งที่กลาว
มาขางตนถูกตอง ก็เปนการยากที่จะวัดจุดประสงคนี้ อยางไรก็ตามมีหลักฐานยืนยันวาจุดประสงค
ดานจิตพิสัยจํานวนมากที่สามารถทําใหเกิดขึ้นไดในเวลาอันรวดเร็ว 
            2.1.1.3  มิติของเจตคติ 

คุณสมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่งของเจตคติ คือ มิติของเจตคติ (Dimensions of 
Attitude) ซ่ึงจะทําใหการศึกษาเจตคติไดลึกซึ้ง และเขาใจเจตคติไดดีขึ้น มิติที่นาสนใจ มี 7 ประการ 
ดังนี้ 

(1)  ดานความเขมขน (Intensity) คือลักษณะอื่นๆ ของเจตคติเขามาประกอบทําใหเกิด
ความเขมขน สวนมากมักจะมีส่ิงอ่ืนเขามาเกี่ยวของ เชน ความมั่นใจความสําคัญของจุดมุงหมายที่มี
ตอวัตถุประสงคของเจตคติ เชน เจตคติที่มีตอบิดามารดาของเรายอมเขมขนกวาเจตคติตอบิดา
มารดาของบุคคลอื่น 
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(2)  ดานขนาดหรือปริมาณ (Manitude) คือ ปริมาณการชอบ หรือไมวารุนแรงเพียงใด 
คือชอบมาก ชอบนอย หรือไมชอบเลย เปนตน 

(3)  ดานความเดน (Salience) คือ ความพรอมที่จะแสดงเจตคติตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด เชน เรา
เปนคนไทยนับถือพุทธศาสนาไมดี เราพรอมที่จะตอบโต 

(4)  ดานความเปนแกนสําคัญของชีวิต (Centrality) เจตคติบางอยางมีสถานภาพที่สูง
มากการที่บุคคลมองโลก มองชีวิต จะใชเจตคติเปนหลักในการมองเจตคติที่วานี้เปนสวนหนึ่งของ
ความคิดรวบยอดของบุคคล (Self-Concept) 

(5)  ดานมิติทั้งสามองคประกอบเจตคติ คือ ดานความรูความเขาใจ ดานความรูสึกและ
ดานการกระทํา (The Cognitive Affective and Action Tendency Trichotomy) การมองเจตคติทั้ง
สามนั้นเปนการมองในดานความเชื่อ ความคิดเห็น ในความรูสึก และในดานการกระทําหรือ
พฤติกรรมนั่นเอง 

(6)  ดานจิตสํานึก (Consciousness) ตามมิตินี้เจตคติจะถูกมองวา เจตคตินั้นอยูใน
สภาวะจิตสํานึก หรือจิตไรสํานึก หรืออยูในสํานึกเพียงบางสวนหรือไม อยางไร 

(7)  ดานความคงทน หรือความคงที่ (Stability) การพิจารณาเจตคติ ตามมิตินี้ดูไดจาก
เจตคตินั้นๆ มีความหมายทนทาน ยืดหยุน หรือยากงายตอการเปลี่ยนแปลงมากนอยขนาดไหน 
อยางไร 
            2.1.1.4  วิธีการวัดเจตคติ 

เนื่องจากเจตคติเปนมโนภาพที่วัดไดยากเมื่อเทียบกับการวัดดานอื่น นักจิตวิทยาและนัก
วัดผลไดพยายามหาวิธีการวัด และสรางเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพที่จะกระตุนใหไดมาซึ่งความรูสึกที่
แทจริงของผูถูกวัด โดยมีวิธีการวัดเจตคติ สรุปไดดังนี้ 

(1)  การสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีที่งายและตรงไปตรงมามากที่สุด การสัมภาษณผู
สัมภาษณจะตองเตรียมขอรายการที่จะซักถามไวอยางดี ขอรายการนั้นตองเขียนเนน ความรูสึกที่
สามารถวัดเจตคติใหตรงเปาหมาย ผูสัมภาษณจะไดทราบความรูสึก หรือความคิดเห็นของผูตอบที่มี
ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง แตมีขอเสียวา ผูถามอาจจะไมไดรับคําตอบที่จริงใจจากผูตอบเพราะผูตอบอาจ
บิดเบือนคําตอบ เนื่องจากอาจเกิดความเกรงกลัวตอการแสดงความคิดเห็น วิธีแกไขคือผูสัมภาษณ
ตองสรางบรรยากาศในการสัมภาษณใหเปนกันเอง ใหผูตอบรูสึกสบายใจ ไมเครงเครียดเปนอิสระ 
และแนใจวาคําตอบของเขาจะเปนความลับ 

(2)  การสังเกต (Observation) เปนวิธีการที่ใชตควจสอบบุคคลอื่นโดยการเฝามองและ
จดบันทึกพฤติกรรมของบุคคลอยางมีแบบแผน เพื่อจะไดทราบวาบุคคลที่เราสังเกตมีเจตคติความ
เช่ือ อุปนิสัยเปนอยางไร ขอมูลที่ไดจากการสังเกตจะตองถูกตองใกลเคียงกับความจริง หรือเปนที่
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เชื่อถือไดเพียงใดนั้น มีขอควรคํานึงหลายประการ กลาวคือควรมีการศึกษาหลายๆ คร้ังทั้งนี้เพราะ
เจตคติของบุคคลมาจากหลาย ๆ สาเหตุ นอกจากนี้ตัวผูสังเกตเองจะตองทําตัวเปนกลาง ไมมีความ
ลําเอียง และการสังเกต ควรสังเกตหลายๆ ชวงเวลา ไมใชสังเกตเฉพาะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

(3)  การรายงานตนเอง (Self-Report) วิธีนี้ตองการใหผูถูกสอบวัดแสดงความรูสึกของ
ตนเองตามสิ่งเราที่เขาไดสัมผัส นั่นคือ ส่ิงเราที่เปนขอคําถามใหผูตอบแสดงความรูสึกออกมาอยาง
ตรงไปตรงมา แบบทดสอบหรือมาตราวัดที่เปนของแนว เทอรสโตน (Thurstone) กัททแมน 
(Guttman) ลิเคอรท (Likert) และออสกูด (Osgood) นอกจากที่กลาวมายังมีแบบใหผูสอบรายงาน
ตนเอง และอ่ืนๆ อีกมาก แลวแตจุดมุงหมายของการสรางและการวัด 

(4)  เทคนิคจินตนาการ (Projective Techniques) วิธีนี้อาศัยสถานการณหลายอยางไป
เราผูทดสอบ เชน ประโยคไมสมบูรณ ภาพแปลก ๆ เร่ืองราวแปลก ๆ เมื่อผูทดสอบเห็นส่ิงเหลานี้
จะจินตนาการออกมาแลวนํามาตีความหมายจากการตอบนั้น ๆ พอจะรูไดวามีเจตคติอยางไร 

(5)  การวัดทางสรีระภาพ (Physiological Measurement) การวัดดานนี้อาศัยเคร่ืองมือ
ไฟฟา แตสรางเฉพาะเพื่อจะวัดความรูสึกอันจะทําใหพลังไฟฟาในรางกายเปลี่ยนแปลง เชน ถาดีใจ
เข็มจะชี้อยางหนึ่ง เสียใจเข็มจะชี้อีกอยางหนึ่ง ใชหลักการเดียวกันกับเครื่องจับเท็จ เครื่องมือแบบนี้
ยังพัฒนาไมดีพอจึงไมนิยมใชเทาใดนัก 
            2.1.1.5  ประโยชนของเจตคติ 

จากการศึกษาประโยชนของเจตคติ ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
(1)  ชวยทําใหเขาใจสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยการจัดรูปหรือจัดระบบสิ่งของตางๆ ที่อยู

รอบตัวเรา 
(2)  ชวยใหมีการเขาขางตนเอง (Self-Esteem) โดยชวยใหบุคคลหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมดี 

หรือปกปดความจริงบางอยาง ซ่ึงนําความไมพอใจมาสูตัวเขา 
(3)  ชวยในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่สลับซับซอน ซ่ึงการมีปฏิบัติโตตอบหรือ

การกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งลงไปนั้น สวนมากจะทําใหส่ิงทําความพอใจมาก หรือเปนบําเหน็จรางวัล
จากสิ่งแวดลอม 

(4)  ชวยใหบุคคลสามารถแสดงออกถึงคานิยมของตนเอง ซ่ึงแสดงวาเจตคตินั้นนํา
ความพอใจมาใหบุคคลนั้น 

(5)  เตรียมบุคคลเพื่อใหพรอมตอการปฏิบัติการ 
(6)  ชวยใหบุคคลไดคาดคะเนลวงหนาวาอะไรจะเกิดขึ้น 
(7)  ทําใหบุคคลไดรับความสําเร็จตามหลักชัยที่วางเอาไว 

     2.1.2  ความพึงพอใจในงาน  
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การศึกษาความพึงพอใจงาน เร่ิมตนจากการศึกษาแรงจูงใจของ  Frederick W. Taylor ที่ 
ไดศึกษาลักษณะและผลกระทบของแรงจูงใจ ตอมามีการพัฒนาทฤษฏีตางๆ ตามมา เพื่ออธิบายเหตุ
ปจจัย ของความพึงพอใจในงาน ปจจุบันนักวิชาการตาง ๆ ไดใหความหมายของความพึงพอใจใน
งาน วา “ความพึงพอใจในงาน” คือความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตองานที่ทําอยูและ
สภาพแวดลอมการทํางาน ทั้งทางดี และไมดี ทําใหเต็มใจที่ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ และมีอีกแนวคิด อธิบายวาเปนความสุขสบายที่ไดรับจากสภาพแวดลอม
ทางกายภาพในงาน ความสุขที่ไดรับจากงานกับเพื่อนรวมงาน การมีทัศนคติที่ดีตองานและความพึง
พอใจเกี่ยวกับรายได นักวิชาการไทย อธิบายเพิ่มวา โดยเกิดจากการที่ไดรับการตอบสนองทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ และเปนความเพลิดเพลินหรือสภาพทางอารมณที่ เปนบวก ซ่ึงใน
การศึกษาความพึงพอใจในงานครั้งนี้ผูวิจัยไดอาศัยกรอบทฤษฎีดานการจูงใจดังนี้ 

ในเรื่องของการสรางแรงจูงใจนั้นนับวามีความสําคัญทําใหคนเกิดความพึงพอใจในงาน
มากขึ้น ซ่ึงเปนการเสริมสราง และบํารุงขวัญใหคนมีขวัญในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น นั่นเอง โดยใน
เรื่องนี้ อับราฮัม เอช มาสโลว ระบุวาบุคคลจะมีความตองการที่เรียงลําดับพื้นฐานมากที่สุดไปยัง
ระดับสูงสุด กรอบขายของมาสโลวจะอยูบนพื้นฐานของสมมติฐานสามขอคือ 

(1) บุคคลคือส่ิงมีชีวิตที่มีความตองการความตองการของบุคคลสามารถมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของพวกเขาไดความตองการที่ยังไมถูกตอบสนองเทานั้นสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
ความตองการที่ถูกตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจ 

(2) ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญหรือเปนลําดับชั้นจาก
ความตองการพื้นฐาน  (เชน อาหารและที่อยูอาศัย) ไปจนถึงความตองการที่ซับซอน (เชน 
ความสําเร็จ) 

(3)  บุคคลจะกาวไปสูความตองการระดับตอไปตอเมื่อความตองการระดับต่ําลงมาได
ถูกตอบสนองอยางดีแลวเทานั้น คือคนงานจะมุงการตอบสนองความตองการสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่ปลอดภัยกอน กอนที่จะถูกจูงใจใหมุงไปสูการตอบสนองความตองการทางสังคมโดยแบง
ลําดับความตองการของมนุษย จากระดับต่ําถึงระดับสูงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

(1)  ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) ความตองการเหลานี้จะ
หมายถึงแรงผลักดันทางชีววิทยาพื้นฐาน เชน ความตองการอาหาร อากาศ น้ํา และที่อยูอาศัย เพื่อ
การตอบสนองความตองการเหลานี้ บริษัทจะตองใหเงินเดือนอยางเพียงพอแกบุคคลที่พวกเขาจะ
รับภาระสภาพการดํารงชีวิตอยูได (เชน อาหารและที่อยูอาศัย) โดยทั่วไปความตองการทางรางกาย
จะถูกตอบสนองดวยรายไดที่เพียงพอและสภาพแวดลอมของงานที่ดี เชน หองน้ําที่สะอาด แสง
สวาง ที่เพียงพอ อุณหภูมิที่สบาย และการระบายอากาศที่ดี 
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(2)  ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) จะถูกกระตุนภายหลังจากที่ความ
ตองการทางรางกายถูกตอบสนองแลวความตองการความปลอดภัยจะหมายถึงความตองการ
สภาพแวดลอม ที่ปลอดภัยที่ปราศจากอันตรายทางรางกาย และจิตใจ ตัวอยางเชนบริษัท อาจจะให
การประกันชีวิตและสุขภาพ สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย กฎและขอบังคับที่ยุติธรรมและ
สมควร และการยอมใหมีสภาพแรงงาน 

(3)  ความตองการทางสังคม (Social Needs) ความตองการเหลานี้จะถูกกระตุนภายหลัง
จากที่ความตองการทางรางกายและความปลอดภัยไดถูกตอบสนองแลว ความตองการทางสังคมจะ
หมายถึงความตองการที่จะเกี่ยวพันกับการมีเพื่อนและการถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น เพื่อการ
ตอบสนองความตองการทางสังคม บริษัทอาจจะกระตุนการมีสวนรวมภายในกิจกรรมทางสังคม 
เชน งานเลี้ยงของสํานักงาน ทีมฟุตบอลหรือโบวล่ิงของบริษัท กอนหนานี้เราไดกลาวถึงโครงการ
สุขภาพจะชวยตอบสนองความตองการทางรางกายได โครงการสุขภาพนี้สามารถชวยตอบสนอง
ความตองการทางสังคมไดดวย ความจริงแลวการทํางานหรือการเลนกีฬากับเพื่อนรวมงานจะให
โอกาสที่ดีเยี่ยมตอการมีเพื่อน 

(4)  ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความตองการเหลานี้ หมายถึง
ความตองการของบุคคลที่จะสรางการเคารพตนเองและการชมเชยจากบุคคลอื่น ตัวอยาง เชน พวก
เขาอาจจะไดรับเชิญงานเลี้ยงเพื่อที่จะยกยองความสําเร็จของบุคคล การใหกุญแจหองน้ําแกผูบริหาร 
การใหที่จอดรถยนตสวนบุคคล และการประกาศ “บุคคลดีเดน” ประจําเดือน ลวนแตเปนตัวอยาง
ของสิ่งที่สามารถกระทําเพื่อการตอบสนองความตองการเกียรติยศชื่อเสียง 

(5)  ความตองการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization) บุคคลมักจะตองการ
โอกาสที่จะคิดสรางสรรคภายในงาน หรือพวกเขาอาจจะตองการความเปนอิสระและความ
รับผิดชอบ ความตองการความสมหวังของชีวิตคือ ความตองการที่จะบรรลุความสมหวังของตนเอง
ดวยการใชความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอยางเต็มที่ บุคคลที่ถูกจูงใจดวยความตองการความ
สมหวังของชีวิตจะแสวงหางานที่ทาทายความสามารถของพวกเขา การเปดโอกาสใหพวกเขาใช
ความคิดสรางสรรคหรือการคิดคนสิ่งใหม 

มาสโลวเชื่อวาความตองการเหลานี้จะถูกเรียงลําดับจาก “ต่ําสุด” ไปยัง “สูงสุด” มาส
โลวกลาววาเมื่อตองการ ณ ระดับ “ต่ําสุด” -รางกาย-ไดถูกตอบสนองแลว ความตองการ ณ ระดับที่ 
“สูงขึ้น” ตอไป-ความปลอดภัย-จะมีความสําคัญมากที่สุด และตอไปตามลําดับโดยที่บุคคลจะถูกจูง
ใจใหตอบสนองความตองการระดับต่ํากอนที่พวกเขาจะพยายามตอบสนองความตองการระดับสูง 

ทฤษฎีของมาสโลวจะถูกสรางขึ้นมาบนพื้นฐานที่วาความตองการที่ยังไมถูกตอบสนอง
จะเปนปจจัยที่ปลุกเราพฤติกรรมของบุคคล เมื่อความตองการไดถูกตอบสนองสมควรแลว ความ
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ตองการเหลานี้จะหยุดเปนสิ่งจูงใจพฤติกรรม ดังแสดงลําดับความตองการของมาสโลว ดังภาพที่ 
2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  แสดงลําดับความตองการตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว 

 
ดังนั้น จะเห็นไดวา ความตองการทางดานรางกายจะมาเปนอันดับแรก เปนความ

ตองการที่มีความรุนแรงมากที่สุด เพราะเกี่ยวของกับความอยูรอดของชีวิต ซ่ึงเมื่อความตองการ
ทางดานรางกายไดรับการตอบสนองก็จะเกิดความพอใจ ความตองการระดับอื่นก็จะเริ่มมี
ความสําคัญ และความตองการเหลานี้ก็จะจูงใจ และครอบงําพฤติกรรมของคน เมื่อความตองการ
เหลานี้ไดรับการตอบสนองความพอใจตามสมควรแลว ความตองการอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นมาทันที
ตามลําดับของความตองการ 

เดลยตัน แอลเดอรเฟอร เปนอีกผูหนึ่งที่เห็นดวยกับมาสโลว ที่วาความตองการที่ยังไม
ถูกตอบสนองจะจูงใจบุคคล ตัวอยางเชน เขาเชื่อวาคนงานที่มีความตองการความสัมพันธที่ยังไมถูก
ตอบสนองจะถูกจูงใจใหผลิตถาเพื่อนรวมงานและหัวหนาคนงานยืนยันและกระตุนใหเพิ่มผลผลิต 
ยิ่งกวานั้นแอลเอรเฟอรเห็นดวยวา โดยทั่วไปบุคคลจะกาวขึ้นไปตามลําดับของความตองการภายใน
การตอบสนองความตองการของพวกเขา นั่นคือพวกเขาจะตอบสนองความตองการระดับต่ํากอน

ความตองการ
สมหวังของชวีิต 
ความตองการ

เกียรตยิศชื่อเสียง 

ความตองการ 
ทางสังคม 

ความตองการ 
ความมั่นคง 

ความตองการ 
ทางรางกาย 
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ความตองการระดับสูงเหมือนกับมาสโลว แตแอลเดอรเฟอร ไดปรับปรุงลําดับความตองการของ
มาสโลวเสียใหมใหเปนความตองการสามระดับ : (1) ความตองการดํารงชีวิตอยู (E) (2) ความ
ตองการความสัมพันธ (R) และ (3) ความตองการการเจริญเติบโต (G) ภาพที่ 2.5 จะแสดงใหเห็นถึง
แบบจําลองของแอลเดอรเฟอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5  แสดงลําดับความตองการของแอลเดอรเฟอร 
 

เขาเชื่อวาเมื่อความตองการระดับต่ําไดถูกตองสนองแลวความตองการระดับต่ําจะมี
ความสําคัญนอยลง แตอยางไรก็ตามภายใตสถานการณบางอยาง บุคคลอาจจะกลับมายังความ
ตองการระดับต่ํา  ตัวอยางเชน  บุคคลที่คับของใจภายในการตอบสนองความตองการการ
เจริญเติบโตอาจจะถูกจูงใจใหตอบสนองความตองการความสัมพันธที่ต่ํามา 

ความตองการการดํารงชีวิตอยู (Existence Needs) คือความตองการทางรางกายและ
ความปลอดภัย ความตองการเหลานี้เปรียบเทียบไดกับความตองการระดับต่ําที่ไดถูกกลาวถึงภายใน
ทฤษฎีของมาสโลว ความตองการรายไดสวัสดิการ และสภาพแวดลอมการทํางานจะเปนความ
ตองการประเภทนี้ 

ความตองการความสัมพันธ (Relatedness Needs) คือความตองการทุกอยางที่เกี่ยวพัน
กับความสัมพันธระหวางบุคคลภายในสถานที่ทํางานความตองการความสัมพันธจะเหมือนกับ
ความตองการทางสังคมของมาสโลว 

 

การเจริญเติบโต 

ความสัมพันธ 

การดํารงชีวิต 
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ความตองการการเจริญเติบโต (Growth Needs) คือความตองการภายในเพื่อการพัฒนา
สวนบุคคล ความตองการของบุคคลที่จะเจริญเติบโต พัฒนา และใชความสามารถของพวกเขาอยาง
เต็มที่ ดวยการแสวงหาโอกาสและการเอาชนะความทาทายใหม ๆ ความตองการเหลานี้จะถูก
ตอบสนองดวยการมีสวนรวมของบุคคลภายในสภาพแวดลอมของงาน ความตองการเหลานี้จะถูก
ตอบสนองดวยการมีสวนรวมของบุคคลภายในสภาพแวดลอมของงาน  ความตองการการ
เจริญเติบโตจะตรงกับความตองการเกียรติยศชื่อเสียง และความตองการความสมหวังของชีวิตของ
มาสโลว 

ถึงแมวาพนักงานจะไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานอยางเพียงพอแลว
พนักงานจะมีความตองการในลําดับสูงขึ้น แตเนื่องจากตําแหนงหนาที่ของพนักงานปฏิบัติการอยู
ในขอบเขตที่จํากัด ทําใหพนักงานเกิดการถดถอย ความตองการในระดับต่ําก็จะมีความสําคัญอีก
คร้ัง ดังนั้นการสนองตอบความตองการในระดับต่ําจึงมีความจําเปนเสมอ 

ตอมาในป 2493 เฟรดเดอริค เฮิรซเบิรก (เฟรดเดอริค เฮิรซเบิรก. อางถึงใน สมยศ นาวี
การ. 2540) ไดพัฒนาทฤษฎีการจูงใจที่นิยมแพรหลายขึ้นมาอีกทฤษฎีหนึ่งคือ ทฤษฎีสองปจจัยของ 
เฮิรซเบิรก (Herzberg’s Two-Factor Theory) ซ่ึงสรุปวาส่ิงที่พอใจหรือปจจัยจูงใจ (Motivation 
Factors) ปจจัยเหลานี้สวนใหญจะเกี่ยวพันกับเนื้อหาของงาน ในอีกทางหนึ่งเมื่อนักวิชาชีพกลาวถึง
สถานการณที่พวกเขารูสึกไมถูกจูงใจ พวกเขาจะกลาวถึงกลุมปจจัยที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง เชน 
สภาพแวดลอมการทํางานและการบังคับบัญชา เฮิรซเบิรก เรียกปจจัยเหลานี้วาส่ิงที่ไมพอใจ หรือ
ปจจัยอนามัย (Hygiene Factors) ปจจัยเหลานี้สวนใหญจะเกี่ยวพันกับสภาพแวดลอมของงาน 

ขอมูลได เสนอแนะวาตรงกันขามของความพอใจงานไมใชความไมพอใจงาน
เหมือนกับความเชื่อสมัยกอนการกําจัดความไมพอใจงานไดไมไดทําใหเกิดความพอใจงานเลย ดัง
ภาพที่ 2.6 เฮิรซเบิรก เสนอแนะวาการคนพบของเขาชี้ใหเห็นถึงการมีอยูของแนวตอเนื่องควบคู
ตรงกันขามของ “ความพอใจงาน” คือ “ไมมีความพอใจงาน” และตรงกันขามของ “ความไมพอใจ
งาน” คือ “ไมมีความไมพอใจงาน” 
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 A มุมมองสมัยเดิม 
 
 
 
 B มุมมองของเฮิรซเบิรก 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6  แสดงการเปรียบเทียบมุมมองของความพอใจงาน-ความไมพอใจงาน 
 

บนพื้นที่ของการคนพบของเขา  เฮิรซเบิรก  ยืนยันวากระบวนการจูงใจบุคคล
ประกอบดวยขั้นตอนสองขั้น ประการแรกผูบริหารตองมั่นใจวาปจจัยอนามัยจะตองไมขาดแคลน
ตัวอยาง เงินเดือนและความมั่นคงจะตองดี สภาพแวดลอมการทํางานจะตองปลอดภัย และการ
บังคับบัญชาเชิงเทคนิคจะตองถูกยอมรับดวยการใหปจจัยอนามัย ณ ระดับที่เหมาะสม ผูบริหาร
ไมไดกระตุนแรงจูงใจ เพียงแตมั่นใจวาบุคคลจะไม “ไมพอใจ” เทานั้น ดังนั้นผูบริหารอาจจะ
ดําเนินไปยังขั้นตอนที่สอง : การใหโอกาสแกบุคคลที่จะไดรับปจจัยจูงใจเชน ความสําเร็จและการ
ยกยอง บุคคลจะมีความพอใจและแรงจูงใจสูงขึ้น เฮิรซเบิรก กาวไปไกลกวานักทฤษฎีสวนใหญ 
และไดอธิบายอยางชัดเจนวาทฤษฎีสองปจจัยจะถูกประยุกตใชภายในสถานที่ทํางานอยางไร 
โดยเฉพาะเขาไดเสนอแนะการเพิ่มคุณคางาน เขายืนยันวางานควรจะถูกออกแบบเสียใหมเพื่อท่ีจะ
รวมเอาปจจัยจูงใจเขาไวดวย 

เฮิรซเบิรก ไดสรุปวาปจจัยอนามัยไมสามารถกระตุนแรงจูงใจแตสามารถสรางความไม
พอใจงานได เขาเชื่อวาปจจัยอนามัยจะรักษาบุคคลเหมือนกับอนามัยรักษาฟนและเหงือกแตอนามัย
สามารถปองกันปญหาไดเทานั้น อนามัยไมไดสรางสุขภาพที่ดีขึ้น เฮิรซเบิรก เสนอแนะวาบริษัทที่
ไดตอบสนองปจจัยอนามัยของบุคคลเหลานั้นจะกําจัดความไมพอใจงานได แตจะไมไดผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้น กลุมของปจจัยสองกลุมเหลานี้สามารถเปรียบเทียบไดกับทฤษฎีลําดับความ
ตองการของมาสโลว ปจจัยจูงใจจะสัมพันธกับความตองการระดับสูง (ความตองการเกียรติยศ
ช่ือเสียง และความสมหวังของชีวิต) และปจจัยอนามัยจะสัมพันธกับความตองการระดับต่ํา (ความ

ปจจัยจูงใจ 

ปจจัยอนามัย 

ความพอใจงาน ความไมพอใจงาน 

ความพอใจงาน ไมมีความพอใจงาน 

ไมมีความพอใจงาน ความไมพอใจงาน 
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ตองการทางรางกาย ความปลอดภัย และสังคม) เหมือนกับทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว 
และทฤษฎี ERG ของแอลเดอรเฟอร ทฤษฎีสองปจจัยจะอยูบนพื้นฐานของสมมุติฐานความพอใจ-
ความกาวหนาดวย 

เฮิรซเบิรก กลาววาปจจัยอนามัยไมสามารถสรางแรงจูงใจไดเพื่อที่จะสรางความเปน
เลิศ เขาเชื่อวาบริษัทจะตองตอบสนองความตองการที่เกี่ยวพันทั้งปจจัยอนามัยและปจจัยจูงใจ นี่จะ
แสดงใหเห็นวาผูบริหารควรจะแสดงความสนใจตอการมอบหมายงานที่ทาทาย การเพิ่มความ
รับผิดชอบใหสูงขึ้น การใหการยกยองและปจจัยอ่ืน 

ในการศึกษาความพึงพอใจในงานครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรก เปน
แนวทางในการวิจัยเพราะ เปนทฤษฎีที่ยอมรับกับอยางแพรหลาย และเปนทฤษฎีที่คํานึงถึง ปจจัยที่
เกี่ยวกับตัวงาน และปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางานซึ่งปจจัยทั้งสองอาจถูกกระทบจาก
ระบบ TS 16949โดยดัดแปลงมาใชใหครอบคลุมและเหมาะสม 

ความพึงพอใจงานสามารถวัดได โดยการสรางเครื่องมือข้ึนมาวัด ซ่ึงความมุงหมายที่เรา
ตองการวัดความพึงพอใจในงานไวหลายประการดังนี้ 

(1)  เพื่อจะไดทราบที่มาของความพอใจและความไมพอใจ 
(2)  เพื่อจะไดทราบความสัมพันธระหวางความพอใจและการปฏิบัติงาน 
(3)  เพื่อศึกษาขอบเขตตาง ๆ เกี่ยวกับสภาพที่ทํางาน ที่คนงานพอใจหรือไมพอใจ 
(4)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพอใจกับการฝกอบรม การหยุดงานและอัตรา

หมุนของการออกจากงาน 
ยิ่งไปกวานั้นยังเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาผูบริหารดานทรัพยากรมนุษยสวนใหญ 

ในเบื้องตนจะตองเกี่ยวของกับเหตุผลในขอ 1 และ ขอ 3 เพราะเกี่ยวกับกลไกที่ใชเปนมาตรการ
สําหรับแกไข อยางไรก็ตามยอมขึ้นอยูกับปรัชญาองคการในดานการบริหาร แมวาความพอใจอาจ
เปนเพียงการรับรู ในฐานะที่เปนเปาหมายที่ถูกตองตามกฎหมาย 

แบบวัดความพึงพอใจในงานที่ไดรับความนิยมมี 3 แบบดวยกันคือ แบบสอบถามคํา
บรรยายลักษณะงาน (Job Descriptive Index) แบบสอบถามความพึงพอใจของมินิโซตา (Minnesota 
Satisfaction Questionnaire) และแบบมาตรวัดสีหนา (Face Scale) 

(1)  แบบสอบถามคําบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptive Index) หรือเรียกยอๆ วา 
JDI ซ่ึงมีสมิธ (Smith) เค็นดอล (Kendall) และฮูลิน (Hulin) เปนผูคิดคนและสรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1969 
ลักษณะของเครื่องมือวัดแบบนี้เปนแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมดานตาง ๆ คือ ความพึงพอใจ
ในตัวงาน ผูบังคับบัญชา การจายเงิน การเลื่อนตําแหนง และเพื่อนรวมงาน ปรัชญาพื้นฐานของ
แบบสอบถามแบบนี้ขึ้นอยูกับความเชื่อของคนงานที่จะอธิบายถึงสิ่งตางๆ ดังกลาวขางตนถาเกิด
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ความพึงพอใจเปนสวนใหญก็แสดงวาคนงานมีความพึงพอใจในงานแบบสอบถามคําบรรยาย
ลักษณะงานนี้แตละดานประกอบดวยขอคําถาม 9 ถึง 18 ขอ และสามารถนําไปใชวัความพึงพอใจ
ในการทํางานในองคกรหลายประเภทที่มีคนงานทุกระดับการศึกษาและทุกระดับรายได 
แบบสอบถาม JDI ใชเวลาในการดําเนินการประมาณสิบถึงสิบหานาที และวิธีการวัดโดยใช
แบบสอบถามคําบรรยายลักษณะงานมีประโยชนหลายอยาง เชน มีชัดเจนตองาน และมีการ
นําไปใชอยางกวางขวางจนสามารถนําผลมาเปรียบเทียบกันได 

(2)  แบบสอบถามของมินิโซตา (Minnesota Satisfaction Questionnaire) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในงานของมินิโซตา หรือเรียกยอ ๆ วา MSQ สรางขึ้นโดยไวส (Weise) อิงแลนด 
(England) และโลฟควิสท (Lofquist) ในป ค.ศ. 1967 เปนแบบสอบถามคลาย ๆ กับ JDI คือวัด
ความพึงพอใจในงานหลาย ๆ ดาน ประมาณ 20 ดาน และแตละดานประกอบดวยขอความ 5 
ขอความ โดยผูตอบจะประเมินคา 5 ชวงคะแนน จากสูงสุด (5) คือ ความพึงพอใจอยางมาก จนถึง
คะแนนต่ําสุด (1) ความไมพอใจอยางมาก แบบสอบถามของมินิโซตาสามารถวัดดานตาง ๆ ดังนี้ 
คือ 

(1)  ความสามารถ 
(2)  ความสําเร็จ 
(3)  กิจกรรม 
(4)  ความกาวหนา 
(5)  อํานาจหนาที่ 
(6)  นโยบายบริษัท 
(7)  ความหลากหลาย 
(8)  ผลตอบแทน 
(9)  เพื่อนรวมงาน 
(10)  ความคิดสรางสรรค 
(11)  ความเปนอิสระ 
(12)  ฐานะทางสังคม 
(13)  ขวัญ 
(14)  การยกยอง 
(15)  ความรับผิดชอบ 
(16)  ความมั่นคง 
(17)  บริการทางสังคม 
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(18)  การบังคับบัญชา (เทคนิค) 
(19)  การบังคับบัญชา (มนุษยสัมพันธ) 
(20)  สภาพแวดลอมในการทํางาน 

(3)  แบบมาตรวัดสีหนา (Faces Scale) เปนแบบวัดความพึงพอใจในงานโดยดูลักษณะ
การแสดงออกบนใบหนาของคน ผูสรางแบบมาตรวัดสีหนาคือ คูนิน (Kunin) และแบบวัดความพึง
พอใจนี้ประกอบดวยภาพวาดใบหนาที่แสดงออกถึงความรูสึกที่แตกตางกันวาผูตอบแบบสอบถาม
จะเลือกวาใบหนารูปใดตรงกับความรูสึกของตนที่เกี่ยวกับการทํางาน โดยทั่วไป เชน คาจาง 
ผูบังคับบัญชา โอกาสที่จะกาวหนา และบุคคลรวมงาน ฯลฯ เปนตน 

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดจัดแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในงาน โดยอาศัยแนว
คําถามจากแบบสอบถามความพึงพอใจในงานของมินิโซตา 

การที่องคกรตาง ๆ สนใจศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงานของพนักงานในองคกรของ
ตนก็เพราะเห็นความสําคัญของความพึงพอใจในงาน ดังนี้ 

(1)  ทําใหเกิดความสามัคคีในการทํางาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
(2)  สรางความซื่อสัตยภักดีใหมีตอองคการ 
(3)  เสริมสรางวินัยที่ดี อันจะทําใหมีการปฏิบัติตามกฎขอบังคับและคําส่ัง 
(4)  ทําใหองคการเปนองคการที่แข็งแกรง สามารถฟนฝาอุปสรรคในยามคับขัน 
(5)  ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจที่ดีตอองคการยิ่งใหญ 
(6)  ทําใหผูปฏิบัติงานมีความคิดริเร่ิมในกิจการตางๆ 
(7)  ทําใหผูปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นตอองคการของตนเอง 
นอกจากความสําคัญที่ Davis กลาวขั้นตน ผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากความพอใจในงานยังมี

ความสําคัญของการประเมินผลในระดับของบุคคลแตละคนระดับองคการ และระดับสังคม 
สามารถอธิบายความสําคัญไดดังนี้ 

การสนองตอบของบุคคลแตละคน มีการศึกษาหลายชิ้นชี้ใหเห็นวามีความสัมพันธ
ระหวางกับ โรคเสนโลหิตแดงที่หัวใจตีบ และความของคับใจในงาน เชน ความเบื่อหนาย ความ
ขัดแยงระหวางบุคคล ความเหนื่อยออน หายใจขัด และปวดศีรษะ และการศึกษาความสัมพันธ
ระหวาง ความพอใจและสุขภาพจิต จึงเปนไปไดอยางแทจริง จากการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางความพอใจในงานที่มีตอสุขภาพจิต ไดทําขึ้นในอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรกล เครื่องชี้
เกี่ยวกับสุขภาพจิตประกอบดวยสวนประกอบ 6 อยางดวยกันคือ (1) ความกังวลและความเครียด (2) 
ความตองการที่จะไดรับการยกยอง (3) ความเปนปรปกษ (4) การเขาสังคมได (5) ความพอใจใน
ชีวิต (6) ขวัญของแตละคน โดยผลที่เกิดขึ้นกับองคการมีดังนี้ 
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(1)  ความพอใจในงานจะเปนสิ่งทํานายอัตราหมุนของการออกจากงานคนงานที่ออก
จากองคการของเขาเพราะเขาไมพอใจมากขึ้น และความคาดหวังของเขาไมสามารถบรรลุไดดวย
งาน 

(2)  การจายคาตอบแทนและการพิจารณาเกี่ยวกับการเลื่อนชั้น มักแสดงใหเห็นปจจัย 
ตาง ๆ ที่สําคัญ ในการตัดสินใจลาออกจากงานของคนงาน 

(3)  ลักษณะของการควบคุมบังคับบัญชาเปนปจจัยที่สําคัญ เกี่ยวกับอัตราหมุนของเขา
ออกจากงาน กลาวคือคนงานจะชอบผูควบคุมงานซึ่งมีความเปนมิตรชมเชยเมื่อคนงานปฏิบัติงานดี 
และรับฟงความคิดเห็นของคนงาน 

(4)  ขนาดของหนวยงานมีความสัมพันธกับทั้งอัตราหมุนของการออกาจากงานและการ
หยุดงาน สําหรับการทํางานเปนกลุมนั้น หากใหทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ คนงานยอมพอใจ
มากกวาการทํางานเปนกลุมใหญๆ 

(5)  การขาดความพอใจเกี่ยวกับการทํางานรวมกันเปนกลุมนั้นพบวา สวนใหญสัมพันธ
กับอัตราหมุนของการออกจากงานอัตราหมุนของการออกจากงานจะสัมพันธในทางบวกกับความ
ไมพอใจในงาน สําหรับทั้งคนงานที่ทํางานในโรงงานและในสํานักงาน 

(6)  งานที่ทําซ้ําและรับรูวาขาดความเปนตัวของตัวเอง หรือความรับผิดชอบ ยอมมี
ความสัมพันธโดยตรงกับอัตราหมุนของการออกจากงาน แมวาความออนแอจะสัมพันธกับการหยุด
งานก็ตาม 

การแสดงนัยทางสังคม การสนองตอบในเรื่องความพอใจในงานของบุคคลแตละคน
และองคการ อาจเปนปจจัยที่มีนัยทางสังคมหรือไมก็ได กลาวคือ ถางานมีลักษณะบอนทําลาย
สุขภาพรางกายหรือสุขภาพจิต ยอมชี้ใหเห็นความตองการที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับระบบตางๆ เกี่ยวกับ
บริการดานการรักษาสุขภาพอนามัย เมื่อคนงานแสดงความไมพอใจในรูปของการลดผลิตภาพหรือ
การขาดงาน ความกดดันจากเบื้องบนก็ตกอยูกับราคาตางๆ ซ่ึงเปนการเพิ่มภาวะเงินเฟอดวยทั้งการ
พิจารณาทางดานการเงินเชนนี้ 

ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาระดับองคการ ดังนั้นผลของงานวิจัยจึงนําขอมูลไปใชใน
การปรับปรุงความพึงพอใจในงานขององคการ เพื่อรักษาใหพนักงานในองคการมีขวัญกําลังใจใน
การทํางาน 

ปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน แบงได 2 ประเภทใหญ คือ ส่ิงที่เปนตัวเงิน เชน 
คาจางที่จายเมื่อผลผลิตไดสูงกวามาตรฐานที่กําหนดไว และ ส่ิงที่ไมใชตัวเงิน เชน การยกยอง
ชมเชย การยอมรับจากบุคคลอื่น ส่ิงจูงใจที่ผูบริหารใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึง
พอใจในงานได 8 ประการ  
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(1)  ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ (Material Inducements) ไดแกเงิน ส่ิงของ ที่ใหพนักงานเปน
คาตอบแทน หรือเปนรางวัลที่ใหพนักงานที่ทํางานดี 

(2)  ส่ิงจูงใจที่เปนโอกาสของบุคคลซึ่งไมใชวัตถุนั้น   (Personal  Non-Material 
Opportunities) เปนสิ่งจูงใจที่สําคัญในการชวยสงเสริมความรวมมือในการทํางานมากกวารางวัลที่
เปนวัตถุ เชน การมีอํานาจ เกียรติยศ 

(3)  สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Conditions) หมายถึง 
สภาพแวดลอมในการทํางาน เชน สถานที่ทํางาน เครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางานตาง ๆ ซ่ึง
เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความสุขทางกายในการทํางาน 

(4)  ผลประโยชนทางอุดมคติ (Ideal Benefactions) หมายถึง สมรรถภาพของหนวยงาน
ที่สนองความตองการของบุคคลในดานความภูมิใจที่แสดงฝมือ การไดมีโอกาสชวยเหลือครอบครัว
ตนเองและผูอ่ืน และการแสดงความภักดีกับหนวยงาน 

(5)  ความดึงดูดใจในสังคม (Associational Attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธฉันท
มิตรซึ่งถาความสัมพันธเปนไปดวยดีจะทําใหเกิดความผูกพันและความพอใจรวมกับหนวยงาน 

(6)  การปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล (Adoption 
of Conditions to Habitual Methods and Attitude) หมายถึง การปรับปรุงตําแหนงงานวิธีการทํางาน
ใหสอดคลองกับความสามารถของบุคคล 

(7)  โอกาสที่จะมีสวนรวมในการทํางาน (The Opportunity of Enlarged Participation) 
หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคลรูสึกมีสวนรวมในงาน เปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งของหนวยงาน มี
ความรูสึกเทาเทียมกันในหมูเพื่อนรวมงาน และมีกําลังใจการทํางาน 

(8)  สภาพของการอยูรวมกัน (The Condition of Communion) หมายถึง ความพอใจ
ของบุคคลในดานสังคม หรือ ความมั่นคงในทางสังคมที่ทําใหรูสึกวามีหลักประกัน และความมั่นใจ
ในการทํางาน 
     2.1.3  ระบบ TS 16949  

ระบบ TS 16949 ถูกออกแบบมาเฉพาะสําหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ่นสวนยาน
ยนต เพื่อเปนเอกสารขอกําหนดสําหรับระบบบริหาร ดานคุณภาพ และการตรวจวัด โดยระบบ TS 
16949 ไดจัดทําขึ้นเปน ชุดขอกําหนดรวม สําหรับระบบบริหารดานคุณภาพ ของผูสงมอบ ในดาน
ผลิตภัณฑดานโปรแกรม และดานบริการ 

ระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 สําหรับยานยนต เปนมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
ระดับสากลที่เขียนขึ้นโดยเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต เพื่อปรับปรุงคุณภาพและเพื่อความ
สมบูรณของผูใหบริการในอุตสาหกรรม ผูจดทะเบียนมาตรฐานนี้ไดแก BMW, Chrysler, Daimler, 
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Fiat, Ford, GM, PSA, Renault และ VW การแนะนํา TS 16949 ทําใหเกิดการปรับปรุงขึ้นอยางมาก
ทั้งในดานคุณภาพ และการใหบริการ และประสิทธิภาพการดําเนินการโดยรวมตลอดทั้งซัพพลาย
เชน นอกจากนี้ยังชวยลดความจําเปนในการตรวจสอบผูผลิตหลายครั้งInternational Automotive 
Task Force (IATF) เปนตัวแทนของ OEM หลักที่มุงมั่นให TS 16949 เปนระบบบริหารคุณภาพ
หลักสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตสําหรับอนาคต ซ่ึงมาตรฐานนี้เหมาะสมกับองคกรใดๆ ที่ผลิต
ช้ินสวนอุปกรณติดตั้ง และชิ้นสวนตางๆ ใหกับอุตสาหกรรมยานยนต โดยประโยชนของการ
รับรอง TS 16949 มีดังนี้ 

(1)  การยอมรับในฐานะซัพพลายเออรที่มีช่ือเสียงระดับโลกเนื่องจากการรับรองนี้
ไดรับการยอมรับทั่วทั้งซัพพลายเชนของวงการในฐานะที่เปนมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต 

(2)  ความพึงพอใจของลูกคาจากการใหบริการผลิตภัณฑที่สนองความตองการลูกคาได
อยางตอเนื่อง 

(3)  ลดคาใชจายในการปฏิบัติตามขอกําหนดของลูกคา โดยการดําเนินการดวยระบบ
บริหารเพียงระบบเดียวและลดความตองการในการตรวจสอบ 

(4)  ตนทุนในการดําเนินการที่ลดลง ผานการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง เปน
ผลใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(5)  สรางเสริมความสัมพันธกับผูมีผลประโยชนรวมกัน ไดแกพนักงาน ลูกคา และซัพ
พลายเออร 

(6)  การปฏิบัติตามกฎหมาย    โดยการทําความเขาใจวากฎขอบังคับตางๆ    นั้นมี
ผลกระทบกับองคกรและลูกคาขององคกรอยางไรบาง 

(7)  การจัดการความเสี่ยงที่ไดรับการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นดวยความเสมอตนเสมอปลาย
และความสามารถในการติดตามผลิตภัณฑและบริการไดดียิ่งขึ้น 

(8)  เปนการรับรองทางธุรกิจที่นาเชื่อถือ โดยการใหหนวยงานอิสระเปนผูตรวจสอบ
รับรองกับมาตรฐานที่ผานการยอมรับ 

(9)  โอกาสในการสรางลูกคามากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อลูกคาไดกําหนดเงื่อนไขในการ
จัดซื้อวาจะตองผานมาตรฐานในระดับหนึ่ง 

วิธีรับการรับรอง TS 16949 
กระบวนการการจดทะเบยีนประกอบดวยข้ันตอนสามขั้นตอไปนี ้
(1)  ขอสมัครจดทะเบยีนโดยตอบแบบสอบถามในการสมัคร 
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(2)  NQA จะเปนผูดําเนินการประเมินองคกร โดยองคกรจะตองสามารถแสดงการ
ดําเนิน งานอยางมีประสิทธิภาพในฐานะผูผลิตผลิตภัณฑดานยานยนตเปนเวลาสิบสองเดือนและ
จะตองผานการตรวจสอบภายในองคกรและการทบทวนงานบริหารแบบครบวงจร 

(3)  NQA มอบสิทธิ์ในการจดทะเบียนเพื่อใหองคกรเปนผูควบคุมมาตรฐานตอไป การ
รักษามาตรฐานนั้นทําไดโดยการเยี่ยมชมประจําปและทําการตรวจสอบรับรองมาตรฐานใหมทุกๆ 
สามป 

การตรวจสอบรับรองขั้นตน (การประเมิน) 
การตรวจสอบความพรอมขั้นตอนที่ 1 จุดมุงหมายของการเยี่ยมชมนี้คือการยืนยันความ

พรอมขององคกรกอนรับการประเมินแบบเต็มรูปแบบ ผูประเมินจะดําเนินการดังนี้ 
(1)  ยืนยนัขอบเขตของกิจกรรม สถานที่ปฏิบัติงานและกระบวนการ 
(2)  ตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบภายในชวง 12 เดือนที่ผานมา รวมถึงการตรวจสอบ

แบบครบถวนหนึ่งครั้ง ซ่ึงสอดคลองตามขอกําหนดของ TS 16949 
(3)  ทําการตรวจสอบการบริหารงานในชวง  12  เดือนที่ผานมา  (อยางนอยการ

ตรวจสอบครั้งหนึ่งจะตองสอดคลองตามมาตรฐาน TS 16949 และรวมการประเมินผลลัพธจาก
กระบวนการ ผลิตภัณฑ และการตรวจสอบระบบครบวงจร) 

(4)  ตรวจสอบ KPI สําหรับลูกคาและแนวโนมสมรรถนะการดําเนินการในชวง 12 
เดือนที่ผานมา 

ถาการดําเนินการสอดคลองกับขอกําหนดขั้นพื้นฐาน ผูประเมินจะกําหนดแผนการ
ประเมินและยืนยันวันที่สําหรับการเยี่ยมชมเพื่อการประเมินในขั้นตอนที่ 2 

การตรวจสอบความพรอมขั้นตอนที่ 2 การเยี่ยมชมครั้งนี้จะเกิดขึ้นภายใน 90 วันหลัง 
จากขั้นตอนที่ 1 โดยมีจุดประสงคของการเยี่ยมชมเพื่อยืนยันวาระบบบริหารคุณภาพนั้นไดตาม
ขอกําหนดของ TS 16949 ในเชิงปฏิบัติ ผูประเมินจะดําเนินการดังนี้ 

(1)  ดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบขั้นตัวอยางตามที่กําหนดไวในขอบเขตของการประ 
เมิน ไดแก กระบวนการดําเนินการกะตางๆในการปฏิบัติงานและสถานที่ผลิต รวมถึงขอกําหนด
เฉพาะจากลูกคา 

(2)  บันทึกวาระบบสอดคลองกับมาตรฐานอยางไร 
(3)  รายงานหากเกิดความไมสอดคลองกับมาตรฐาน หรือพบสวนที่อาจไมสอดคลอง

กับมาตรฐาน 
(4)  สรางแผนการตรวจรับรองและกําหนดวันที่ทําการตรวจสอบครั้งแรกใหแนนอน 
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ถาผูประเมินตรวจพบการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน องคกรจะยังไมผานการรับรอง
จนกวาจะดําเนินแกไขและรับการตรวจสอบอีกครั้ง ซ่ึงจะตองดําเนินการภายใน 90 วัน 

TS 16949 คือ การนําขอกําหนด ISO 9001 : 2000 กับแนวทางการปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมยานยนตมาจัดทําเปนระบบบริหารคุณภาพเพื่อประยุกตใชกับองคกรที่ผลิตชิ้นสวน
ยานยนต และช้ินสวนบริการซึ่งจัดทําขึ้นโดย International Automotive Task Force(IATF) และ 
Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.(JAMA) อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการ ISO/TC 176 โดยมุงเนนที่กระบวนการหรือ Process Network ซ่ึงจะอาศัยวงลอ P-D-
C-A เปนตัวดําเนินการขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยเปาหมายของ TS 16949 คือ การพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพ มีดังนี้ 

(1)  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
(2)  การใหความสําคัญในการปองกันขอบกพรอง 
(3)  การลดความผันแปรและความสิ้นเปลอืงในระบบ Supply Chain 
(4)  หลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในการถูกตรวจประเมิน 
(5)  ใชเปนแนวทางเดยีวกันสําหรับองคกรที่ผลิตช้ินสวนยานยนตและชิน้สวนบริการ 
       การประยกุตใช TS 16949 
(1)  ประยุกตใชกับองคกรที่ทําการผลิตช้ินสวนเพื่อการผลิตหรือช้ินสวนเพื่อบริการ 
(2)  ไมสามารถประยุกตใชเฉพาะหนวยงานที่ทําหนาที่ใหการสนับสนุนการผลิต เชน

หนวยงานออกแบบ  สํานักงานใหญ  และหนวยงานจัดสง 
(3)  สามารถที่จะนําไปประยุกตใชไดตลอดทั้ง Supply Chain 
(4)  สามารถที่จะยกเวนในการประยุกตใชไดเฉพาะในขอกําหนดที่ 7 เทานั้น 
(5)  ขอกําหนดที่ยกเวนตองไมกระทบตอความสามารถหรือความสามารถขององคกรที่

จะจัดสงผลิตภัณฑ และ/หรือบริการตามความตองการของลูกคา และระเบียบขอบังคับทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ 

(6)  การขอยกเวนที่เกี่ยวของกับขอกําหนด 7.3 นั้นจะไดรับการยินยอมเฉพาะองคการที่
ไมมีหนาที่รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ แตไมรวมถึงการออกแบบกระบวนการ
ผลิต 
     2.1.4  ลักษณะของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไดมีจุดเริ่มในการพัฒนาขึ้นเมื่อ 30 ปที่แลว 
โดยรัฐบาลสมัยนั้นมีนโยบายสงเสริมการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสเพื่อทดแทนการนําเขา แตตอมา
ไดมีการปรับภาษีศุลกากรนําเขาสินคา ทําใหเปนอุปสรรคตอการเติบโตของอุตสาหกรรม

DPU



 38

อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากเปนสินคาที่ไมไดรับความคุมครอง และเกิดปญหาลักลอบนําเขาตามมา 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่สามารถสนองตอบความตองการภายในประเทศ 
และมีศักยภาพในการสงออกที่ดีมีอัตราการขยายตัวคอนขางสูงอยางตอเนื่อง 

จากการศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative 
Advantage: RCA) ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สินคาประเภทเครื่องใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน จัดอยูในกลุมสินคาสงออกที่มีสวนแบงตลาดสูงและความไดเปรียบของ
ไทยมีแนวโนมที่ดี 

จากการศึกษาของ JICA ไดแบงผูผลิตชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปน 4 
ประเภทดังนี้ 

ประเภทแรก  คือ  ผูผลิตช้ินสวนเพื่อขายโดยตรงแก ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนประเภทที่มีสัดสวนสูงที่สุดในบรรดาผูผลิตทั้งหมด 

ประเภทที่สอง คือ ผูผลิตช้ินสวนเพื่อปอนแกผูผลิตช้ินสวนอ่ืนๆ อีกตอหนึ่ง แตไมได
ขายตรงกับผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ประเภทที่สาม คือ ผูผลิตช้ินสวนเพื่อขายเปนอะไหล 
ประเภทที่ส่ี คือ ผูผลิตช้ินสวนเพื่อสงออกโดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมอิ เ ล็กทรอนิกส  ผูผลิตสวนใหญมุ งผลิตเพื่อการสงออกโดยเนน

วัตถุประสงคตั้งแตเร่ิมแรกของบริษัทที่ลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทย สําหรับตัวสินคา สินคา
อิเล็กทรอนิกสหลักๆ สามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ 

(1)  กลุมอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมาก ไดแก อุปกรณ และสวนประกอบแผงวงจร
ไฟฟา ที่อาศัยความไดเปรียบทางดานแรงงาน การผลิตอาศัยการนําเขาสวนประกอบและสงออกใน
ลักษณะ ช้ินสวนมูลคาเพิ่มคอนขางนอย ความสามารถในการแขงขันนี้ขึ้นอยูกับคาแรง การผลิต
สินคากลุมนี้ จึงมีโอกาสจะโยกยายการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ ที่มีคาแรงถูกกวา นอกจากจะ
สามารถสรางการผลิตใหสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขั้นปลายได 

(2)  กลุมสินคาอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องรับโทรทัศน วีดิโอ และเครื่องเสียง การผลิต
สวนใหญยังตองอาศัยช่ินสวนจากตางประเทศ เทคโนโลยีการผลิตยังอยูในการดูแลของบริษัทขาม
ชาติ ที่มาลงทุน โอกาสของผูผลิตสินคากลุมนี้จึงขึ้นอยูกับดานการพัฒนาทางเทคโนโลยี และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องภายในประเทศ เพื่อใหการผลิตสินคาในกลุมนี้มีลูกคาเพิ่มที่สูงขึ้น 

(3)  กลุมอุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร และโทรสาร เครื่อง
คํานวณอิเล็กทรอนิกส เปนตน แมวาการผลิตสินคากลุมนี้สวนใหญตองนําเขาชิ้นสวนจาก
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ตางประเทศ แตเนื่องจากความตองการภายในประเทศในสิ้นคากลุมนี้มีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ใน
อนาคต จึงเปนกลุมที่นาสนใจสําหรับการสนับสนุนใหมีฐานะการผลิตที่ตอเนื่องและมั่นคงตอไป 
 
2.2  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
       2.2.1  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของกับเจตคต ิ

สุนีย อําพร (2545) ไดศึกษาเจตคติที่มีตอการนําเทคนิคบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 
(Total Quality Management – TQM) มาใชในองคกรและเพื่อเปรียบเทียบเจตคติในดานตางๆ ที่มี
การนํา TQM มาใชในองคกร เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ
จากอาจารยผูควบคุมสาระนิพนธ และทานผูทรงวุฒิจํานวน 2 ทาน ซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงของ
บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร จํากัด ทําการประเมินโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
138 คน 

สถิติที่ใช คือ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานแตละขอ 
โดยพิจารณาจากคานัยสําคัญของคา t-test และ F-test ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS 10.0 for windows  

ผลการศึกษาเจตคติของบุคลากรที่มีตอการนํา TQM มาใชในองคกรพบวา ระดับเจตคติ
ที่มีตอ TQM ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในบริษัท เอส.เค.โพลีเมอร จํากัด โดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวย และหากพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีเจตคติอยูในระดับเห็นดวยโดยเรียง 
ลําดับตามระดับเจตคติจากมากไปหานอย ไดแก ดานความพึงพอใจของลูกคา ดานความสามารถ
ทางการตลาด ดานการบริหารและการบังคับบัญชา ดานประสิทธิภาพในการดําเนินงานภายใน
องคกร ดานทีมงานและเพื่อนรวมงาน และดานการยอมรับและการใหความรวมมือ เมื่อทําการ
เปรียบเทียบเจตคติที่มีตอการนํา TQM มาใชในองคการ ในดานตางๆ โดยจําแนกตามลักษณะสวน
บุคคลพบวาโดยภาพรวมบุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน 
อายุการทํางาน และระยะเวลาในการปฏิบัติ TQM แตกตางกันมีเจตคติที่มีตอ TQM ไมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีเพียงดานเดียวคือดานการบริหารและการบังคับบัญชาที่มีเจตคติ
แตกตางกัน โดยภาพรวมพบวาบุคลากรที่มี ชวงอายุ ระดับการศึกษาและอัตราเงินเดือนที่ต่ํา จะมี
ระดับเจตคติที่มีตอ TQM ต่ํากวาบุคลากรที่มีชวงอายุ ระดับการศึกษาและอัตราเงินเดือนสูง สวนใน
ดานอื่นๆ คือดานความสามารถทางการตลาด ดานความพึงพอใจของลูกคา ดานการยอมรับและการ
ใหความรวมมือ ดานทีมงานและเพื่อนรวมงาน และดานประสิทธิภาพในการดําเนินงานภายใน
องคกรไมมีความแตกตางกัน นอกเหนือจากผลการศึกษาที่ไดยังพบวาบริษัท เอส.เค.โพลีเมอร 
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จํากัด ยึดแนวทางการนํา TQM มาใชตามขั้นตอนการปฏิบัติของที่ปรึกษา TQM ทุกประการ โดยมี
องคประกอบที่สําคัญดังนี้ 

(1)  ยึดคุณภาพหรือความพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนเปาหมายหลัก 
มิใชยึดความพอใจขององคกร (Company Satisfaction) 

(2)  มีการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เพื่อกําหนดเปาหมายและนโยบายรวม
ของกิจการ ใหสามารถฟนฝาอุปสรรคและภาวะแวดลอมที่ผันผวน ตลอดจนสามารถแขงขันกับ
กิจการอื่นไดดีกวา 

(3)  มีการกําหนดนโยบายและบริหารนโยบาย (Policy Management หรือ Hoshin 
Kanri) ใหเกิดการดําเนินงานตามนโยบายนั้น 

(4)  มีการประสานงานระหวางหนวยงานที่ดี (Cross Functional Management) ซ่ึง
หมายถึงผูบริหารทุกๆ ระดับทํางานเปนทีมที่สมบูรณ มีการสื่อความที่ดี ไมมีความขัดแยงใหเกิด
ความติดขัด หรือความสูญเปลา 

อุไรวรรณ  กองเกียรติวิชัย (2545) ไดศึกษาเจตคติของพนักงานที่มีตอการเพิ่มความ
ไดเปรียบในการแขงขันในกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต หลังจากที่มีการปรับระบบ
มาตรฐาน ISO 9000 สูระบบคุณภาพ QS 9000 กรณีศึกษา บริษัท มัทสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อินดัส
เตรียล (ประเทศไทย) จํากัด ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานของบริษัทมัทสุชิตะ คอม
มิวนิเคชั่น อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทผูผลิตวิทยุติดรถยนตแหงหนึ่งใน
ประเทศไทย จํานวน 300 คน โดยทําการคํานวณจํานวนกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางจํานวน 142 
คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS สถิติที่ใช
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test และ One – Way ANOVA การ
ทดสอบสมมติฐานไดกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นวา บริษัท มัทสุชิตะ คอมมิวนิ
เคชั่น อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด มีความไดเปรียบในการแขงขันอยูในระดับเห็นดวย โดย
เห็นวาหลังจากที่มีการปรับระบบมาตรฐาน ISO 9000 สูระบบคุณภาพ QS 9000 แลวสามารถเพิ่ม
ความไดเปรียบในการแขงขัน ในดานการรับรูการตอบสนองตอความพึงพอใจของลูกคาสูงเปน
อันดับที่ 1 ดานสภาพแวดลอมในการทํางานสูงเปนอันดับที่ 2 และดานการเพิ่มผลผลิตสูงเปน
อันดับสุดทาย สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําระบบ QS 9000 เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการ
แขงขันของบริษัทมัทสุชิตะ คอมมิวนิเคชั่น อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด โดยจําแนกตาม
ลักษณะสวนบุคคล พบวาพนักงานทุกระดับการศึกษา ทุกตําแหนงงาน ทุกชวงอายุการทํางาน และ
ทุกแผนกงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําระบบ QS 9000 เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันอยู
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ในระดับเห็นดวย และจากการศึกษาคาความแปรปรวนของคาเฉลี่ยของขอมูลเจตคติที่มีตอระบบ
คุณภาพ QS 9000 เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันในแตละดาน โดยจําแนกตามลักษณะสวน
บุคคล พบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน และมีตําแหนงงานที่ตางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระบบ QS 9000 เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันที่แตกตางกัน แตอายุงานและแผนก
งานที่ตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําระบบ QS 9000 เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันที่
ไมแตกตางกัน ผลการสัมภาษณตัวแทนฝายบริหารถึงสาระสําคัญและกระบวนการวางระบบ
คุณภาพ QS 9000 ที่จะนําไปสูการไดรับรองระบบคุณภาพ QS 9000 นั้นพบวา วัตถุประสงคหลัก
ของการคาเปนงานเพื่อ 1) ใหองคกรมีระบบการจัดการที่ดีขึ้น 2) เพื่อขจัดอุปสรรคและขอกีดกัน
ทางการคา สวนการวางโครงการจัดทําระบบนั้นมีขั้นตอนหลักๆ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก การ
เลือกบริษัทที่ปรึกษา เนื่องมาจากวาบริษัทฯ ยังขาดบุคลากรที่มีความรูและมีประสบการณเพียงพอ
ในเรื่องของระบบคุณภาพ และข้ันตอนที่ 2 คือ ขั้นตอนของการวางแผนโครงการ ซ่ึงตามแผน
ดําเนินการนั้นใชเวลาทั้งส้ินรวม 10 เดือนจนกระทั่งไดรับการรับรองในที่สุด 

นิภา  ลีลาเอกเลิศ (2545) ไดศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความรู
เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 และระดับเจตคติที่มีตอระบบคุณภาพ ISO 9000 ของพนักงาน
ตอนรับภาคพื้น ในภาพรวม 2) เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 และระดับ
เจตคติที่มีตอระบบคุณภาพ ISO 9000 ของพนักงานตอนรับภาคพื้น โดยจําแนกตามลักษณะสวน
บุคคล 3) เพื่อศึกษาระดับเจตคติที่มีตอระบบคุณภาพ ISO 9000 ของพนักงานตอนรับภาคพื้น โดย
จําแนกตามระดับความรูเกี่ยวกับคุณภาพ ISO 9000 4) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติที่มีตอระบบคุณภาพ 
ISO 9000 ของพนักงานตอนรับภาคพื้น โดยจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 5) เพื่อเปรียบเทียบเจต
คติที่มีตอระบบคุณภาพ ISO 9000 ของพนักงานตอนรับภาคพื้น โดยจําแนกตามระดับความรู
เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก พนักงานตอนรับภาคพื้นในสวน
งานที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพ ISO 9000 ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เฉพาะทาอากาศ
ยานกรุงเทพ จํานวน 405 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงายจากกลุมตัวอยางจํานวน 205 คน ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS  

สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบแต
ละสมมติฐานโดยการทดสอบคา t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way 
ANOVA กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการวิจัยพบวา (1) ในภาพรวม พนักงานมีความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 อยู
ในระดับสูง และมีเจตคติตอระบบคุณภาพ ISO 9000 อยูในระดับปานกลางถึงดีโดยมีเจตคติดาน
การตรวจติดตามคุณภาพภายในอยูในระดับดีเปนลําดับที่ 1 ดานการปฏิบัติงานอยูในระดับปาน
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กลางเปนลําดับที่ 2 ดานภาพพจนของบริษัท ฯ อยูในระดับปานกลางเปนลําดับที่ 3 ดานประโยชนที่
ไดรับอยูในระดับปานกลางเปนลําดับที่ 4 และดานเอกสารและขอมูลอยูในระดับปานกลางเปน
ลําดับสุดทาย (2) ในทุกลักษณะสวนบุคคล พนักงานมีความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 อยู
ในระดับสูงและมีเจตคติตอระบบคุณภาพ ISO 9000 อยูในระดับปานกลาง (3) ในทุกระดับความรู
เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 พนักงานมีเจตคติตอระบบคุณภาพ ISO 9000 อยูในระดับปาน
กลาง (4) พนักงานที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน อายุการทํางานตางกัน และแผนกงานตางกันมีเจตคติ
ตอระบบคุณภาพ ISO 9000 แตกตางกัน แตสถานภาพสมรสที่ตางกันมีเจตคติตอระบบคุณภาพ ISO 
9000 ไมแตกตางกัน (5) พนักงานที่มีระดับความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 ตางกัน มีเจตคติ
ตอระบบคุณภาพ ISO 9000 แตกตางกัน 

อานนท  นาวารักษ (2545) ไดศึกษาเปรียบเทียบเจตคติและการใหความสําคัญกับปจจัย
ที่มีผลตอการจัดทําระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน ของพนักงานในแผนกซอมบํารุง กรณีศึกษา 
บริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ที่สงมอบใหกับบริษัท
ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด โดยมุงหวังที่จะทําใหเกิดการปรับปรุงและประสบ
ผลสําเร็จในการจัดทําระบบบํารุงรักษาเชิงปองกันตอไป ประชากรที่ใชในการศึกษาคือพนักงานทุก
ระดับในแผนกซอมบํารุงที่อยูในแผนกซอมบํารุงที่อยูในบริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนตในนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) ที่สงมอบใหกับบริษัทออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) 
จํากัด ซ่ึงมีทั้งหมด 17 บริษัท โดยมีจํานวนประชากรอยูทั้งส้ิน 89 คน ซ่ึงทําการสุมตัวอยางแบบการ
เลือกตัวอยางอยางงาย ไดกลุมตัวอยางจํานวน 67 คน และทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิแลว  

สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวน
ที่สองเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธี 
t-test และ One-Way ANOVA โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติอยูที่ .05 

ผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานสวนใหญมีเจตคติและการใหความสําคัญกับปจจัยที่มี
ผลตอการจัดทําระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง โดยเจตคติและปจจัยที่มี
ผลตอการจัดทําระบบฯ ของพนักงานที่แสดงออกจะแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงไดแก
ปจจัยสวนบุคคลทางดาน อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และตําแหนงงานในปจจุบัน 

ผลของการศึกษาเจตคติที่มีผลตอการจัดทําระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน ในแผนกซอม
บํารุงทั้ง 4 ดานพบวา (1) ในดานผลกระทบตอองคกรนั้น พนักงานสวนใหญเห็นวาการจัดทําระบบ
บํารุงรักษาเชิงปองกัน มีประโยชนตอหนวยงานและบริษัท รองลงมาคือ เห็นวาหนวยงาน
จําเปนตองทําระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน (2) ในดานผลตอระบบฯ พนักงานสวนใหญเห็นวา 
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ระบบฯ มีความสําคัญและควรทําตอไป รองลงมาคือเห็นวาการทําระบบฯ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน (3) ในดานผลตอเพื่อนรวมงาน พนักงานสวนใหญเห็นวาพนักงานทุกคนตองใหความ
รวมมือในการทําระบบฯ รองลงมาคือเห็นวาการทําระบบ ฯ ชวยพัฒนาทักษะในการทํางานเปนทีม 
และ (4) ในดานผลตอตัวพนักงานเองพนักงานสวนใหญเห็นวาการทําระบบฯ ทําใหปญหาในงาน
ลดลง รองลงมาคือเห็นวาไดพัฒนาความรูความสามารถเมื่อทําระบบฯ สวนปจจัยที่มีผลตอการ
จัดทําระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน ของพนักงานในแผนกซอมบํารุง พบวาพนักงานสวนใหญเห็นวา
การสนับสนุนจากผูบริหารในองคกร มีผลตอการจัดทําระบบฯ มากที่สุด รองลงมาคือความรวมมือ
จากเพื่อนรวมงานและการกําหนดเปาหมายในการทําระบบฯ ตามลําดับ และผลการเปรียบเทียบเจต
คติที่มีผลตอการจัดระบบบํารุงรักษาเชิงปองกัน ระหวางปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในแผนก
ซอมบํารุง พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่ทําใหพนักงานมีความคิดเห็นแตกตางกัน มีเพียง 1 
หัวขอเทานั้นคือ หัวขอการมีระบบวัดผลเพื่อการตรวจสอบความสําเร็จของเปาหมายมีผลตอการ
จัดทําระบบ ฯ สวนปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สําหรับผลการ
เปรียบเทียบการใหความสําคัญ กับปจจัยที่มีผลตอการจัดทําระบบบํารุงรักษาเชิงปองกันระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในแผนกซอมบํารุง พบวา (1) ปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ มีเพียง 1 
หัวขอ คือ หัวขอการมีระบบวัดผลเพื่อการตรวจสอบความสําเร็จของเปาหมายมีผลตอการจัดทํา
ระบบฯ ที่ทําใหพนักงานใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการจัดทําระบบฯ ที่แตกตางกัน (2) ปจจัย
สวนบุคคลดานระดับการศึกษาสูงสุดใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการจัดทําระบบ ฯ ในทุก
หัวขอไมแตกตางกัน (3) ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน มี 5 หัวขอ คือ หัวขอเงินรางวัลมีผล
ตอการจัดทําระบบฯ หัวขอการไดรับการยกยองชมเชย หัวขอการสนับสนุนจากหัวหนางานใน
หนวยงาน หัวขอการกําหนดเปาหมายในการทําระบบ และหัวขอกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของ
ระบบมีผลตอการจัดทําระบบฯ ที่ทําใหพนักงานใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการจัดทําระบบฯ 
ที่แตกตางกัน (4) ปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงานในปจจุบันมีเพียง 1 หัวขอ คือ หัวขอการไดรับ
การยกยองชมเชยมีผลตอการทําระบบฯ ที่ทําใหพนักงานใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการ
จัดทําระบบ ฯ ที่แตกตางกัน 

เกวลิน  ธัญญวาส (2546) ไดศึกษาเจตคติของผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีตอน้ํามันไบโอดีเซล และศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการสถานีบริการน้ํามัน กับเจตคติที่มีตอน้ํามันไบโอดีเซล
ในดานตางๆ ประชากรที่ใชในการศึกษา  ไดแก ผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,374 คน โดยทําการสุมตัวอยางแบบงาย ไดกลุมตัวอยาง
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จํานวน 310 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS ในการวิเคราะหขอมูล  

โดยสถิติที่ใชไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ ใน
การทดสอบสมมติฐานแตละขอใชการทดสอบ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบเปนรายคู LSD ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 

(1)  เจตคติของผูประกอบการสถานีบริการน้ํามัน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีตอน้ํามันไบโอดีเซลอยูในระดับเห็นดวย โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ผูประกอบการสถานีบริการน้ํามัน มีเจตคติในดานการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐบาลอยูในระดับ
เห็นดวยอยางยิ่ง ในดานศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดานศักยภาพทางสังคมและสิ่งแวดลอม ดานการวิจัย
พัฒนาและการกําหนดมาตรฐาน ดานการตลาด ดานตนทุนและรายได ดานการสนับสนุนจาก
บริษัทแม และดานการจัดการผลิต ผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันมีระดับเจตคติอยูในระดับเห็น
ดวย สวนในดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันมีเจตคติอยูในระดับ
ไมแนใจ 

(2)  ผลการเปรียบเทียบเจตคติในดานตางๆ ของผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันที่มี
ตอน้ํามันไบโอดีเซลโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูประกอบการสถานีบริการน้ํามันที่มี
ปจจัยสวนบุคคลซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเปดดําเนินการสถานีบริการ
น้ํามัน บริษัทแมหรือตรายี่หอของสถานีบริการน้ํามัน ขนาดของสถานีบริการน้ํามันและเขตที่ตั้ง
ของสถานีบริการน้ํามัน ที่แตกตางกัน มีเจตคติที่มีตอน้ํามันไบโอดีเซลไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
       2.2.2  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของกับความพึงพอใจในการทํางาน 

พงษจันทร วรรณวิจิตร (2534) ไดศึกษาองคประกอบของความพึงพอใจในงานของ
พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชแบบสอบถามตามแนวแบบสอบถามของควม
พึงพอใจของมหาวิทยาลัยมินิโซตา โดยมีขอคําถาม 100 ขอ ที่ครอบคลุมตัวแปรของความพึงพอใจ
ในงาน 20 ตัวแปร ตามทฤษฎีสองปจจัยของ เฮิรซเบิรก โดยศึกษากับ พนักงานปฏิบัติการใน
โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต และพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา พบวา
พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต มีความพึงพอใจในงานที่เกิดจากตัวแปรดังนี้ 
คือ ผูรวมงาน ความรับผิดชอบในการทํางาน กิจกรรมระหวางการทํางาน ความสําเร็จในการทํางาน 
การบริการสังคมความสามารถในการทํางาน สถานภาพทางสังคม ระเบียบวินัยในการทํางาน 
ความสามารถของผูบังคับบัญชา ความมั่นคงในการทํางาน และความมีมนุษยสัมพันธของ
ผูบังคับบัญชา อยูในระดับพึงพอใจมากถึงคอนขางมาก และมีความพึงพอใจในงานที่เกิดจากตัว
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แปรดังนี้คือ ความมีอํานาจหนาที่ในสวนงานของตน นโยบายและการปฏิบัติ งานไดรับมอบหมาย 
การยอมรับนับถือ ความคิดริเร่ิม สภาพแวดลอมในการทํางานและสวัสดิการ ความมีอิสระในการ
ทํางาน คาตอบแทน และความกาวหนาในการทํางาน อยูในระดับปานกลางคอนขางมาก สวน
พนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา มีความพึงพอใจในงานที่เกิดจากตัวแปร
ดังนี้ ผูรวมงาน ความสําเร็จในการทํางาน และกิจกรรมระหวางการทํางาน อยูในระดับพึงพอใจ
คอนขางมาก และมีความพึงพอใจในงานที่เกิดจากตัวแปรดังนี้คือ ความมีอํานาจหนาที่ในสวนงาน
ของตน การยอมรับนับถือ ความคิดริเร่ิม คาตอบแทน และความกาวหนาในการปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับพึงพอใจปานกลางคอนขางนอย 

ดิลก  มูลวงษ  (2536) ไดศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส ในเขตปทุมธานี โดยใชทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg พบวา 
พนักงานมีความพึงพอใจในงานอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในงานโดย
แยกตามองคประกอบของงาน พบวา พนักงานมีความพึงพอใจนอยที่สุด ในดานคาตอบแทน 
รองลงมาคือ ดานเพื่อนรวมงาน สําหรับปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่พบในการศึกษาครั้งนี้ คือ ระดับการศึกษาระยะเวลาในการทํางาน ระดับ
เงินเดือน 

สมชาย ชัยยุทธ (2536) ไดศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริหารงานบุคคลใน
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกสขนาดใหญ โดยศึกษาถึงองคประกอบขององคความพึงพอใจ เก็บ
รวบรวมขอมูลจากพนักงานบริหารงานบุคคลในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส ขนาดใหญ จํานวน 
108 คนจาก 6 บริษัท โดยใชแบบสอบถาม พบวา ความพึงพอใจในงานในภาพรวม รวมอยูในระดับ
ปานกลางคอนขางสูง และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในงานในองคประกอบยอยตาง ๆ ทั้งกลุมรวม
และกลุมยอยตาง ๆ พบผลเชนเดียวกัน โดยมีลําดับองคประกอบของความพึงพอใจในงานเรียงจาก
ที่พึงพอใจมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ดังนี้ (1) วิธีการปกครองบังคับบัญชา (2) ความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน (3) ความสําเร็จในการทํางาน (4) ความกาวหนา (5) นโยบายและ
การบริหารงาน (6) ความมั่นคงในงาน (7) ความรับผิดชอบ (8) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (9) การ
ไดรับการยอมรับนับถือ (10) เงินเดือนและสวัสดิการ (11) สภาพแวดลอมในการทํางาน และเพศ 
รายไดตอปจากการทํางานและสถานภาพของตําแหนง มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

มาโนชญ มีพรอม (2537) ไดศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในโรงงาน อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร (กรุงเทพ) 
จํากัด โดยการศึกษาประกอบดวยมิติ ที่ใชวัดความพึงพอใจในงานซึ่งเปนตัวแปรอิสระ (IV) แบง
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ออกเปน 7 มิติ ความพึงพอใจในรายไดและสวัสดิการ ความพึงพอใจในโอกาสกาวหนาในการ
ทํางาน ความพึงพอใจในผูบังคับบัญชา ความพึงพอใจในความสัมพันธระหวางบุคคล ความพึง
พอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพ ความพึงพอใจในเวลาทํางาน และความพึงพอใจในความ
ยุติธรรม ตัวแปรตาม (DV) แบงออกเปน 2 มิติ คือ ความพึงพอใจในตําแหนงงาน และความพึง
พอใจในชิ้นงาน พบวา พนักงานทีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และยังศึกษา
สาเหตุผลของพนักงานที่พอใจพบวา พึงพอใจในรายไดและสวัสดิการที่บริษัทจัดให และพึงพอใจ
ที่อยากจะทํางานอยูในบริษัท เพราะวา เมื่อเลิกจากการทํางานแลว สามารถใชเวลาหลังเลิกงานแลว 
ไปศึกษาตอตามสถาบันที่อยูใกลกับทําเลที่ตั้งของบริษัทฯ ไดอยางสะดวกสบาย ในเรื่องของ
ผูบังคับบัญชาพนักงานพึงพอใจที่จะไดปฏิบัติงานรวมกับหัวหนางานที่มีเหตุผล และอยากให
ผูบังคับบัญชาไมใชอารมณในการตัดสินใจ หรือไมมุงแตเอาผลผลิตแตเพียงประการเดียว ในสวน
สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน พนักงานพึงพอใจกับเสียงเพลงที่บริษัทฯเปดใหตลอด
ระยะเวลาในการทํางาน ภายในบรรยากาศที่มีแอรเย็นตลอดเวลา พนักงานพึงพอใจระดับปานกลาง
ในเร่ืองของเวลาในการทํางาน และในเรื่องของความยุติธรรมพนักงานมีความเห็นวา การคัดเลือก
พนักงานดีเดนประจําเดือนมีความเหมาะสมและยุติธรรมดีอยูแลว สําหรับเหตุผลของการเกิดความ
ไมพึงพอใจในงาน พบวา พนักงานเห็นวาบริษัทฯ มักจะอางกฎหมาย มาเปนหลักในการบริหาร
เรื่องคาจางแรงงาน ถึงแมบริษัทฯจะอางวา บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายแลวก็ตาม แตพนักงานยัง
แสดงความคิดเห็นวานอยเกินไป สวนในเรื่องโอกาสกาวหนาพนักงานใหความเห็นวาขึ้นอยูที่ตัว
พนักงาน มากกวาขึ้นกับบริษัทฯ เพราะวาบริษัทจะใหโอกาสบุคคลภายนอกเขามาบริหาร
หนวยงาน มากกวาที่จะรับจากพนักงานระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้สภาพแวดลอมในการทํางาน 
เชน พื้นที่ในการปฏิบัติงานในแผนกตาง ๆ บางแผนก สมควรไดรับการขยายพื้นที่ใหกวางขวางขึ้น 
และเพื่อความสะดวกเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน และมีความจําเปนตองอพยพพนักงานออกไป ณ จุด
นัดพบ ที่ปลอดภัยของบริษัทฯนั่นคือ พนักงานตองการใหบริษัทฯมุงเนนความสําคัญในเรื่องความ
ปลอดภัยแกพนักงาน ใหมากขึ้นนั่นเอง 

ศานิตย บุณยรัตพันธุ (2537) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานฝาย
ผลิต หนวยงานโมเฟล็ก บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) โดยศึกษาถึงองคประกอบ
ขององคความพึงพอใจ เก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานฝายผลิต พบวา ความพึงพอใจในงานใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาองคประกอบความพึงพอใจในงานพบวามีลําดับ
องคประกอบของความพึงพอใจในงานเรียงจากที่พึงพอใจมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ดังนี้ (1) วิธีการ
ปกครองบังคับบัญชา (2) ความสําเร็จในการทํางาน (3) ความกาวหนา (4) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (5) 
นโยบายการบริหารงาน (6) เงินเดือนและสวัสดิการ (7) สภาพแวดลอมในการทํางาน และรายไดตอ
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วันจากการทํางาน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนเพศ 
สถานภาพสมรส การศึกษา การรับผิดชอบเลี้ยงดูผูอ่ืน จํานวนปที่ปฏิบัติงานกับบริษัท หนวยงานที่
ปฏิบัติ การเปลี่ยนงาน ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โสภาพรรณ นิ่มมณี (2540) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน
ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระปองในจังหวัดชลบุรี โดยใชทฤษฎีสองปจจัยของ 
Herzberg 11 ดาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในงาน คือประสบการณการทํางานและ
ระดับการศึกษา ทั้งไดพบวา ลูกจางมีความพึงพอใจในระดับสูงจํานวน 8 ดาน คือ ดานความ
รับผิดชอบ ดานความสําเร็จในงาน ดานความมั่นคงในงาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดาน
นโยบายและการบริหารงาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดาน
การยอมรับนับถือ และลูกจางมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน คือ สภาพการทํางาน 
เงินเดือน และผลประโยชนเกื้อกูล ความกาวหนาในหนาที่การงาน 

กิติวัฒน บัวลอย (2540) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในงานจองพนักงานฝายผลิตใน
อุตสาหกรรมพลาสติก โดยศึกษาถึงองคประกอบของความพึงพอใจ เก็บรวบรวมขอมูลจาก
พนักงานฝายผลิต จํานวน 115 คนจาก 2 บริษัท โดยใชแบบสอบถาม พบวาความพึงพอใจในงานใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาองคประกอบความพึงพอใจในงาน พบวามีลําดับ
องคประกอบของความพึงพอใจในงานเรียงจากที่พึงพอใจมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ดังนี้ (1) การ
ไดรับการยกยองรับนับถือ (2) เพื่อนรวมงาน (3) สภาพแวดลอมในการทํางาน (4) ลักษณะของงาน
ที่ทํา (5) ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน (6) คาตอบแทนและสวัสดิการ (7) นโยบายและการ
บริหารงานขององคกร (8) ผูบังคับบัญชา และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการวิเคราะหความพึงพอใจในองคประกอบยอย พบวา พนักงาน
ที่สมรสแลว มีความพึงพอใจสูงกวาพนักงานที่เปนโสด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานโดยทําการศึกษา
ถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในการทํางานหลายปจจัยซ่ึงสรุปผล
การศึกษาไดดังนี้ 
       2.2.3  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของกับเพศ 

เพศ เปนปจจัยที่นักวิจัยใหความสนใจนํามาเปนตัวแปรอิสระในการศึกษา เชน
การศึกษาเปรียบเทียบเพศกับความพึงพอใจในงาน ของ ศานิตย บุณยรัตพันธุ (2537) ที่ทําการศึกษา
กับพนักงานฝายผลิต  และวิชัย  ชวนเสงี่ยม  (2540) ที่ทําการศึกษากับแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส พบผลเหมือนกันวา บุคคลที่มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจในงาน
ไมแตกตางกัน แตมีการศึกษาอื่น ๆ พบผลการศึกษาตรงกันขาม เชน สมชาย ชัยอยุทธ (2536) ที่
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ทําการศึกษากับพนักงานบริหารบุคคลในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกสขนาดใหญ หรือจะเปน
การศึกษากับพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและเฟอรนิเจอรของ มนัส บุญวงศ (2537) และ 
จารุวรรณ  ชิตโชติ (2540) ตามลําดับ ที่พบวา บุคคลที่มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจในงาน
แตกตางกนั 
       2.2.4  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของกับอาย ุ

อายุ เปนปจจัยที่นักวิจัยใหความสนใจนํามาเปนตัวแปรอิสระในการศึกษา เชน 
การศึกษาเปรียบเทียบชวงอายุกับความพึงพอใจในงาน จากการศึกษาของ วิชัย ชวนเสงี่ยม (2540) ที่
ศึกษากับแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส พบวา บุคคลที่มีชวงอายุ แตกตางกันมี
ความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน 

แตมีการศึกษาอื่นที่ศึกษาเปรียบเทียบชวงอายุกับความพึงพอใจในงาน พบวาบุคคลที่มี
ชวงอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน เชน การศึกษาของ มนัส บุญวงศ (2537) ที่
ศึกษากับพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง และวรภิญ สายจินดา (2538) ที่ศึกษากับหัวหนางาน
ระดับตนในโรงงานอุตสาหกรรม 
       2.2.5  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของกับระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาเปนปจจัยที่นักวิจัยใหความสนใจนํามาเปนตัวแปรอิสระในการศึกษา 
เชน การศึกษาเปรียบเทียบระดับการศึกษากับความพึงพอใจในงาน ของ ศานิตย บุณยรัตพันธุ 
(2537) ที่ศึกษากับพนักงานฝายผลิต พบวา บุคคลที่มีระดับการศึกษา แตกตางกันมีความพึงพอใจใน
งานไมแตกตางกัน 

แตมีการศึกษาอื่นที่ศึกษาเปรียบเทียบระดับการศึกษากับความพึงพอใจในงาน พบวา 
บุคคลที่มีระดับการศึกษา แตกตางกันมีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน เชน การศึกษาของดิลก 
มูลวงษ (2536) ที่ทํากับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส หรือการศึกษาของ มนัส 
บุญวงศ (2537) ที่ทํากับพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง หรือการศึกษาของ กิติวัฒน บัวลอย 
(2540) ที่ทํากับพนักงานฝายผลิต หรือการศึกษาของ โสภาพรรณ นิ่มมณี (2540) ที่ทํากับลูกจางใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระปอง 
       2.2.6  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของกับประสบการณการทํางาน 

ประสบการณการทํางานเปนปจจัยที่นักวิจัยใหความสนใจนํามาเปนตัวแปรอิสระใน
การศึกษา เชน การศึกษาเปรียบเทียบชวงระยะเวลาในการทํางานกับความพึงพอใจในงาน ผล
การศึกษาของ ศานิตย บุณยรัตพันธุ (2537) ที่ศึกษากับพนักงานฝายผลิต และของ วิชัย ชวนเสงี่ยม 
(2540) ที่ศึกษากับแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส มีความสอดคลองกัน คือ พบวา 
บุคคลที่มีชวงระยะเวลาในการทํางาน แตกตางกันมีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน แตมี
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การศึกษาของ ดิลก มูลวงษ (2536) มนัส บุญวงศ (2537) โสภาพรรณ นิ่มมณี (2540) และจารุวรรณ 
ชิตโชติ (2540) ที่ศึกษาเปรียบเทียบชวงระยะเวลาในการทํางานกับความพึงพอใจในงานกับ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส พนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ลูกจางใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระปอง และพนักงานในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ตามลําดับ พบวา 
บุคคลที่มีชวงระยะเวลาในการทํางาน แตกตางกันมีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน 
       2.2.7  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของกับสถานภาพสมรส  

สถานภาพสมรส เปนปจจัยที่นักจิตวิทยาใหความสนใจนํามาเปนตัวแปรอิสระใน
การศึกษา เชน การศึกษาของมนัส บุญวงศ (2537) และกิติวัฒน บัวลอย (2540) ที่ศึกษาเปรียบเทียบ
สถานภาพสมรสกับความพึงพอใจงาน ในพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง และพนักงานฝาย
ผลิต ตามลําดับ พบวา บุคคลที่มีสถานภาพสมรส แตกตางกันมีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอ 

ใจในการทํางาน ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด โดยจําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และสถานภาพสมรส งานวจิัยนี้เปนการวจิัยเชงิ
สํารวจ (Survey research) ที่มุงเนนสํารวจขอเท็จจริงตางๆของคน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดของวิธีดําเนนิการวิจัยตามลําดบัดังนี ้

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2  ประชากร และวิธีการสุมตัวอยาง 
3.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
3.4  วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 

 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากดั โดยผูวิจยัไดมีการกําหนด
กรอบแนวความคิดในการวิจยัไวดังนี ้
       3.1.1  ศึกษาระดับความพึงพอใจในงานตามทฤษฏี 2 ปจจัยของเฮิรซเบิรก (Herzberg’s two 
factor theory) 
       3.1.2  ศึกษาระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิส
เท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่ไดรับการรับรองระบบ TS 16949 แลว 
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ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
3.2  ประชากร และวิธีการสุมตัวอยาง 
       3.2.1 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส 
(ประเทศไทย) จํากัด ที่ไดรับการรับรองระบบ TS 16949 บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเต็ม (ประเทศ
ไทย) จํากัด จํานวนทั้งหมด 3,237 คน (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2553 จากฝายทรัพยากรมนุษยของ
โรงงาน) โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส 
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 356 คน  กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ไดจากการสุมตัวอยางแบบการ
สุมอยางงาย (Simple random sampling) จากประชากรซึ่งเปนพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิส
เท็มส (ประเทศไทย) จํากัดที่ไดรับการรับรองระบบ TS 16949 จํานวน 3,237 คน และกําหนดคา
ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางไวที่รอยละ 5 (e = 0.05) โดยที่ขนาดตัวอยางคํานวณจากสูตร
ของ Taro Yamane ดังนี้ 

 
 

)1( 2eN
Nn

+
= ……………………………………(1) 

 

เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 

ความพึงพอใจในการทํางาน 

ตัวแปรอิสระ 
ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศกึษา 
4. ประสบการณทํางาน 
5. สถานภาพสมรส 

ตัวแปรตาม DPU



52 
 
เมื่อ  n    คือ  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N  คือ  จํานวนประชากรทั้งหมด 
  e    คือ  คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง กําหนดใหมีคาเทากับ 0.05  
        3.2.2  วิธีการสุมตัวอยาง 

ขั้นตอนในการสุมตัวอยางดาํเนินการศกึษาวิจัยในครั้งนีจ้ําแนกออกเปน 6 ขั้นตอน คอื 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติ และ

ความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงทําการคนควาจากเอกสารตํารา หนวยงานภาครัฐ และเอกชนและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่ 2 ศกึษาขอมูลตางๆ ของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ขั้นตอนที่ 3 ศกึษาและสรางเครื่องมือวัด 
ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางโดยการแจกแบบสอบถามไปยังบริษัท 

แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ไดรับการรับรองระบบ TS 16949 ซ่ึงใน
แบบสอบถามจะประกอบดวยคําถาม เชน คําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวของกับเจตคติของพนักงานที่มีตอระบบ TS 16949 และขอมูลท่ัวไปเกี่ยวของกับ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน 

ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูล 
ขั้นตอนที่ 6 สรุปอภิปรายผลพรอมทั้งจัดทาํขอเสนอแนะ 

 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
       3.3.1  แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (ดังภาคผนวก ก) ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้  

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือก
รายการ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และ สถานภาพสมรส จํานวน 5 ขอ 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949  มีคําถามจํานวน20 ขอโดย 
ลักษณะของแบบสอบถามชุดนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคาของ Likert’s rating scale จํานวน 5 
คา ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยมีลักษณะของ
คําถามทั้งเชิงบวก (Positive) และในเชิงลบ (Negative) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการทํางาน เปนแนวแบบสอบถามความพึง
พอใจในการทํางานของมหาวิทยาลัยมินิโซตา (Minesota Satisfaction Questionnaire) ซ่ึงในการวิจัย
นี้ ไดนําแนวขอคําถามที่ไดรับการแปลแลว จากงานวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอ
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k 
k-1 

∑ S2
i 

 

S2
t 

i = 1 

ระบบ ISO 9000 และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงานผลิตอุปกรณเซมิคอนดัก
เตอร เขตภาคกลาง มาประยุกตใชจํานวน 21 ขอ พนักงานจะประเมินความรูสึกความพึงพอใจ ตาม
ความคิดเห็นของตนเองจากคําถามแตละขอตามระดับการประเมิน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด โดยจะมีลักษณะขอคําถามทั้งเชิงบวก (Positive) และในเชิงลบ 
(Negative) 

การสรางและตรวจสอบเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางและตรวจสอบเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี ้
(1)  ศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ขอความทางวิชาการ วารสาร 

ส่ือส่ิงพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
(2)  นําขอมูลที่ไดจากการศกึษามาประมวลเพื่อกําหนดนิยามเปนขอบเขตเนื้อหาและ

เปนโครงสรางของเครื่องมือ ใหสอดคลองกับประเดน็ปญหาและวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา 
(3)  สรางแบบสอบถาม มาตรวัดทัศนคติของ Likert 
(4)  สรางคําถามในแบบสอบถาม ซ่ึงแบงเปน 3 ตอน รายละเอียดดังไดกลาวขั้นตนและ

นําแบบสอบถามและแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยผูควบคุม วิทยานิพนธ และอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธรวม ตรวจสอบและแนะนําเพื่อการแกไขและปรับปรุงแบบสอบถามและแบบ 
ทดสอบใหมีความเหมาะสม 

(5)  นําแบบสอบถาม และแบบทดสอบที่ไดรับการแกไขแลวไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรง และความเหมาะสม โดยขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และภาษาที่ใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข โดยการวัดความ
นาเชื่อถือไดของขอมูลจะวัดดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) โดยพิจารณาจากสมการดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน.2540) 
 

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α) =         1                     ……………………………………(2) 
 
เมื่อ α แทนคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม 
 k แทนจํานวนคําถามในแบบสอบถาม 
 S2

i แทนความแปรปรวนของคะแนนในคําถามที่ i 
 S2

t แทนความแปรปรวนของคะแนนในทกุคําถาม 
โดยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาที่คํ านวณไดจะมีคา  0.8736 ซ่ึง เขาใกล  1 แสดงวา

แบบสอบถามมีความเชื่อถือไดสูง 
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(6)  นําแบบสอบถามที่ไดผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและการปรับปรุงแกไข
แลวนําเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธใหพิจารณาความสมบูรณอีกครั้งเพื่อความสมบูรณของ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
       3.3.2  สถิติที่ใชในการวิจัย 

สถิติที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
                 3.3.2.1  สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analytical statistics) 

เปนสถิติที่นํามาใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูล ที่เก็บรวบรวมมาจากกลุมประชากรที่
นํามาศึกษา ไดแก  

(1)  คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง เชน 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน สถานภาพสมรส โดยสามารถคํานวณไดจากสูตร 
ดังนี้ 
 
                                                                                                                   ……...………….…….(3) 
 

(2)  คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใชสําหรับแบบสอบถามระดับเจตคติในสวน
ที่ 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจในการทํางานในสวนที่ 3 ซ่ึงคํานวณไดจากสตูร  

 
                                                                                   …………………………………………….(4) 
 
  เมื่อ                 แทน  คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
                แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
              แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
                        แทน  จํานวนคนในกลุมตวัอยาง 

(3)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ใชวิเคราะหและแปลความหมายของ
ขอมูลตางๆซึ่งใชคูกับคาเฉลี่ย เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของคะแนนแตละครั้ง ซ่ึงคํานวณได
จากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน.2540) 
 
 
 
  เมื่อ  S แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

∑X 

X

X

n 

X = ∑X 
n

คารอยละ = 
คาจํานวนที่คํานวณ 
คาจํานวนทั้งหมด 

X 100 

………………………….……..(5) 

DPU



55 
 

1n

                 3.3.2.2 สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential analysis statistics)   
เปนสถิติที่ใชผลที่ศึกษาไดจากกลุมตวัอยาง   สรุปอางอิงไปสูประชากร   นั่นคือสรุปถึง

ลักษณะของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับเจตคติที่มตีอระบบ TS 16949 และปจจยัสวนบุคคลทีม่ี
ผลตอความพึงพอใจในการทาํงานรวมถึงความสัมพันธระหวางเจตคตทิี่มีตอระบบ TS  16949  และ
ความพึงพอใจในการทํางานโดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก 

(1)  การทดสอบ t-test ใชในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
2 กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน (Independent Samples) (กัลยา วานิชยบัญชา.2543) ซ่ึงในการศึกษานี้ใช
สําหรับทดสอบคาเฉลี่ยของตัวแปรตาม ไดแก เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจใน
การทํางานระหวางตัวแปรตนคือ ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ 

สมมติฐานที่ 1.1 : พนักงานที่มีเพศตางกัน  มีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ  TS 16949 
ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.1 : พนักงานที่มีเพศตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนัก 
งานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหดงันี้ 
(1)  เปลี่ยนสมมุติฐานวจิัยเปนสมมุติฐานสถิติ 
(2)  สมมุติฐานสถิติที่ใชทดสอบ 

        หรือ คาเฉลี่ยของประชากรที ่1 และ 2 ไมแตกตางกัน 
     หรือ คาเฉลี่ยของประชากรที ่1 และ 2 แตกตางกัน 

(3)  สถิติที่ใชทดสอบ (พวงรัตน ทวีรัตน.2540) 
กรณีที่ 1  เมื่อ, 
 

 
       ………………...…………………..(6) 
   

เมื่อ    
 
     คือ  ขนาดตัวอยางของกลุมตัวอยางที่ 1 
    คือ  ขนาดตัวอยางของกลุมตัวอยางที่ 2 
   คือ  คาเฉลี่ยของคะแนนในกลุมตัวอยางที่ 1 
    คือ  คาเฉลี่ยของคะแนนในกลุมตัวอยางที่ 2 

211 : µµ ≠H
210 : µµ =H
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    คือ  คาความแปรปรวนของคะแนนในกลุมตัวอยางที่ 1 
    คือ  คาความแปรปรวนของคะแนนในกลุมตัวอยางที่ 2 

กรณีที่ 2  เมื่อ, 
 

   2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XXt

+

−
=

   
     
    
 โดยมี       …………………………………….(7) 
 
 
 

(4)  การตัดสินใจ 
เมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญ = α  
ถาคา t  ที่คํานวณไดมีคามากกวาเมื่อเปรยีบเทียบกับคา t  จากตารางที่  df=n1+n2-2   

หรือ ν แลวแตกรณี  หรือถาโปรแกรมใหคา p-value ซ่ึงเปนคาความนาจะเปนของกลุมตัวอยางทีจ่ะ
มีคา t มากกวาคา t ที่คํานวณได ถาคา p-value  มีคานอยกวา α จะปฏิเสธ 0H  ยอมรับ 1H  นั่นคอื
ยอมรับวา 21 µµ ≠  หรือ คาเฉลี่ยของประชากรที่ 1 และ 2 แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ 

ถาคา   t   ที่คํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับเมื่อเปรียบเทียบกับคา   t    จากตารางที ่
2. 21 −+= nndf  หรือ ν แลวแตกรณี หรือถามีคา p-value มากกวาหรือเทากบั α จะยอมรบั 0H  

นั่นคือยอมรับวา 21 µµ = หรือ คาเฉลี่ยของประชากรที่1 และ 2 ไมแตกตางกนั 
การทดสอบ 2

2
2
1 σσ =   

การที่จะเลือกใชสูตรในกรณีที่ 1 หรือ 2 นั้น  จําเปนตองทดสอบวา  2
2

2
1 σσ =   หรือไม 

โดยใช F-test ทําการทดสอบตามขั้นตอนดังตอไปนี ้
สมมุติฐานสถิติ  

  
2
2

2
10 : σσ =H  

  2
2

2
11 : σσ ≠H  

  สถิติที่ใชทดสอบ 
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w

b

MS
MS

F =

  2
2

2
1

S
SF =  เมื่อ 21 SS >   , )1(),1( 21 −−= nndf ………………….(8) 

หรือ  2
1

2
2

S
SF =  เมื่อ 12 SS >   , )1(),1( 12 −−= nndf  

การตัดสินใจเมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญ = α  
   ถาคา F  ที่คํานวณไดมีคามากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคา F  จากตารางที่ 

)1(),1( 21 −−= nndf  หรือ )1(),1( 12 −−= nndf  แลวแตกรณี จะปฏิเสธ 0H  ยอมรับ 1H นั่น
คือยอมรับวา 2

2
2
1 σσ ≠  

  ถาคา F  ที่คํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับเมื่อเปรียบเทียบกับคา F  จากตาราง
ที่  )1(),1( 21 −−= nndf  หรือ )1(),1( 12 −−= nndf  แลวแตกรณี จะยอมรับ 0H  นั่นคือ
ยอมรับวา 2

2
2
1 σσ =  
(2)  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชในการทดสอบ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน (Independent Samples) 
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2543) ซ่ึงในการศึกษานี้ใชสําหรับทดสอบคาเฉลี่ยของตัวแปรตาม ไดแก เจต
คติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางานระหวางตัวแปรตนคือ ปจจัยสวนบุคคล
ที่มีมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และสถานภาพสมรส 

 
ขั้นตอนการวเิคราะหโดยวิธี One-way ANOVA มีดังตอไปนี ้
(1)  เปลี่ยนสมมุติฐานวจิัยเปนสมมุติฐานสถิติ 
(2)  สมมุติฐานสถิติที่ใชทดสอบโดยวิธี One-way ANOVA คือ 

  :0H  คาเฉลี่ยระหวางประชากร k กลุมไมแตกตางกัน 
:1H  คาเฉลี่ยของประชากรอยางนอยสองประชากรแตกตางกัน 

หรือ 
kH µµµ === ...: 210  

jiH µµ ≠:1   ,เมื่อ  ji ≠   
 ; i , j  = 1,2,…,k  

(3)  สถิติที่ใชทดสอบ 
     …………….………………………………………………….(9) 

 
วิธีวิเคราะหคาตางๆ แสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  แสดงสูตรการวิเคราะหโดยวิธี One-way ANOVA 

Source of 
Variation 

Degree of 
Freedom 

Sum Square Mean Square F 

Between 
Groups k-1 n

T
n
T

SS
k

j j

j
b

2

1

2

−= ∑
=

 1−
=

k
SS

MS b
b  

w

b

MS
MS

F =  

Within 
Group 

n-k bTw SSSSSS −=  
kn

SSMS w
w −
=   

Total n-1 
n

TxSS ij

k

j

n

i
T

j 2
2

1 1

−= ∑∑
= =

   

 
เมื่อ k   คือจํานวนกลุม 

n  คือ ขนาดตัวอยางทั้งหมด 
jn  คือ ขนาดตัวอยางของกลุมตวัอยางที่ j  
jT  คือ ผลรวมของคะแนนทุกตวัในกลุมตัวอยางที่ j  

T  คือผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                ijx  คือ คะแนนแตละตัว 

(4)  การตัดสินใจ 
เมื่อกําหนดระดับนัยสําคัญ = α  
ถาคา  F   ที่คํานวณไดมีค ามากกวา เมื่อเปรียบเทียบกับคา  F  จากตารางที่ 

)1(),1( −−= nkdf  หรือ ถาโปรแกรมใหคา p-value ซ่ึงเปนคาความนาจะเปนของกลุม
ตัวอยางที่จะมีคา F  มากกวาคา F  ที่คํานวณได ถาคา p-value มีคานอยกวา α จะปฏิเสธ 0H  
ยอมรับ 1H  นั่นคือยอมรับวา คาเฉลี่ยของประชากรอยางนอยสองประชากรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 

ถาคา F  ที่คํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับเมื่อเปรียบเทียบกับคา F  จากตารางที่ 
)1(),1( −−= nkdf หรือ ถามีคา p-value มากกวาหรือเทากับ α จะยอมรับ 0H  นั่นคือยอมรับ

วาคาเฉลี่ยระหวางประชากร k กลุมไมแตกตางกัน 
                 3.3.2.3  การเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี Least-Significant Different (LSD) 

วิธี Least-Significant Different (LSD) นิยมใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคา 
เฉล่ียของสิ่งทดลองทีละคู ซ่ึงเปนวิธีที่งายในการคํานวณ และมีความถูกตองในการทดสอบมาก 
ผูวิจัยจึงไดเลือกใชในกรณีที่การทดสอบคาเฉลี่ยโดย One-way ANOVA ใหผลวา มีคาเฉลี่ยอยาง

DPU



59 
 
นอย 2 กลุมตัวอยางที่แตกตางกัน เนื่องจาก One-way ANOVA จะไมทราบวาคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางใดบางที่ไมเทากัน ดังนั้น จึงตองทําการทดสอบตอไปวาคาเฉลี่ยใดบางไมเทากัน โดยหาก
พบวากลุมตัวอยางแตละกลุมมีเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางาน
แตกตางกันจึงจะดําเนินการทดสอบรายคูโดยวิธี Least-Significant Different (LSD) โดยมีขั้นตอน
การคํานวณดังนี้ 
 (1)  กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.05 
 (2)  คํานวณคา LSD จากสูตร 

  LSD = )11(
,

2 ji
wkn nn

MSt +
−

α  ………………………...…………(10) 

       เมื่อ  
kn

t
−,

2
α คือคาที่ไดจากตาราง t  ที่ df. = kn −  ที่ 

2
α  

  in  คือ ขนาดตัวอยางของกลุมตวัอยางที่ i  
  jn  คือ ขนาดตัวอยางของกลุมตวัอยางที่ j  
  (3)  คํานวณหาคา ji xx −  เมื่อ  ji ≠   ; i , j  = 1,2,…,k  

เมื่อ iX  คือคาเฉลี่ยของคะแนนในกลุมตัวอยางที่ i  
       jX  คือคาเฉลี่ยของคะแนนในกลุมตัวอยางที่ j  
 (4)  การตัดสินใจ 

ถาคา ji xx −   ที่คํานวณไดมีคามากกวาเมื่อเปรยีบเทียบกับคา   LSD  หมายความวา
คาเฉลี่ยของประชากรคูที่นํามาเปรียบเทียบนั้นแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ 
 ถาคา    ji xx −   ที่คํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับคา   LSD   หมายความวา
คาเฉลี่ยของประชากรคูที่นํามาเปรียบเทียบนั้นแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญหรือไมแตกตางกนั 
                3.3.2.4 สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment correlation) 

ใชหาคาความสัมพันธในรูปคะแนนดิบของตัวแปรสองตวัที่เปนอิสระตอกัน     และทศิ 
ทางของความสัมพันธ   ซ่ึงไดแก   การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาคาความสัมพันธ  และทิศทางความ 
สัมพันธของตัวแปรเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 กับความพึงพอใจในการทํางาน  

 สมมุติฐาน 0:H0 =ρ  
    0:H1 ≠ρ   

เมื่อ  ρ   เปนความสัมพันธของตัวแปรเจตคติที่มีตอระบบ  TS 16949 กับความพึงพอใจ
ในการทํางาน 

สูตรที่ใชในการคํานวณ (พวงรัตน ทวีรัตน.2543) 
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21
2

r
Nrt
−

−
=

       …………………………………(11) 
  
เมื่อ t     คือ    คาของการแจกแจงใน t-distribution 
  r    หรือ  [ ][ ]2222 )()( yyNxxN

yxxyNrxy
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

 เมื่อ  r   หรือ    xyr  หมายถึง สัมประสิทธสหสัมพันธระหวางตวัแปร x  กับ 
       ตัวแปร y  
  X   หมายถึง  คะแนนดิบของตวัแปร X  
  Y   หมายถึง  คะแนนดิบของตวัแปร Y  
  N   หมายถึง  จํานวนคนหรือจํานวนคูของขอมูลในกลุมตัวอยาง 
เปรียบเทียบคา  t  ที่คํานวณไดกับคา t ที่ไดจากตารางที่ 2−= Ndf  เมื่อกําหนดระดับ

นัยสําคัญ α เทากับ 0.05 
ถาคา  t  ที่คํานวณมากกวาหรอืเทากับ  t  ที่ไดจากตาราง ทีร่ะดับนยัสําคัญ α จะปฏิเสธ 

0H  ยอมรับ 1H  แสดงวาคาสัมประสิทธสหสัมพัทธที่คํานวณไดมีนัยสําคัญทางสถิติ นั้นคือ เจตคติ
ตอระบบTL 9000 กับความพึงพอใจในการทํางานนั้นมคีวามสัมพันธกัน 

ถาคา t ที่คํานวณนอยกวา t  ที่ไดจากตาราง ที่ระดับนยัสําคัญ α จะยอมรับ 0H  ปฏิเสธ 
1H  นั้นคือเจตคตติอระบบ TS 16949 กับความพึงพอใจในการทํางานกับไมมีความสัมพันธกัน 

กรณีใชโปรแกรมสําเร็จรูป  การแปลผลจะดูที่คา  ถานอยกวาหรือเทากับ α แสดงวาตัว
แปรคูนั้นมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคญั ถามีเครื่องหมายลบ จะมคีวามสัมพันธกลับกัน ถาไมมี
เครื่องหมาย แสดงวามีความสัมพันธกันทางบวกหรือตามกัน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2545) 

สําหรับการใชสถิติทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดดังตารางที่ 3.2 คือ 
 
ตารางที่ 3.2  แสดงสมมติฐานการวิจัยและสถิติที่ใชในการทดสอบ 

สมมติฐานการวิจัย สถิติที่ใชในการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 :  
ปจจัยสวนบุคคลไดแก  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณทํางาน  
และ สถานภาพสมรส มีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของ
พนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี
สมมติฐานยอย ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 
สมมติฐานที่ 1.1 :  
พนักงานที่มีเพศตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของ 
พนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

t-test 

สมมติฐานที่ 1.2 : 
พนักงานที่มีอายุตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของ
พนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

One-way ANOVA 
ตามดวย LSD 

สมมติฐานที่ 1.3 : 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ  
TS 16949 ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัดตางกัน 

One-way ANOVA 
ตามดวย LSD 

สมมติฐานที่ 1.4 :  
พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ  
TS 16949 ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัดตางกัน 

One-way ANOVA 
ตามดวย LSD 

สมมติฐานที่ 1.5 :  
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ  
TS 16949 ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัดตางกัน 

One-way ANOVA 
ตามดวย LSD 

สมมติฐานที่ 2 :  
ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และ 
สถานภาพสมรส ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัดมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท แซน
มินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

 

สมมติฐานที่ 2.1 : 
พนักงานที่มีเพศตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
ในในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

t-test 

สมมติฐานที่ 2.2 : 
พนักงานที่มีอายุตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
ในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

One-way ANOVA 
ตามดวย LSD 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 
สมมติฐานที่ 2.3 : 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด
ตางกัน 

One-way ANOVA 
ตามดวย LSD 

สมมติฐานที่ 2.4 : 
พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัดตางกัน 

One-way ANOVA 
ตามดวย LSD 

สมมติฐานที่ 2.5 : 
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด
ตางกัน 

One-way ANOVA 
ตามดวย LSD 

สมมติฐานที่ 3 :  
เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 มีความสัมพันธกันกับความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัด 

Pearson  product 
moment correlation 

 
ตารางที่ 3.3 แสดงรายชื่อ ตําแหนง และสถานที่ปฏิบัติงานของผูทรงคุณวุฒิ 

รายช่ือ สถานที่ปฏิบัติงาน 
ผศ. ดร. ศุภรัชชัย วรรัตน สาขาวิชาการจดัการทางวิศวกรรม 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
ดร.ไพฑูรย ศิริโอฬาร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 
คุณขนัฐษา เมฆศิลป บริษัท แซนมนิา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 

จํากัด 
คุณอุทารัตน ธรรมโกสิทธิ์ บริษัท แซนมนิา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 

จํากัด 
คุณฉววีรรณ สุขเจริญผล บริษัท แซนมนิา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 

จํากัด 
 

DPU



63 
 
       3.3.3  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ในการศึกษาผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไวดังนี ้
ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจยัสวนบุคคล ดังตอไปนี ้

(1)  เพศ 
(2)  อายุ 
(3)  ระดับการศึกษา 
(4)  ประสบการณทํางาน 
(5)  สถานภาพสมรส 

ตัวแปรตาม ไดแก 
(1)  เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 
(2)  ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน 

 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจะคนหาขอมูล โดยจะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  2  แบบ   คือ 
       3.4.1  ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชการแจกแบบสอบถามใหกับตัว
พนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่ไดรับการรับรองระบบ TS 
16949 โดยมีจํานวนกลุมตัวอยาง 356 คน จากประชากรทั้งหมด 3,237 คน สําหรับขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิที่เปนการแจกแบบสอบถาม มีดังนี้ 

(1)  จัดทําหนังสือเพื่อสงถึงผูบริหารของบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัดที่ไดรับการรับรองระบบ TS 16949 เพื่อขออนุญาตสอบถามขอมูลตางๆที่จําเปนและขอ
อนุญาตทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 

(2)  จัดสงแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพแลว ไปยังกลุมตัวอยางที่จะทํา
การ ศึกษา คือ พนักงานในบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดที่ไดรับการรับรอง
ระบบ TS 16949 จํานวน 356 คน ในแผนกงานตางๆ เชน ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายประกัน
คุณภาพ ฝายออกแบบหรือฝายวิจัยและพัฒนา ฝายจัดซื้อและวัตถุดิบ และฝายทรัพยากรมนุษย โดย
วิธีการสุมอยางงาย 

(3)  ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามที่
ไดรับทั้งหมดกอนจะนําไปวิเคราะห 

(4)  นําผลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลไปวิเคราะหผล 
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       3.4.2  ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควารวบรวมงานวิจัย บทความ วารสาร 
เอกสารสัมมนา สถิติในรายงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนสวนประกอบของเนื้อหา 
และนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows 
(Statistical Package for the Social Sciences for Windows) ตามขั้นตอนดังนี้ 
       3.5.1  นําขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่รวบรวมจากแบบสอบถามในสวนที่ 1มา
จัดเปนหมวดหมูโดยแยกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และ สถานภาพสมรส 
และทําการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล โดยนําขอมูลมาหาคารอยละ (Percentage)  
       3.5.2  นําแบบสอบถามวัดระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 มีคําตอบใหเลือกทั้งหมด 5 
ระดับ โดยมีลักษณะขอคําถามทั้งเชิงบวก (Positive) และในเชิงลบ (Negative) มาตรวจใหคะแนน
คําตอบแตละขอ ตามเกณฑการใหคะแนนดังตารางที่ 3.4 
 

ตารางที่ 3.4  แสดงคะแนนในแตละระดับความคิดเหน็ของแบบสอบถามวัดระดับเจตคติตอระบบ
        TS 16949 

ระดับความคิดเห็น 
คะแนน 

คําถามเชิงบวก คําถามเชิงลบ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 
เห็นดวย  
ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

 

ที่มา : พวงรัตน ทวีรัตน (2543 : 107-108) 
ทั้งนี้สามารถแปลความหมายของคาคะแนนที่วัดได ดังนี้ 
คะแนน 5 หมายถึง พนักงานมีระดับเจตคติที่ดีที่มีตอระบบ TS 16949 ดี 
คะแนน 4 หมายถึง พนักงานมีระดับเจตคติที่ดีที่มีตอระบบ TS 16949 คอนขางดี 
คะแนน 3 หมายถึง พนักงานมีระดับเจตคติที่ดีที่มีตอระบบ TS 16949 ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง พนักงานมีระดับเจตคติที่ดีที่มีตอระบบ TS 16949 คอนขางไมดี 
คะแนน 1 หมายถึง พนักงานมีระดับเจตคติที่ดีที่มีตอระบบ TS 16949 ไมดี 
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การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยที่ได ดานระดับเจตคติตอท่ีมีตอระบบ TS 16949 
สามารถแบงได ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 
1.00 – 1.80 มีระดับเจตคติทีม่ีตอระบบ TS 16949 ในระดับไมด ี
1.81 – 2.60 มีระดับเจตคติทีม่ีตอระบบ TS 16949 ในระดับต่ําคอนขางไมด ี
2.61 – 3.40 มีระดับเจตคติทีม่ีตอระบบ TS 16949 ในระดับปานกลาง 
3.41 – 4.20 มีระดับเจตคติทีม่ีตอระบบ TS 16949 ในระดับคอนขางด ี
4.21 – 5.00 มีระดับเจตคติทีม่ีตอระบบ TS 16949 ในระดับด ี
การแปลความหมายของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับ Likert  Scale  ที่มีคําตอบใหเลือก

ทั้งหมด 5 ระดับ จะใชเกณฑดังนี ้(ชูศรี วงศรัตนะ.2541) 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ํากวา 1 หมายถึง มีระดับเจตคติไมแตกตางกนัมาก 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกวาหรือเทากับ 1 หมายถึง มีระดับเจตคติแตกตางกันมาก 

       3.5.3   นําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการทํางานซึ่งมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ โดยมี
ลักษณะขอคําถามทั้งเชิงบวก (Positive) และในเชิงลบ (Negative) มาตรวจใหคะแนนคําตอบแตละ
ขอ ตามเกณฑการใหคะแนนดังตารางที่ 3.5 
 
ตารางที่ 3.5  แสดงคะแนนในแตละระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจใน 
    การทํางาน    

ระดับความคิดเห็น 
คะแนน 

คําถามเชิงบวก คําถามเชิงลบ 
มากที่สุด 
มาก 
ปานกลาง 
นอย 
นอยที่สุด 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

 
ที่มา : พวงรัตน ทวีรัตน (2543 : 107-108) 
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ทั้งนี้สามารถแปลความหมายของคาคะแนนที่วัดได ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน มาก 
คะแนน 4 หมายถึง พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน คอนขางมาก 
คะแนน 3 หมายถึง พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน คอนขางนอย 
คะแนน 1 หมายถึง พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน นอย 
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ในดานความพึงพอใจในการทํางานจากแบบสอบ 

ถามตอนที่ 3 สามารถแบงได ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 
1.00 – 1.80 มีระดับเจตคติทีม่ีตอระบบ TS 16949 ในระดับระดับนอย 
1.81 – 2.60 มีระดับเจตคติทีม่ีตอระบบ TS 16949 ในระดับคอนขางนอย 
2.61 – 3.40 มีระดับเจตคติทีม่ีตอระบบ TS 16949 ในระดับปานกลาง 
3.41 – 4.20 มีระดับเจตคติทีม่ีตอระบบ TS 16949 ในระดับคอนขางมาก 
4.21 – 5.00 มีระดับเจตคติทีม่ีตอระบบ TS 16949 ในระดับมาก 
การแปลความหมายของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับ  Likert Scale  ที่มีคําตอบใหเลือก

ทั้งหมด 5 ระดับ จะใชเกณฑดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ.  2541 : 74) 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ํากวา 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตาง

กันมาก 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกวาหรือเทากับ 1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจในการทํา 

งานแตกตางกันมาก 
       3.5.4  นําขอมูลมาเปรียบเทียบระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการ
ทํางาน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และสถานภาพสมรส โดย
การทดสอบ t–test สําหรับการทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของสองกลุมตัวอยางที่เปน
อิสระจากกัน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับทดสอบคา
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวาสองกลุมขึ้นไปที่เปนอิสระตอกัน และหาก
พบวามีความแตกตางกันภายในกลุม จะทําการทดสอบวาคูใดมีคาเฉลี่ยแตกตางกันดวยวิธี Least 
Significant Different (LSD) 
       3.5.5  นําขอมูลที่ไดมาระหวางเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางาน
มาประมวลหาคาความสัมพันธโดยนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product 
moment correlation) ซ่ึงมีคาตั้งแต - 1 ถึง + 1 ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 แสดงวา ตัวแปร
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ไมมีความสัมพันธกัน โดยทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่คํานวณได กลาวคือ ถาเปนไปในทางบวก แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน
ในลักษณะที่คลอยตามกัน ถาเปนไปในทางลบ แสดงวาตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธกันในทาง
ตรงกันขามหรือผกผันกัน สําหรับระดับความสัมพันธจะพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่
คํานวณได โดยใชเกณฑดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน.  2543 : 144) 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระดับความสมัพันธ 
สูงกวา 0.80   มีความสัมพันธกันในระดับสูงหรือสูงมาก 
ระหวาง 0.60-0.80  มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง 
ระหวาง 0.40-0.60  มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 
ระหวาง 0.20-0.40  มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา 
ต่ํากวา 0.20   มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 

DPU



68 
 

 
 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลโดยแบงเปน 6 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
4.1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
4.2  ระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส 

ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
4.3  ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิส

เท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
4.4  เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของ

พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
4.5  เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานใน

โรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
4.6  ความสัมพันธระหวางเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการ

ทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
 
4.1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดสงไปยังโรงงาน
บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 356 ฉบับ โดยมีจํานวนแบบสอบถาม
ที่ไดรับกลับคืนจํานวน 356 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 
356 คน และปจจัยสวนบุคคลของกลุมประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
ทํางาน และสถานภาพสมรส ดังแสดงไวในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา 
                    ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (n = 356) รอยละ 
1. เพศ   
 ชาย 160 44.94 
 หญิง 196 55.06 
     รวม 356 100.00 
2. อายุ   
 ต่ํากวา 20 ป 6 1.69 
 20  – 30 ป 214 60.11 
 30 ปขึ้นไป 136 38.20 
     รวม 356 100.00 
3. ระดับการศกึษา   
 มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3  หรือ มศ.3) หรือต่ํากวา 45 12.64 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ มศ.5 หรือ ปวช.) 53 14.89 
 อนุปริญญา (ปวส.) 95 26.68 
 ปริญญาตรี 156 43.82 
 สูงกวา ปริญญาตรี 7 1.97 
     รวม 356 100.00 
4. ประสบการณทํางาน   
 ต่ํากวา 3 ป 70 19.66 
 3 – 5 ป 145 40.73 
 5 ปขึ้นไป 141 39.61 
     รวม 356 100.00 
5. สถานภาพสมรส   
 โสด 147 41.29 
 สมรส 167 46.91 
 หยา/หมาย/แยกกันอยู 42 11.80 
     รวม 356 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 สามารถอธิบายลักษณะสวนบุคคล  ดังนี้ 

เพศ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้พบวาพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย โดยมีพนักงานเพศหญิง จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 55.06 และมีพนักงานเพศชาย 
จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 44.94 

อายุ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ พบวา พนักงานสวนใหญมีอายุ 20–30 ป ซ่ึงมี
จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 60.11 รองลงมาคือ กลุมอายุ30 ปขึ้นไป มีจํานวน 136 คน คิดเปน
รอยละ 38.20 และสําหรับกลุมอายุต่ํากวา 20 ป มีจํานวนนอยที่สุดเทากับ 6 คน คิดเปนรอยละ 1.69 

ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ พบวา พนักงานสวนใหญมีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด  มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 43.82 รองลงมาคือ กลุม
ระดับการศึกษาระดับ อนุปริญญา (ปวส.) มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 26.68 และกลุมระดับ
การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ มศ.5 หรือ ปวช.) มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 
14.89 และกลุมระดับการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3 หรือ มศ.3) หรือต่ํากวา มีจํานวน 45 
คน คิดเปนรอยละ 12.64 และกลุมระดับการศึกษาระดับสูงกวา ปริญญาตรี มีจํานวนนอยที่สุด
เทากับ 7 คน คิดเปนรอยละ 1.97 

ประสบการณทํางาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ พบวา พนักงานสวนใหญ มี
ประสบการณทํางาน 3–5 ป มีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 40.73 รองลงมาคือ กลุมที่มี
ประสบการณทํางาน 5 ปขึ้นไป ซ่ึงมีจํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 39.61 สําหรับกลุมที่มี
ประสบการณทํางาน ต่ํากวา 3 ป มีจํานวนนอยที่สุดเทากับ 70 คน คิดเปนรอยละ 19.66 

สถานภาพสมรส กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ พบวา พนักงานสวนใหญ มี
สถานภาพสมรสแลว มีจํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 46.91 รองลงมาคือกลุมที่มีสถานภาพโสด 
ซ่ึงมีจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 41.29 สําหรับกลุมที่ หยา/หมาย/แยกกันอยู มีจํานวนนอยที่สุด
เทากับ 42 คน คิดเปนรอยละ 11.80 
 
4.2  ระดับเจตคติท่ีมีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

จากการวิเคราะหคะแนนความคิดเห็นตอเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงาน
ในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 356 คน ไดผลการศึกษา
แสดงในตารางที่ 4.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2  แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 
                     บริษัท แซนมนิา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
ขอ ขอความ Χ  S.D. ระดับเจตคต ิ
1 เอกสารที่เกี่ยวของกับลูกคา และผูจัดจําหนายวตัถุดิบ 

จะตองถูกจดัเก็บอยางเปนระบบ 
4.42 0.56 ดี 

2 การติดตอส่ือสารกับลูกคาถูกปฎิบัติอยางสม่ําเสมอซึ่ง
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.39 0.52 ดี 

3 เปาหมายในการปฎิบัติงานที่ไดกําหนดไวทําใหทาน
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.26 0.50 ดี 

4 ทานไมไดรับทราบระดับคุณภาพในการปฎิบัติงานและ
ระดับความพึงพอใจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ 

4.18 0.56 คอนขางดี 

5 ทานไมเคยนําสถิติมาใชในการปฎิบัติงาน 4.37 0.57 ดี 

6 มีการกําหนดหนาที่ความรบัผิดชอบของแตละตําแหนง
งานอยางชัดเจนทําใหทานทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.28 0.51 ดี 

7 ทานมักจะละเลยการทําความสะอาดและจดัสถานที่ใน
ปฎิบัติงานใหเปนระเบียบอยางสม่ําเสมอ 

4.33 0.55 ดี 

8 ทานไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับ
งานที่รับผิดชอบ 

4.30 0.55 ดี 

9 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและหาวิธีการปองกันและ
แกไขปญหาทีอ่าจเกิดขึ้นกอนดําเนนิการผลิตจริงจึงตอง
มีการทดลองผลิต 

4.44 0.57 ดี 

10 การจัดทํา FMEA ทําใหทานทราบถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
และระดับความรุนแรงของปญหานั้นๆ 

4.26 0.55 ดี 

11 ทานไมไดใหความสําคัญตอการแกไขขอรองเรียนจาก
ลูกคา 

4.49 0.57 ดี 

12 ทานสามารถตรวจสอบขอมูลการผลิต ของผลิตภัณฑนัน้ 
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 

4.04 0.63 คอนขางดี 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
ขอ ขอความ Χ   S.D. ระดับเจตคต ิ
13 ทานมักไดรับผลิตภัณฑที่ไมตรงกับความตองการจาก

ผูขาย ที่เราทําการสั่งซ้ือ 
3.53 0.61 คอนขางดี 

14 สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึน้ฉุกเฉินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.20 0.60 คอนขางดี 

15 ทานมักจะหลบเลี่ยงการตรวจสอบสายกราวดเสมอๆ 4.52 0.59 ดี 
16 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน เปนการจบัผิดการ

ทํางานของทาน 
4.29 0.65 ดี 

17 ทานมักจะหาทางหลบเลี่ยงในการตอบขอซักถามกับ
ผูตรวจสอบระบบคุณภาพ 

4.19 0.66 คอนขางดี 

18 ทานมีการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหส่ิงผิดปกติที่
เกิดขึ้นในผลิตภัณฑทีไ่มเปนไปตามขอกําหนด 

4.24 0.50 ดี 

19 ทานรูสึกเบื่อที่จะรับการฝกอบรม ความรูเกีย่วกับ
มาตรฐาน TS 16949 

4.41 0.55 ดี 

20 เมื่อทานพบประกาศขาวสารเกี่ยวกับ ระบบ TS 16949 
ทานจะอานทกุครั้ง 

4.24 0.68 ดี 

ระดับเจตคติทีม่ีตอระบบ TS 16949 4.27 0.25 ดี 
 

จากตารางที่ 4.2 พบวา พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัด มีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 อยูในระดับดีโดยพิจารณาคะแนนรวมเฉลี่ย ซ่ึง
เทากับ 4.27 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949ไมแตกตางกัน โดยพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.25 เมื่อพิจารณาระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตละ
ขอพบวา  

ขอที่มีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ระดับดี เรียงตามคาเฉลี่ยเปนรายขอไดดังนี้ 
ขอที่ 15 ทานมักจะหลบเลี่ยงการตรวจสอบสายกราวดเสมอๆ มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.52 

พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.59 ขอท่ี 11 ทานไมไดใหความสําคัญตอการแกไขขอรองเรียน
จากลูกคา มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.49 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไม
แตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.57 ขอท่ี 9 เพื่อเปนการเตรียม
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ความพรอมและหาวิธีการปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นกอนดําเนินการผลิตจริงจึงตองมีการ
ทดลองผลิต มีคาเฉลี่ยซ่ึงเทากับ 4.44 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไม
แตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.57 ขอท่ี 1 เอกสารที่เกี่ยวของ
กับลูกคา และผูจัดจําหนายวัตถุดิบ จะตองถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.42 
พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.56 ขอที่ 19 ทานรูสึกเบื่อท่ีจะรับการฝกอบรม ความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐาน TS 16949 มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.41 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 
16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.55 ขอที่ 2 การ
ติดตอส่ือสารกับลูกคาถูกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.39 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 
16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.52 ขอท่ี 5 ทานไม
เคยนําสถิติมาใชในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.37 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอ
ระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.57 ขอที่ 7 
ทานมักจะละเลยการทําความสะอาดและจัดสถานที่ในปฏิบัติงานใหเปนระเบียบอยางสม่ําเสมอ มี
คาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.33 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.55 ขอที่ 8 ทานไดรับการฝกอบรมอยาง
เพียงพอและเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.30 พนักงานแตละคนมีระดับเจต
คติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 
0.55 ขอที่ 16 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน เปนการจับผิดการทํางานของทาน มีคาเฉลี่ย ซ่ึง
เทากับ 4.29 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.65 ขอท่ี 6 มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแต
ละตําแหนงงานอยางชัดเจนทําใหทานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.28 
พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.51 ขอท่ี 10 การจัดทํา FMEA ทําใหทานทราบถึงปญหาที่อาจ
เกิดขึ้น และระดับความรุนแรงของปญหานั้นๆ มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.26 พนักงานแตละคนมีระดับ
เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.55 ขอที่ 3 เปาหมายในการปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไวทําใหทานทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.26 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไม
แตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.50 ขอที่ 20 เมื่อทานพบ
ประกาศขาวสารเกี่ยวกับ ระบบ TS 16949 ทานจะอานทุกครั้ง มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.24 พนักงาน
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แตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.65 ขอที่ 18 ทานมีการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหส่ิงผิดปกติที่เกิดขึ้น
ในผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.24 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติ
ที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.50 

ขอที่มีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ระดับคอนขางดี เรียงตามคาเฉลี่ยเปนรายขอ
ไดดังนี้ 

ขอที่ 14 ทานสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย ซ่ึง
เทากับ 4.20 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณา
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.60 ขอท่ี 17 ทานมักจะหาทางหลบเลี่ยงในการตอบขอ
ซักถามกับผูตรวจสอบระบบคุณภาพ มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.19 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มี
ตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.65 ขอ
ที่ 4 ทานไมไดรับทราบระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานและระดับความพึงพอใจของลูกคาอยาง
สม่ําเสมอ มีคาเฉล่ีย ซ่ึงเทากับ 4.18 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไม
แตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.56 ขอที่ 12 ทานสามารถ
ตรวจสอบขอมูลการผลิตของผลิตภัณฑนั้น ไดอยางถูกตองรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.04 
พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.63 ขอท่ี 13 ทานมักไดรับผลิตภัณฑที่ไมตรงกับความตองการ
จากผูขาย ที่เราทําการสั่งซื้อ มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 3.53 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ 
TS 16949 ไมแตกตางกันโดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.61 
 
4.3  ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัด  

จากการวิเคราะหคะแนนความคิดเห็นตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานใน
โรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 356 คน ไดผลการศึกษาแสดง
ในตารางที่ 4.3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3  แสดงคาเฉลี่ย  (Χ )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความพึงพอใจในการทํางาน 
                     ของพนักงานจําแนกตามรายขอของพนักงานในโรงงานบริษัทแซนมินา ไซสซิสเท็มส 
                     (ประเทศไทย) จํากัด 

ขอ ขอความ Χ  S.D. 
ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

1 งานที่ทานไดรับมอบหมายเปนงานที่พนกังานคนอื่นๆ 
ไมสามารถทําไดดีเหมือนทาน 

4.16 0.56 คอนขางมาก 

2 ทานพอใจทีไ่ดมีโอกาสรับผิดชอบงานที่ทําอยู 4.30 0.53 มาก 
3 ทานพอใจทีไ่ดมีโอกาสตัดสินใจทํางานดวยตนเอง 4.28 0.53 มาก 
4 เมื่อผลงานที่ทานทําไมไดมาตรฐานที่บริษทักําหนดไว 

ทานจะรับผิดชอบ 
4.29 0.53 มาก 

5 ทานควรมีสวนรับผิดชอบในผลงานของแผนกหรือ
หนวยงานแมไดรับคําติเตียนหรือประสบความลมเหลว 

4.18 0.63 คอนขางมาก 

6 สถานที่ทํางานของบริษัทสะดวกสบายและเหมาะสมใน
การทํางาน 

3.95 0.65 คอนขางมาก 

7 ในแผนกงานหรือหนวยงานของทานมี อุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใช รวมทั้งคูมือตางๆ ในการทํางาน
เพียงพอ 

3.99 0.64 คอนขางมาก 

8 บรรยากาศในการทํางานมีความเหมาะสมแกการทํางาน 3.78 0.71 คอนขางมาก 
9 ทานรูสึกวาระเบียบขั้นตอนในการทํางานเปนสิ่งที่ทําให

งานลาชา 
3.96 0.73 คอนขางมาก 

10 ทานสามารถวางตัวไดเหมาะสมกับ ตําแหนง หนาที่ ที่
ไดรับมอบหมายเปนอยางด ี

4.18 0.64 คอนขางมาก 

11 ผูบังคับบัญชามีนโยบายการมอบหมายและการกระจาย
งานใหพนักงานอยางยุติธรรม 

4.23 0.57 มาก 

12 ภายในแผนกงานหรือหนวยงานของทานมจีํานวน
พนักงานทีพ่อเหมาะกับปริมาณงาน 

3.82 0.70 คอนขางมาก 

13 ทานยินดีใหความรวมมือและชวยเหลือในการทํางาน
แทนเพื่อนรวมงานในบางโอกาส 

4.16 0.65 คอนขางมาก 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

ขอ ขอความ Χ   S.D. 
ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

14 ทานพอใจเมื่อมีโอกาสใกลชิดและทํางานรวมกับเพื่อน
รวมงาน 

4.16 0.54 คอนขางมาก 

15 ทานพอใจในความมีน้ําใจและอัธยาศัยไมตรีของเพื่อน
รวมงาน 

4.26 0.50 มาก 

16 ผูบังคับบัญชาเห็นประโยชนและความสําคญัของงานที่
ทานทํา 

4.20 0.52 คอนขางมาก 

17 ทานไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชาหรือเพือ่นรวมงานเมือ่
ทํางานด ี

4.03 0.64 คอนขางมาก 

18 ทานสามารถเขาพบผูบังคับบัญชาเพื่อขอคําปรึกษาได 4.19 0.63 คอนขางมาก 
19 ผูบังคับบัญชาสนใจการทํางานของพนักงานทุกคนและ

เขาใจปญหาของงาน 
4.20 0.64 คอนขางมาก 

20 เมื่อทานมีปญหาทั้งดานการทํางานและสวนตัว ทาน
สามารถขอความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาได 

4.26 0.62 มาก 

21 บริษัทมีการจดัระบบสวัสดกิารและผลประโยชนอ่ืน เชน 
น้ําดื่ม หองน้ํา ล็อคเกอร เพียงพอตอความตองการ 

4.36 0.63 มาก 

ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน 4.14 0.32 คอนขางมาก 
 

จากตารางที่ 4.3 พบวา พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัด มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับคอนขางมากโดยพิจารณาคะแนนรวมเฉลี่ย 
ซ่ึงเทากับ 4.14 พนักงานแตละคนมีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.32 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการทํางานแตละขอพบวา 

ขอที่มีความพึงพอใจในการทํางานระดับมากเรียงตามคาเฉลี่ยเปนรายขอไดดังนี้ 
ขอที่ 21 บริษัทมีการจัดระบบสวัสดิการและผลประโยชนอ่ืน เชน น้ําดื่ม หองน้ํา ล็อค

เกอร เพียงพอตอความตองการ มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.36 พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจ
ในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.63 ขอที่ 2 
ทานพอใจที่ไดมีโอกาสรับผิดชอบงานที่ทําอยู มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.30 พนักงานแตละคนมีระดับ
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ความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 
0.53 ขอที่ 4 เมื่อผลงานที่ทานทําไมไดมาตรฐานที่บริษัทกําหนดไว ทานจะรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย ซ่ึง
เทากับ 4.29 พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.53 ขอที่ 3 ทานพอใจที่ไดมีโอกาสตัดสินใจทํางานดวย
ตนเอง มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.28 พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตาง
กัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.53 ขอท่ี 15 ทานพอใจในความมีน้ําใจ
และอัธยาศัยไมตรีของเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.26 พนักงานแตละคนมีระดับความพึง
พอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.50 ขอ
ที่ 20 เมื่อทานมีปญหาทั้งดานการทํางานและสวนตัว ทานสามารถขอความชวยเหลือจาก
ผูบังคับบัญชาได มีคาเฉล่ีย ซ่ึงเทากับ 4.26 พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจในการทํางาน
ไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.62 ขอท่ี 11 ผูบังคับบัญชา
มีนโยบายการมอบหมายและการกระจายงานใหพนักงานอยางยุติธรรมมีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.23 
พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.57 

ขอที่มีความพึงพอใจในการทํางานระดับคอนขางมากเรียงตามคาเฉลี่ยเปนรายขอได
ดังนี้ 

ขอที่ 19 ผูบังคับบัญชาสนใจการทํางานของพนักงานทุกคนและเขาใจปญหาของงานมี
คาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.20 พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.64 ขอที่ 16 ผูบังคับบัญชาเห็นประโยชนและ
ความสําคัญของงานที่ทานทํามีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.20 พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจใน
การทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.52 ขอที่ 18 
ทานสามารถเขาพบผูบังคับบัญชาเพื่อขอคําปรึกษาไดมีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.19 พนักงานแตละคนมี
ระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.63 ขอที่ 5 ทานควรมีสวนรับผิดชอบในผลงานของแผนกหรือหนวยงานแมไดรับคําติเตียน
หรือประสบความลมเหลวมีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.18 พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจในการ
ทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.63 ขอที่ 10 ทาน
สามารถวางตัวไดเหมาะสมกับ ตําแหนง หนาที่ ที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดีมีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 
4.18 พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.64 ขอที่ 1 งานที่ทานไดรับมอบหมายเปนงานที่พนักงานคน
อ่ืนๆ ไมสามารถทําไดดีเหมือนทานมีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.16 พนักงานแตละคนมีระดับความพึง
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พอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.56 ขอ
ที่ 13 ทานยินดีใหความรวมมือและชวยเหลือในการทํางานแทนเพื่อนรวมงานในบางโอกาสมี
คาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.16 พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดย
พิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.65 ขอที่ 14 ทานพอใจเมื่อมีโอกาสใกลชิด
และทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานมีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.16 พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจ
ในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.54 ขอที่ 17 
ทานไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงานเมื่อทํางานดีมีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.03 พนักงาน
แตละคนมีระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.64 ขอที่ 7 ในแผนกงานหรือหนวยงานของทานมี อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช รวมทั้งคูมือตางๆ ในการทํางานเพียงพอมีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 3.99 พนักงานแตละคนมี
ระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคา
เทากับ 0.65 ขอที่ 6 สถานที่ทํางานของบริษัทสะดวกสบายและเหมาะสมในการทํางานมีคาเฉลี่ย ซ่ึง
เทากับ 3.95 พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจาก
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.65 ขอที่ 12 ภายในแผนกงานหรือหนวยงานของทานมี
จํานวนพนักงานที่พอเหมาะกับปริมาณงานมีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 3.82 พนักงานแตละคนมีระดับ
ความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีคาเทากับ 
0.70 ขอที่ 8 บรรยากาศในการทํางานมีความเหมาะสมแกการทํางานมีคาเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 3.78 
พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.71 ขอที่ 9 ทานรูสึกวาระเบียบขั้นตอนในการทํางานเปนสิ่งที่ทํา
ใหงานลาชามีคาเฉล่ีย ซ่ึงเทากับ 3.69 พนักงานแตละคนมีระดับความพึงพอใจในการทํางานไม
แตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงมีคาเทากับ 0.73 
 
4.4  เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีตอระดับเจตคติท่ีมีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานใน
โรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 
ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

ในการทดสอบความแตกตางของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานใน
โรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดระหวางเพศที่แตกตางกัน มีสมมติฐาน
ที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 
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H0 : คาเฉลี่ยของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานเพศชายไมแตกตาง
จากพนักงานเพศหญิง 

H1 : คาเฉลี่ยของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานเพศชายและ
พนักงานเพศหญิงแตกตางกัน 

ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) และคา P-value ในการทดสอบระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949  
                    ของพนักงานในโรงงานบริษทั แซนมินา  ไซส  ซิสเท็มส  (ประเทศไทย)  จํากัดโดยวิธี  
                    t-test ระหวางเพศที่ตางกัน 

คาเฉลี่ย (Χ ) ระดับเจตคติที่มตีอระบบ TS 16949 จําแนกตามเพศ  P-Value 
เพศชาย  N=160 4.2925 

0.0000** 
เพศหญิง N=196 4.2497 

** หมายถึง มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test พบวา P-value มีคา 0.000 นอย
กวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ  พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัด ที่มีเพศตางกันมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตกตางกันโดยเพศหญิงและเพศชายมี
คาเฉลี่ยระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 เปน 4.2497 และ 4.2925 ตามลําดับ 

สมมติฐานที่ 1.2 : พนักงานที่มีอายุตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 
ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

ในการทดสอบความแตกตางของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานใน
โรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดระหวางอายุที่ตางกัน มีสมมติฐานที่ใช
ในการทดสอบ ดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานที่มีอายุตางกัน 3 
กลุมไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานที่มีอายุตางกันมี
อยางนอย 1 คูแตกตางกัน 

ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.5  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคา P-value ในการทดสอบระดับเจตคติที่มีตอระบบTS 16949  
                    ของพนักงานในโรงงานบริษทั  แซนมินา  ไซส  ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดโดยวธีิ  
                    One-way ANOVA ระหวางอายุที่ตางกัน 

คาเฉลี่ย (Χ ) ระดับเจตคติที่มตีอระบบ TS 16949 จําแนกตามอายุ P-value 
ต่ํากวา 20 ป N=6 3.6083  

0.0000 20-30 ป N=214 4.2871 
30 ปขึ้นไป N=136 4.2690 

 
จากตารางที่ 4.5  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 

ทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.0000 นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
นั่นคือ  พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีอายุตางกันมี
ระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตกตางกัน โดยพนักงานที่อายุต่ํากวา 20 ป อายุ 20-30 ป และ 
30 ปขึ้นไปมีคาเฉล่ียระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 เปน 3.6083, 4.2871 และ 4.2690 
ตามลําดับ จึงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 พนักงานในโรงงาน
บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีอายุตางกันเปนรายคู  โดยวิธี LSD  ผลการ
เปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 4.6  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.6  แสดงคา   P-value  ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของมีระดับเจตคติที่มี 
                    ตอระบบ TS 16949 ในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด  
                    ที่มีอายุตางกันเปนรายคูโดยวธีิ LSD 

อายุ Χ  กลุมที่ 1 2 3 
ต่ํากวา 20 ป 
20-30 ป N 
30 ปขึ้นไป 

3.6083 
4.2871 
4.2690 

1 
2 
3 

- 0.0000 
- 

0.0000 
0.6602 

- 
 

จากตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบ พบวาพนักงานที่มีอายุต่ํากวา 20 ป มีระดับเจตคติที่
มีตอระบบ TS 16949 แตกตางจาก พนักงานที่มีอายุ 20-30 ป และ30 ปขึ้นไป สวนพนักงานที่มีอายุ 
20-30 ป กับ พนักงานที่มีอายุ 30 ปขึ้นไป มีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.3 : พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ 
TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ตางกัน 
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ในการทดสอบความแตกตางของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานใน
ในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ระหวางระดับการศึกษาที่ตางกัน มี
สมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน 5 กลุมไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ตางกันมีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 

ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคา P-value ในการทดสอบระดับเจตคติที่มีตอระบบTS 16949  
                    ของพนักงานในโรงงานบริษทั  แซนมินา  ไซส  ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด โดยวธีิ  
                    One-way ANOVA ระหวางระดับการศกึษาที่ตางกัน 
คาเฉลี่ย (Χ ) ระดับเจตคติที่มตีอระบบ TS 16949 จําแนกตามระดับการศกึษา P-value 

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) N= 45 4.3367 

0.0000 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) N= 53 4.2340 

อนุปริญญา (ปวส.) N= 95 4.1874 
ปริญญาตรี N= 156 4.3042 

สูงกวาปริญญาตรี N= 7 4.4214 
 

จากตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 
ทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.0000 นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
นั่นคือ  พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีระดับ
การศึกษาตางกันมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตกตางกัน จึงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของมี
ระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ที่มีระดับการศึกษาตางกันเปนรายคู โดยวิธี LSD ผลการเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 
4.8 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.8  แสดงคา    P-value   ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยมีระดบัเจตคติที่มีตอ 
                    ระบบ  TS  16949 ในโรงงานบริษัท แซนมนิา  ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มี 
                    ระดับการศกึษาตางกันเปนรายคูโดยวิธี LSD 

ระดับการศึกษา Χ  กลุมท่ี 1 2 3 4 5 
มัธยมศึกษาตอนตน (ม . 3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
อนุปริญญา (ปวส.) 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

4.3367 
4.2340 
4.1874 
4.3042 
4.4214 

1 
2 
3 
4 
5 

- 0.0364 
- 

0.0007 
0.2607 

- 

0.4264 
0.0680 
0.0002 

- 

0.3877 
0.0541 
0.0137 
0.2092 

- 
 

จากตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบ พบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) มีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตกตางจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) และพนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) พนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับ 
อนุปริญญา (ปวส.) มีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตกตางจากพนักงานที่มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และพนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี สวนพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาตางกันคูอ่ืนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.4 : พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอ
ระบบ TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
ตางกัน 

ในการทดสอบความแตกตางของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานใน
โรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ระหวางประสบการณทํางานที่ตางกัน 
มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานที่มีประสบการณ
ทํางานตางกัน 3 กลุมไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานที่มีประสบการณ
ทํางานตางกันมีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 

ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9  แสดงแสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคา P-value  ในการทดสอบระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS  
                    16949  ของพนักงานในโรงงานบริษัท  แซนมินา  ไซส  ซิสเท็มส  (ประเทศไทย) จํากัด 
                    โดยวิธี One-way ANOVA ระหวางประสบการณตางกนั 
คาเฉลี่ย (Χ ) ระดับเจตคติที่มตีอระบบ TS 16949 จําแนกตามประสบการณทํางาน P-value 

ต่ํากวา 3 ป N=70 4.2621 
0.8000 3-5 ป N=145 4.2617 

5 ปขึ้นไป N=141 4.2798 
 

จากตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.8000 มากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 นั่นคือ 
พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีประสบการณทํางาน
ตางกัน มีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 1.5 : พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอ
ระบบ TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
ตางกัน 

ในการทดสอบความแตกตางของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานใน
โรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ระหวางสถานภาพสมรสที่ตางกัน มี
สมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานที่มีสถานภาพสมรส
ตางกัน 3 กลุมไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานที่มีสถานภาพสมรส
ตางกันมีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 

ผลการทดสอบแสดงในตารางที่  4.10 
ตารางที่ 4.10  แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) และคา P-valueในการทดสอบระดับเจตคติที่มีตอระบบTS 16949 
                      ของพนักงานในโรงงานบริษทั  แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด โดยวิธี  
                      One-way ANOVA ระหวางสถานภาพสมรสที่ตางกัน 
คาเฉลี่ย (Χ ) ระดับเจตคติที่มตีอระบบ TS 16949 จําแนกตามสถานภาพสมรส P-value 

โสด N=147 4.2452 
0.0970 สมรส N=167 4.2988 

หยา/หมาย/แยกกันอยู N=42 4.2333 
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จากตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 
ทางเดียว (One-way ANOVA)  พบวา  P-value มีคา 0.0970 มากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0  นั่นคือ
พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีสถานภาพสมรส
ตางกัน  มีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกัน 
 
4.5  เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลท่ีมีตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ในโรงงานบริษัท 
แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 2.1 พนักงานที่มีเพศตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

ในการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงาน
บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ระหวางเพศที่แตกตางกัน มีสมมติฐานที่ใชใน
การทดสอบ ดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานเพศชายไมแตกตางจาก
พนักงานเพศหญิง 

H1 : คาเฉลี่ยของความพีงพอใจในการทํางานของพนักงานเพศชายและพนักงานเพศ
หญิงแตกตางกัน 

ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11  แสดงคาเฉลี่ย (Χ )  และคา P-value ในการทดสอบความพงึพอใจในการทํางานของ 
                      พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส  ซิสเท็มส  (ประเทศไทย) จํากัดโดยวิธี 
                      t-test ระหวางเพศที่ตางกัน 

คาเฉลี่ย (Χ ) ความพึงพอใจในการทํางานของเพศ  P-Value 
เพศชาย N=160 4.1539 

0.3135 
เพศหญิง N=196 4.1300 

 
จากตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test พบวา P-value มีคา 0.3135 

มากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 นั่นคือ พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน โดยเพศหญิงและเพศชายมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานเปน 4.1539 และ 4.1300 ตามลําดับ 
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สมมติฐานที่ 2.2 : พนักงานที่มีอายุตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

ในการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงาน
บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ระหวางอายุที่ตางกัน มีสมมติฐานที่ใชในการ
ทดสอบดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานที่มีอายุตางกัน 3 กลุมไม
แตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพีงพอใจในการทํางานของพนักงานที่มีอายุตางกันมีอยางนอย 1 
คูแตกตางกัน 

ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12  แสดงคาเฉลี่ย  (Χ )  และคา P-value  ในการทดสอบความพงึพอใจในการทํางานของ 
                      พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดโดยวิธี One- 
                      way ANOVA ระหวางอายุทีต่างกัน 

คาเฉลี่ย (Χ ) ความพึงพอใจในการทํางานจําแนกตามอาย ุ P-value 
ต่ํากวา 20 ป N=6 3.9206 

0.0000 20-30 ป N=214 4.0854 
30 ปขึ้นไป N=136 4.2374 
 
จากตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 

ทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.0000  ซ่ึงนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ 
H1 นั่นคือ พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีอายุตางกัน
มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานในในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีระดับ
อายุตางกันเปนรายคู โดยวิธี LSD ผลการเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 4.13 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.13  แสดงคา  P-value  ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจใน 
                    การทํางานในโรงงานบริษัท  แซนมินา  ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีอายุ 
                    ตางกันเปนรายคูโดยวิธี LSD 

ระดับการศึกษา Χ  กลุมที่ 1 2 3 
ต่ํากวา 20 ป 

20-30 ป 
30 ปขึ้นไป 

3.9206 
4.0854 
4.2374 

1 
2 
3 

- 0.2032 
- 

0.0155 
0.0000 

- 
 

จากตารางที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบ พบวาพนักงานที่มีอายุต่ํากวา 20 ป มีความพึง
พอใจในการทํางานแตกตางจากพนักงานที่มีอายุ 30 ปขึ้นไป พนักงานที่มีอายุ 20-30 ป มีความพึง
พอใจในการทํางานแตกตางจากพนักงานที่มีอายุ30 ปขึ้นไป สวนพนักงานที่มีอายุตางกันคูอ่ืนๆ มี
ความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.3 พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

ในการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงาน
บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ระหวางระดับการศึกษาที่ตางกัน มีสมมติฐาน
ที่ใชในการทดสอบ ดังนี้ 

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน 5 
กลุมไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพีงพอใจในการทํางานของพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมี
อยางนอย 1 คูแตกตางกัน 

ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.14  แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) และคา P-value ในการทดสอบความพึงพอใจในการทาํงานของ 
                       พนักงานในโรงงานบริษัท  แซนมินา  ไซส  ซิสเท็มส  (ประเทศไทย)  จาํกัด   โดยวิธี  
                       One-way ANOVA ระหวางระดับการศึกษาที่ตางกัน 

คาเฉลี่ย (Χ ) ความพึงพอใจในการทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา   P-value 
มัธยมศึกษาตอนตน(ม.3) N= 45 4.2021 

0.0307 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) N= 53 4.1851 
อนุปริญญา(ปวส.) N= 95 4.0632 
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

ปริญญาตรี N= 156 4.1468  
สูงกวาปริญญาตรี N= 7 4.3265 

 
จากตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 

ทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.0307 นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือ 
พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีระดับ
การศึกษาตางกันเปนรายคู โดยวิธี LSD ผลการเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 4.13 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.15  แสดงคา  P-value  ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจใน 
                      การทํางานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส  ซิสเท็มส  (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีระดบั 
                      การศึกษาตางกันเปนรายคูโดยวิธี LSD 

ระดับการศึกษา Χ  กลุมที่ 1 2 3 4 5 
มัธยมศึกษาตอนตน(ม.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
อนุปริญญา (ปวส.) 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

4.2021 
4.1851 
4.0632 
4.1468 
4.3265 

1 
2 
3 
4 
5 

- 0.7919 
- 

0.0163 
0.0261 

- 

0.3052 
0.4501 
0.0441 

- 

0.3366 
0.2698 
0.0353 
0.1448 

- 
 

จากตารางที่ 4.15 ผลการเปรียบเทียบ พบวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางจาก พนักงานที่มีระดับการศึกษา
ระดับอนุปริญญา (ปวส.) พนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความพึง
พอใจในการทํางานแตกตางจากพนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) พนักงานที่มี
ระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางจากพนักงานที่มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและและพนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี สวน
พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันคูอ่ืนๆ มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.4 : พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกันมีผลตอความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 
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ในการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงาน
บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดระหวางประสบการณทํางานที่ตางกัน มี
สมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้  

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานที่มีประสบการณทํางาน
ตางกัน 3 กลุมไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพีงพอใจในการทํางานของพนักงานที่มีประสบการณทํางาน
ตางกันมีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 

ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.16 
 

ตารางที่ 4.16  แสดงคาเฉลี่ย  (Χ )  และคา  P-value ในการทดสอบความพงึพอใจในการทํางานของ 
                      พนักงานในโรงงานบริษัทแซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด โดยวิธี One- 
                      way ANOVA ระหวางประสบการณทํางานที่ตางกัน 

คาเฉลี่ย (Χ ) ความพึงพอใจในการทํางานจําแนกตามประสบการณทํางาน P-value 
ต่ํากวา 3 ป N=70 4.1803 

0.2869 3-5 ป N=145 4.1107 
5 ปขึ้นไป N=141 4.1520 

 

จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.2869 มากกวา 0.05 จึงยอมรับ H0 นั่นคือ 
พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดที่มีประสบการณทํางาน
ตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.5 : พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ตางกัน 

ในการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงาน
บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ระหวางสถานภาพสมรสที่ตางกันมีสมมติฐาน
ที่ใชในการทดสอบ ดังนี้  

H0 : คาเฉลี่ยของความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกัน 
3 กลุมไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉลี่ยของความพีงพอใจในการทํางานของพนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกัน
มีอยางนอย 1 คูแตกตางกัน 

ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17  แสดงคาเฉลี่ย  (Χ )  และคา  P-value ในการทดสอบความพงึพอใจในการทํางานของ 
                      พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดโดยวิธี One- 
                      way ANOVA ระหวางสถานภาพสมรสที่ตางกัน 

คาเฉลี่ย (Χ ) ความพึงพอใจในการทํางานจําแนกตามสถานภาพสมรส P-value 
โสด N=147 4.1131 

0.0279 สมรส N=167 4.1346 
หยา/หมาย/แยกกันอยู N=42 4.2619 

 
จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ 

ทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา P-value มีคา 0.0279 นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 
นั่นคือ พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีสถานภาพ
สมรสตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน จึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานในในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่มีสถานภาพสมรสตางกันเปนรายคู โดยวิธี LSD ผลการเปรียบเทียบแสดงในตารางที่ 4.18 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.18  แสดงคา  P-value  ในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของความพึงพอใจใน 
                      การทํางานในในโรงงานบรษิัท แซนมินา ไซส   ซิสเท็มส  (ประเทศไทย)  จํากัด    ที่มี 
                      สถานภาพสมรสตางกันเปนรายคูโดยวิธี LSD 

สถานภาพสมรส Χ  กลุมที่ 1 2 3 
โสด N=147 
สมรส N=167 
หยา/หมาย/แยกกันอยู N=42 

4.1131 
4.1346 
4.2619 

1 
2 
3 

- 0.5509 
- 

0.0080 
0.0213 

- 
 

จากตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบ พบวาพนักงานที่มีสถานภาพโสด มีความพึง
พอใจในการทํางานแตกตางจาก พนักงานที่มีสถานภาพสมรสหยา/หมาย/แยกกันอยู พนักงานที่มี
ถานภาพสมรสแลว มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางจากพนักงานที่มีระดับสถานภาพสมรส
หยา/หมาย/แยกกันอยู สวนพนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกันคูอ่ืนๆ มีความพึงพอใจในการ
ทํางานไมแตกตางกัน 
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4.6  ความสัมพันธระหวางเจตคติท่ีมีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 3 : เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 มีความสัมพันธกันกับความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

มีสมมติฐานที่ใชในการทดสอบ ดังนี้  
H0 : เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน

ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด  
H1 : เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางานของ

พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธแสดงในตารางที่ 4.19 

 
ตารางที่ 4.19  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   และคา   P-value     ของการทดสอบความสัมพันธ 
                      ระหวางเจตคติที่มีตอระบบ  TS 16949  และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน 
                      ในโรงงานบรษิัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  P-Value 
เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 กับความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงาน 

0.5887** 0.0000** 

** หมายถึง มนีัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 
จากตารางที่ 4.19 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 กับ

ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r = 0.5887 และ P-Value = 
0.0000 จึงปฏิเสธ H0 แสดงวาเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยเจตคติที่มีตอระบบTS 16949 มี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจใน

การทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด”  ผูวิจัยได
ทําการศึกษาเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานวามีปจจัย
ใดที่มีผลกระทบตอเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน 
โดยคาดวาผลของการวิจัยนี้จะเปนประโยชนใหผูบริหารนําขอมูลไปใชในการบริหารทรัพยากร
มนุษย ดานการปรับปรุงความพึงพอใจในงานเพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจของพนักงานและดานการ
วางแผนพัฒนาระบบ TS 16949 ในองคการเพื่อใหการปฏิบัติงานภายในองคการมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวถึง การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหผลการวิจัยในบทที่ 4 สามารถสรุปผลการวิจัยโดยแยกออกเปนตอนๆ   
โดยผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 4 ตอน ดังนี้ 
       5.1.1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

(1)  พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.06 และ 44.94 
ตามลําดับ 

(2)  พนักงานสวนใหญมีอายุอยูในชวง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 60.11 รองลงมาคือ มี
อายุ 30 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 38.20 อายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 1.69 ตามลําดับ 

(3)  พนักงานสวนใหญมีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 43.82 
รองลงมาคือ ระดับ อนุปริญญา (ปวส.) คิดเปนรอยละ 26.68 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ 
มศ.5 หรือปวช.) คิดเปนรอยละ 14.89  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3 หรือ มศ.3) หรือต่ํากวา คิด
เปนรอยละ 12.64  และระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 1.97 ตามลําดับ 

(4)  พนักงานสวนใหญมีประสบการณทํางาน 3 – 5 ป คิดเปนรอยละ 40.73 รองลงมา
คือ มีประสบการณทํางาน 5 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 39.61 และมีประสบการณทํางาน ต่ํากวา 3 ป 
คิดเปนรอยละ 19.66 ตามลําดับ 
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(5)  พนักงานสวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว คิดเปนรอยละ 46.91 รองลงมาคือ 
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 41.29 และมีสถานภาพหยา/หมาย/แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 11.80 
ตามลําดับ 
       5.1.2  ระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิส
เท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สรุปผลการวิเคราะหระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานในโรงงาน
บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด มีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 อยูใน
ระดับดีโดยพิจารณาคะแนนรวมเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.27 พนักงานแตละคนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ 
TS 16949 ไมแตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.25 
       5.1.3  ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซน
มินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับคอนขางมาก
โดยพิจารณาคะแนนรวมเฉลี่ย ซ่ึงเทากับ 4.14 พนักงานแตละคนมีความพึงพอใจในการทํางานไม
แตกตางกัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.32 
       5.1.4  เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานใน
โรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 1 : ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน
และ สถานภาพสมรส ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด
มีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงาน 

                    สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานที่มีเพศตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ 
TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

ผลการทดสอบพบวา  พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ที่มีเพศตางกันมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตกตางกันโดยเพศหญิงและเพศ
ชายมีคาเฉลี่ยเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 เปน 4.2497 และ 4.2925 ตามลําดับ 

                    สมมติฐานที่ 1.2 : พนักงานที่มีอายุตางกันมีผลตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ 
TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

ผลการทดสอบพบวา พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ที่มีอายุตางกันมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949แตกตางกัน โดยสามารถอธิบายได
วา ชวงอายุคูใดมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ตางกัน ดังนี้ 

DPU



93 
 

พนักงานที่มีอายุต่ํากวา 20 ป มีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตกตางจาก 
พนักงานที่มีอายุ 20-30 ป และพนักงานที่มีอายุ 30 ปขึ้นไป สวนพนักงานที่มีอายุตางกันคูอ่ืนๆ มี
ระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกัน 

                    สมมติฐานที่ 1.3 : พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอระดับเจตคติ
ที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัดตางกัน 

ผลการทดสอบพบวา พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัดที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตกตางกัน โดย
สามารถอธิบายไดวา ระดับการศึกษาคูใดมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ตางกัน ดังนี้ 

พนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
6) และพนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) พนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับ 
อนุปริญญา (ปวส.) มีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตกตางจากที่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และพนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี สวนพนักงานที่มีระดับ
การศึกษาตางกันคูอ่ืนมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกัน 

                    สมมติฐานที่ 1.4 : พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกันมีผลตอระดับ
เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัดตางกัน 

ผลการทดสอบพบวา พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัดที่มีประสบการณทํางานตางกันมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกัน 

                    สมมติฐานที่ 1.5 : พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีผลตอระดับเจต
คติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัดตางกัน 

ผลการทดสอบพบวา พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัดที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกัน 
       5.1.5  เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานโรงงาน
บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน 
และ สถานภาพสมรส ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด
มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
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                    สมมติฐานที่ 2.1 พนักงานที่มีเพศตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

ผลการทดสอบพบวา  พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัดที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกันโดยเพศหญิงและเพศชายมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการทํางานเปน 4.1539 และ 4.1300 ตามลําดับ 

                    สมมติฐานที่ 2.2 : พนักงานที่มีอายุตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดตางกัน 

ผลการทดสอบพบวา  พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน โดยสามารถอธิบายไดวา อายุ
ตางกันคูใดมีความพึงพอใจในการทํางานตางกัน ดังนี้ 

พนักงานที่มีอายุต่ํากวา 20 ป มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางจากพนักงานที่มี
อายุ 30 ปขึ้นไป พนักงานที่มีอายุ 20-30 ป มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางจากพนักงานที่มี
อายุ30 ปขึ้นไป สวนพนักงานที่มีอายุตางกันคูอ่ืนๆ มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน 

                    สมมติฐานที่ 2.3 : พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
ตางกัน 

ผลการทดสอบพบวา  พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน และสามารถ
อธิบายไดวาระดับการศึกษาคูใดที่มีความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานแตกตางกันดังนี้ 

พนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) มีความพึงพอใจในการ
ทํางานแตกตางจาก พนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางจากพนักงานที่มี
ระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) พนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) มี
ความพึงพอใจในการทํางานแตกตางจากพนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีและและ
พนักงานที่มีระดับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี สวนพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันคูอ่ืนๆ 
มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน 

                    สมมติฐานที่ 2.4 : พนักงานที่มีประสบการณทํางานตางกันมีผลตอความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
ตางกัน 

DPU



95 
 

ผลการทดสอบพบวา พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน 

                    สมมติฐานที่ 2.5 : พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีผลตอความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด
ตางกัน 

ผลการทดสอบพบวา พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศ
ไทย) จํากัดที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน โดยสามารถ
อธิบายไดวา สถานภาพสมรสคูใดที่ตางกัน ดังนี้ 

พนักงานที่มีสถานภาพโสด มีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางจาก พนักงานที่มี
สถานภาพสมรสหยา/หมาย/แยกกันอยู พนักงานที่มีถานภาพสมรสแลว มีความพึงพอใจในการ
ทํางานแตกตางจากพนักงานที่มีระดับสถานภาพสมรสหยา/หมาย/แยกกันอยู สวนพนักงานที่มี
สถานภาพสมรสตางกันคูอ่ืนๆ มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน 
       5.1.6  ความสัมพันธระหวางเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

สมมติฐานที่ 3 : เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 มีความสัมพันธกันกับความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 

ผลการทดสอบพบวา เจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 
มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดสามารถนํา
ผลการวิจัยมาอภิปรายไดดังนี้ 

ผลการศึกษาเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา 
ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) พบวา อยูในระดับดีโดยพิจารณาคะแนนรวมเฉลี่ย เทากับ 4.27 ซ่ึง
ผูวิจัยมีความเห็นวาที่เปนเชนนี้นาจะมีเหตุผลอันเนื่องมาจากพนักงานมีความตระหนักถึงความ
จําเปนของระบบ TS 16949 และเขาใจถึงระบบ TS 16949 ที่มุงเนนการตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา สวนผูบริหารมีการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานทําใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และใหการสนับสนุนระบบ TS 16949 สงผลใหพนักงานมีเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 อยูใน
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ระดับดี สําหรับงานวิจัยที่สอดคลองกับผลงานวิจัยคร้ังนี้คือ ผลงานวิจัยของ สุเมธ แววนิลานนท  
ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 และ ความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานในโรงงานผลิตอุปกรณเซมิคอนดักเตอร เขตภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา พนักงานมี
พนักงานมีทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 ในระดับคอนขางดีซ่ึงอาจเนื่องมาจากพนักงานมีความ
ตระหนักถึงความจําเปนของบันทึกคุณภาพและการตรวจติดตามภายใน ในสวนเอกสารคูมือ
ปฎิบัติงาน มีความสอดคลองกับการปฎิบัติงานจริง สวนผูบริหารไดใหการสนับสนุนระบบคุณภาพ 
และการแกปญหาในการทํางานพนักงานใหความรวมมือกันดี สงผลใหพนักงานมีทัศนคติที่มีตอ
ระบบ ISO 9000 อยูในระดับคอนขางดี 

ในสวนของผลการศึกษาเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) พบวา พนักงานมี
ความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับคอนขางมากซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาที่เปนเชนนี้นาจะมี
เหตุผลอันเนื่องมาจาก สภาพแวดลอมในการทํางาน และลักษณะของงานอยูในอุตสาหกรรม
เดียวกัน จึงทําใหไมคอยมีความแตกตางกันมาก ดังนั้นจึงสงผลใหพนักงานสวนใหญเกิดความ
พอใจในการทํางานในทางบวก นอกจากนี้ยังพบวางานวิจัยที่สอดคลองกับผลงานวิจัยครั้งนี้คือ 
งานวิจัยของ ดิลก มูลวงษซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเมธ แววนิลานนท ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 และ ความพึงพอใจในงานของพนักงานใน
โรงงานผลิตอุปกรณเซมิคอนดักเตอร เขตภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความพึงพอใจใน
การทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาปจจัยสวนบุคคลที่มีตอระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ของพนักงาน
ในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดสามารถอภิปรายถึงผลการวิจัยได
ดังนี้ 

ผลการวิจัยพบวาพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัดที่มีเพศแตกตางกันมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตกตางกัน ทั้งนี้อาจมีเหตุผล
เนื่องมาจาก พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีเพศ
ตางกัน ไดรับการอบรมและการใหความรูความเขาใจในระบบ TS 16949 ไมถูกตองซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเมธ แววนิลานนท ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 และ ความพึงพอใจในงานของพนักงานใน
โรงงานผลิตอุปกรณเซมิคอนดักเตอร เขตภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา เพศชายและเพศหญิงมี
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ทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 แตกตางกัน โดยเพศหญิงมีทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 มากกวา
เพศชาย  เนื่องมาจากเพศชายมีความสนใจในสภาพแวดลอมนอยจึงทําใหการรับรู เ ร่ือง
สภาพแวดลอมที่เปนระเบียบเรียบรอยนอย ซ่ึงตางจากเพศหญิงที่มีความสนใจตอส่ิงแวดลอม
มากกวาเพศชาย  

พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีอายุ
ตางกันมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตกตางกัน ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องมาจากพนักงานใน
โรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ไมไดรับการฝกอบรมและใหความ
เขาใจถึงประโยชนของระบบ TS 16949 อยางสม่ําเสมอซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเมธ แววนิ
ลานนท ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 และ ความพึงพอใจ
ในงานของพนักงานในโรงงานผลิตอุปกรณเซมิคอนดักเตอร เขตภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา ชวง
อายุต่ํากวา 20 ปจะทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000แตกตางจากชวงอายุอ่ืนๆ 

พนักงานในโรงงานโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดที่มี
ระดับการศึกษาตางกันมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 แตกตางกัน ทั้งนี้อาจมีเหตุผล
เนื่องมาจากพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน ไมไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบซึ่งไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุเมธ แววนิลานนท  ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอระบบ 
ISO 9000 และ ความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานผลิตอุปกรณเซมิคอนดักเตอร เขตภาค
กลาง ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาตางกันมีทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000ไมแตกตางกัน 

พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา  ไซส  ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด  ที่มี
ประสบการณทํางานตางกันมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจมีเหตุผล
เนื่องมาจากพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มี
ประสบการณทํางานตางกันไดรับการอบรมที่ เหมาะสมกับหนาที่มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเมธ แววนิลานนท ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 และ ความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานผลิต
อุปกรณเซมิคอนดักเตอร เขตภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา ประสบการณการทํางานมีผลตอทัศนคติ
ที่มีตอระบบ ISO 9000 แตกตางกัน โดยกลุมที่มีระยะเวลา 6 ปขึ้นไปจะมีความผูกพันกับองคกร มี
ความเขาใจระเบียบและวัฒนธรรมขององคกรเปนอยางดี 

พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีสถานภาพ
สมรสตางกันมีระดับเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องมาจาก
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พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดที่มีสถานภาพสมรส
ตางกันไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสมในตําแหนงงานที่รับผิดชอบอยางเทาเทียมกันในทุกดาน 

เมื่อพิจารณาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานใน
โรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดสามารถอภิปรายถึงผลการวิจัยไดดังนี้ 

ผลการวิจัยพบวาพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) 
จํากัดที่มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องมาจาก 
พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีเพศตางกัน มีหนาที่
ความรับผิดชอบและจุดมุงหมายไมแตกตางกันสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานที่ไม
แตกตางกันซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเมธ แววนิลา
นนท ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 และ ความพึงพอใจใน
งานของพนักงานในโรงงานผลิตอุปกรณเซมิคอนดักเตอร เขตภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา เพศชาย
และเพศหญิงมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจในงาน
มากกวาเพศชาย เนื่องมาจากเพศชายมีความสนใจในสภาพแวดลอมนอยจึงทําใหการรับรูเรื่อง
สภาพแวดลอมที่เปนระเบียบเรียบรอยนอย ซ่ึงตางจากเพศหญิงที่มีความสนใจตอส่ิงแวดลอม
มากกวาเพศชาย 

พนักงานในโรงงานโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มี
ชวงอายุตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องมาจาก พนักงานใน
โรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ไมไดรับสวัสดิการและหนาที่มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับชวงอายุ ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชัย ชวน
เสงี่ยม ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทํางานของแรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี 
โรงงานอิเล็กทรอนิกส ขนาดใหญในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา อายุตางกันมีความพึง
พอใจในการทํางานไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเมธ แวว
นิลานนท ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 และ ความพึง
พอใจในงานของพนักงานในโรงงานผลิตอุปกรณเซมิคอนดักเตอร เขตภาคกลาง ผลการศึกษา
พบวา พนักงานที่มีชวงอายุต่ํากวา 20 ปจะความพึงพอใจในการทํางานแตกตางจากชวงอายุอ่ืนๆ 
โดยผลการศึกษาพบวา พนักงานชวงอายุต่ํากวา 20 ปมีความพึงพอใจในงานดานคาตอบแทนสูงขึ้น
กวาในกลุมที่มีอายุมากกวาในขณะที่พนักงานที่มีอายุต่ํากวา 20 ปมีการสรางความสัมพันธกับบุคคล
และระบบการทํางานไมดีเทาที่ควร 

พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีระดับ
การศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องมาจากพนักงาน
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ในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีหนาที่
ความรับผิดชอบและจุดมุงหมายตางกันสงผลใหความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศานิตย บุณยรัตพันธ ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในงานของ
พนักงานฝายผลิตโมเฟล็ก บริษัทโมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ใน
พนักงานฝายผลิตที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในงานแตกตางกันและไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุเมธ แววนิลานนท ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มี
ตอระบบ ISO 9000 และ ความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานผลิตอุปกรณเซมิคอนดัก
เตอร เขตภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน 

พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา  ไซส  ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด  ที่มี
ประสบการณทํางานตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจมีเหตุผล
เนื่องมาจากพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัดที่มี
ประสบการณทํางานตางกันไดรับสวัสดิการและหนาที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชัย ชวนเสงี่ยม ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการ
ทํางานของแรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานอิเล็กทรอนิกส ขนาดใหญในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา จํานวนปในการทํางานตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานไม
แตกตางกัน อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเมธ แววนิลานนท ซ่ึงไดศึกษา
เร่ือง ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 และ ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ในโรงงานผลิตอุปกรณเซมิคอนดักเตอร เขตภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา ประสบการณการทํางาน
มีผลตอความพึงพอใจในงานแตกตางกัน โดยกลุมที่มีระยะเวลา 6 ปขึ้นไปจะมีความผูกพันกับ
องคกร มีความเขาใจระเบียบและวัฒนธรรมขององคกรเปนอยางดี 

พนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีสถานภาพ
สมรสตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานแตกตางกัน ทั้งนี้อาจมีเหตุผลเนื่องมาจากพนักงานใน
โรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีสถานภาพสมรสตางกันไดรับ
สวัสดิการและหนาที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมและไมเทาเทียมกัน ซ่ึงไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิชัย ชวนเสงี่ยม ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทํางานของ
แรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงงานอิเล็กทรอนิกส ขนาดใหญในจังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษาพบวา สถานภาพการสมรสตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน 

ความสัมพันธระหวางเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
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จากการศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานในโรงงานบริษัท แซนมินา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด พบวามี
ความสัมพันธทางบวกในระดับคอนปานกลาง ซ่ึงผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเมธ 
แววนิลานนท แตก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีตอ
ระบบ ISO 9000 และ ความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานผลิตอุปกรณเซมิคอนดักเตอร 
เขตภาคกลาง ผลการศึกษา พบวา ทัศนคติที่มีตอระบบ ISO 9000 มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในงานโดยรวม และความพึงพอใจในงานในดานตางๆ ทุกดานอยูในระดับสูง 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 
        5.3.1  ขอเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อการนําไปใช 

จากผลของการวิเคราะหขอมูล ขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามโดยผูตอบ
แบบสอบถาม สรุปผลการศีกษา และการอภิปรายผลสรุปนั้น ผูวิจัยไดเสนอแนะเพื่อเปนแนวทาง
ในการนําผลการวิจัยไปใช ดังตอไปนี้ 

(1)  จากผลของการวิจัยทําใหทราบถึงการประยุกต ใชระบบ TS 16949 ในสวนงาน
เอกสาร องคกรควรเปดโอกาสใหพนักงานชายทํางานประเภทนี้เนื่องจากวามีแนวโนมที่พนักงาน
ชายจะยินดีและพอใจในงานมากกวาพนักงานหญิง 

(2)  ควรใหพิจารณาหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติใหเหมาะสมกับระดับ
การศึกษา และควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางหัวหนางานกับผูใตบังคับบัญชา
เพื่อสงเสริมความสัมพันธในการทํางานรวมกัน 

(3)  ใหมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบ TS 16949 อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
เนื่องจากผลการวิจัยทําใหทราบวามีความสัมพันธเชิงบวกระหวางเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 
ของพนักงานและความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานซึ่งทําใหสงผลดีตอองคกรในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของพนักงานและตอองคกรในทายที่สุด 
        5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

(1)  ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษากับองคกรที่มีการใชระบบการบริหารคุณภาพอื่นๆ 
เพื่อเปรียบเทียบผลของระบบคุณภาพแตละระบบกับความพึงพอใจในการทํางาน 

(2)  ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาในทางการเงิน และการบริหาร เพื่อขยายขอบเขต
การศึกษาไปยังการมองผลกระทบของการนําระบบ TS 16949 มาประยุกตใช ซ่ึงจะมีผลตอตนทุนที่
องคกรจะตองจัดการ รวมถึงการศึกษาถึงกําไรระยะสั้นและระยะยาวที่คาดวาจะไดรับจากการ
ประยุกตใชระบบ TS 16949 
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สวนที่ 1 แบบสอบถาม 
 
              

                                 แบบสอบถามและแบบทดสอบประกอบงานวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาเจตคติท่ีมีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจ 
ในการทํางานของพนักงานในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

 
 

วัตถุประสงค  :  
 

แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อประโยชนในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ศึกษาเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเพื่อเปนขอมูลในการจัด 
การฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบ TS 16949 และเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากร
มนุษยซ่ึงขอมูลทั้งหมดจะเปนประโยชนในการนําระบบ TS 16949 มาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจในการทํางานสําหรับบริษัทที่ไดรับการรับรอง
ระบบ TS 16949 แลวและบริษัทที่จะประยุกตใชระบบ TS 16949 ดังนั้นจึงขอความกรุณา
ชวยตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และขอใหพิจารณาคําถามแตละขอและตอบอยาง
เต็มความสามารถ 

         
ขอขอบพระคุณในความรวมมือ 

              นายภักดี  ทองคํา 
           นักศึกษาปริญญาโท 
                           สาขาการจัดการทางวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 

             มหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย 
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คําชี้แจง  

 
แบบสอบถามชุดนี้เปนแบบสอบถามในการเก็บขอมูลของการวิจัย เร่ือง การศึกษาเจตคติท่ี
มีตอระบบ TS 16949 และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย โดยมีคําถามแบงเปน 3 
ตอน ดังนี้ 

  
 
  ตอนที่ 1   แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบคําถาม จํานวน 5 ขอ 
 

 ตอนที่ 2   แบบสอบถามวัดเจตคติที่มีตอระบบ TS 16949 มีคําถามจํานวน 20 ขอ 
   
  ตอนที่ 3   แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการทํางาน   เปนแนวแบบสอบถาม
      ความพึงพอใจในงาน จํานวน 21 ขอ 
 

หมายเหตุ :       -  แบบสอบถามนี้มิไดสรางมาเพื่อเปนขอสอบ เพราะฉะนั้นจึงไมมีคําตอบ 
 ขอใดถูกหรือผิด ทานสามารถตอบขอความทุกขอ ความใหตรงกับความ    
 เปนจริงตรงกบัความคิดเหน็ หรือตรงกับความรูสึกที่แทจริงของทานให  
 มากที่สุดโดยไมจําเปนที่คําตอบของทานจะเหมือนของผูอ่ืนเสมอไป 
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ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
คําอธิบาย : กรุณาเติมเครื่องหมาย       หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตวัทาน 
 
1. เพศ 
            ............1) ชาย                                       ............2) หญิง 
 
2. อายุ 
 ............1) ต่ํากวา 20 ป       ............2) 20-30 ป 
 ............3) 30 ปขึ้นไป 
 
3. ระดับการศกึษา 
 ............1) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3  หรือ มศ.3) หรือต่ํากวา 
 .............2) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ มศ.5 หรือ ปวช.) 
 .............3) อนปุริญญา (ปวส.) 
 .............4) ปริญญาตรี  
 .............5) สูงกวา ปริญญาตรี 
4. ประสบการณทํางานในบริษัทแหงนี ้
 .............1) ต่ํากวา 3 ป    ............2) 3 – 5 ป 
 .............3) 5 ปขึ้นไป 
 
5. สถานภาพสมรส 
 .............1) โสด     ............2) สมรส 
 .............3)  หยา/หมาย/แยกกนัอยู 
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ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคตทิี่มีตอระบบ TS 16949 มีคําถามจํานวน 20 ขอ 

ขอ คําถาม 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

เห็น
ดวย 

ไม
แนใจ 

ไม
เห็น
ดวย 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

1 เอกสารที่เกี่ยวของกับลูกคา และผูจัดจําหนายวัตถุดิบจะตองถูก
จัดเก็บอยางเปนระบบ      

2 การติดตอสื่อสารกับลูกคาถูกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ      

3  เปาหมายในการปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไวทําใหทานทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ      

4 ทานไมไดรับทราบระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานและระดับ
ความพึงพอใจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ      

5 ทานไมเคยนําสถิติมาใชในการปฏิบัติงาน      

6 มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงานอยาง
ชัดเจนทําใหทานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ      

7 ทานมักจะละเลยการทําความสะอาดและจัดสถานที่ในปฏิบัติงาน
ใหเปนระเบียบอยางสม่ําเสมอ      

8 ทานไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบ      

9 
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและหาวิธีการปองกันและแกไข
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นกอนดําเนินการผลิตจริงจึงตองมีการทดลอง
ผลิต 

     

10  การจัดทํา FMEA ทําใหทานทราบถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น และ
ระดับความรุนแรงของปญหานั้นๆ       

11 ทานไมไดใหความสําคัญตอการแกไขขอรองเรียนจากลูกคา      

12 ทานสามารถตรวจสอบขอมูลการผลิตของผลิตภัณฑนั้น ไดอยาง
ถูกตองรวดเร็ว      

13 ทานมักไดรับผลิตภัณฑที่ไมตรงกับความตองการจากผูขาย ที่เรา
ทําการสั่งซื้อ      

14 ทานสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ      
ขอ คําถาม เห็น เห็น ไม ไม ไม
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ดวย
อยาง
ยิ่ง 

ดวย แนใจ เห็น
ดวย 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

15 ทานมักจะหลบเลี่ยงการตรวจสอบสายกราวดเสมอๆ      

16 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน เปนการจับผิดการทํางานของ
ทาน      

17  ทานมักจะหาทางหลบเลี่ยงในการตอบขอซักถามกับผูตรวจสอบ
ระบบคุณภาพ      

18  ทานมีการนําสถิติมาใชในการวิเคราะหสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
ผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด      

19  ทานรูสึกเบื่อที่จะรับการฝกอบรม ความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน TS 
16949  

     

20 เมื่อทานพบประกาศขาวสารเกี่ยวกับ ระบบ TS 16949 ทานจะ
อานทุกครั้ง      

 

DPU



110 
 

 

ตอนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน มีคําถามจํานวน 21 ขอ 
 
ขอ คําถาม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

1 งานที่ทานไดรับมอบหมายเปนงานที่พนักงานคนอื่นๆ ไมสามารถ
ทําไดดีเหมือนทาน      

2 ทานพอใจที่ไดมีโอกาสรับผิดชอบงานที่ทําอยู      
3 ทานพอใจที่ไดมีโอกาสตัดสินใจทํางานดวยตนเอง      

4 เมื่อผลงานที่ทานทําไมไดมาตรฐานที่บริษัทกําหนดไว ทานจะ
รับผิดชอบ      

5 ทานควรมีสวนรับผิดชอบในผลงานของแผนกหรือหนวยงานแม
ไดรับคําติเตียนหรือประสบความลมเหลว      

6 สถานที่ทํางานของบริษัทสะดวกสบายและเหมาะสมในการทํางาน      

7 ในแผนกงานหรือหนวยงานของทานมี อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
รวมทั้งคูมือตางๆ ในการทํางานเพียงพอ      

8 บรรยากาศในการทํางานมีความเหมาะสมแกการทํางาน      
9 ทานรูสึกวาระเบียบขั้นตอนในการทํางานเปนสิ่งที่ทําใหงานลาชา      

10 ทานสามารถวางตัวไดเหมาะสมกับ ตําแหนง หนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายเปนอยางดี      

11 ผูบังคับบัญชามีนโยบายการมอบหมายและการกระจายงานให
พนักงานอยางยุติธรรม      

12 ภายในแผนกงานหรือหนวยงานของทานมีจํานวนพนักงานที่
พอเหมาะกับปริมาณงาน      

13 ทานยินดีใหความรวมมือและชวยเหลือในการทํางานแทนเพื่อน
รวมงานในบางโอกาส      

14 ทานพอใจเมื่อมีโอกาสใกลชิดและทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน      
15 ทานพอใจในความมีน้ําใจและอัธยาศัยไมตรีของเพื่อนรวมงาน      
16 ผูบังคับบัญชาเห็นประโยชนและความสําคัญของงานที่ทานทํา      
17 ทานไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงานเมื่อทํางานดี      
18 ทานสามารถเขาพบผูบังคับบัญชาเพื่อขอคําปรึกษาได      
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ขอ คําถาม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 

19 ผูบังคับบัญชาสนใจการทํางานของพนักงานทุกคนและเขาใจปญหา
ของงาน      

20 เมื่อทานมีปญหาทั้งดานการทํางานและสวนตัว ทานสามารถขอ
ความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาได      

21 บริษัทมีการจัดระบบสวัสดิการและผลประโยชนอื่น เชน น้ําดื่ม 
หองน้ํา ล็อคเกอร เพียงพอตอความตองการ      DPU
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Frequency Table 
 GENDER 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Male 160 44.9 44.9 44.9 

Female 196 55.1 55.1 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 OLD 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Less than 20 

years 6 1.7 1.7 1.7 

20-30 years 214 60.1 60.1 61.8 
Above 30 
years 136 38.2 38.2 100.0 

Total 356 100.0 100.0   
 
 EDU 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid M3 45 12.6 12.6 12.6 

M6 53 14.9 14.9 27.5 
Diploma 95 26.7 26.7 54.2 
Bachelor 156 43.8 43.8 98.0 
Above 
Bachelor 7 2.0 2.0 100.0 

Total 356 100.0 100.0   
 
 EXP 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Less than 3 

years 70 19.7 19.7 19.7 

3-5 years 145 40.7 40.7 60.4 
Above 5 
years 141 39.6 39.6 100.0 

Total 356 100.0 100.0   
 
 STATUS 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Single 147 41.3 41.3 41.3 

Married 167 46.9 46.9 88.2 
Divorce 42 11.8 11.8 100.0 
Total 356 100.0 100.0   
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 TS1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 12 3.4 3.4 3.4 

Good 183 51.4 51.4 54.8 
Excellent 161 45.2 45.2 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 6 1.7 1.7 1.7 

Good 206 57.9 57.9 59.6 
Excellent 144 40.4 40.4 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 10 2.8 2.8 2.8 

Good 245 68.8 68.8 71.6 
Excellent 101 28.4 28.4 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 29 8.1 8.1 8.1 

Good 234 65.7 65.7 73.9 
Excellent 93 26.1 26.1 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS5 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 17 4.8 4.8 4.8 

Good 191 53.7 53.7 58.4 
Excellent 148 41.6 41.6 100.0 
Total 356 100.0 100.0   
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 TS6 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 11 3.1 3.1 3.1 

Good 235 66.0 66.0 69.1 
Excellent 110 30.9 30.9 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 14 3.9 3.9 3.9 

Good 212 59.6 59.6 63.5 
Excellent 130 36.5 36.5 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS8 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 17 4.8 4.8 4.8 

Good 216 60.7 60.7 65.4 
Excellent 123 34.6 34.6 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS9 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 14 3.9 3.9 3.9 

Good 170 47.8 47.8 51.7 
Excellent 172 48.3 48.3 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS10 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 20 5.6 5.6 5.6 

Good 224 62.9 62.9 68.5 
Excellent 112 31.5 31.5 100.0 
Total 356 100.0 100.0   
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 TS11 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 14 3.9 3.9 3.9 

Good 153 43.0 43.0 46.9 
Excellent 189 53.1 53.1 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS12 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 63 17.7 17.7 17.7 

Good 215 60.4 60.4 78.1 
Excellent 78 21.9 21.9 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS13 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Bad 7 2.0 2.0 2.0 

Fair 168 47.2 47.2 49.2 
Good 166 46.6 46.6 95.8 
Excellent 15 4.2 4.2 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS14 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 36 10.1 10.1 10.1 

Good 214 60.1 60.1 70.2 
Excellent 106 29.8 29.8 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS15 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 17 4.8 4.8 4.8 

Good 137 38.5 38.5 43.3 
Excellent 202 56.7 56.7 100.0 
Total 356 100.0 100.0   
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 TS16 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 39 11.0 11.0 11.0 

Good 173 48.6 48.6 59.6 
Excellent 144 40.4 40.4 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS17 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 50 14.0 14.0 14.0 

Good 188 52.8 52.8 66.9 
Excellent 118 33.1 33.1 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS18 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 12 3.4 3.4 3.4 

Good 245 68.8 68.8 72.2 
Excellent 99 27.8 27.8 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS19 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 11 3.1 3.1 3.1 

Good 187 52.5 52.5 55.6 
Excellent 158 44.4 44.4 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 TS20 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 50 14.0 14.0 14.0 

Good 170 47.8 47.8 61.8 
Excellent 136 38.2 38.2 100.0 
Total 356 100.0 100.0   
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 SAT1 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 31 8.7 8.7 8.7 

Good 237 66.6 66.6 75.3 
Excellent 88 24.7 24.7 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT2 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 13 3.7 3.7 3.7 

Good 224 62.9 62.9 66.6 
Excellent 119 33.4 33.4 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT3 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 13 3.7 3.7 3.7 

Good 229 64.3 64.3 68.0 
Excellent 114 32.0 32.0 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT4 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 13 3.7 3.7 3.7 

Good 225 63.2 63.2 66.9 
Excellent 118 33.1 33.1 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT5 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 43 12.1 12.1 12.1 

Good 205 57.6 57.6 69.7 
Excellent 108 30.3 30.3 100.0 
Total 356 100.0 100.0   
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 SAT6 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 84 23.6 23.6 23.6 

Good 207 58.1 58.1 81.7 
Excellent 65 18.3 18.3 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT7 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 75 21.1 21.1 21.1 

Good 209 58.7 58.7 79.8 
Excellent 72 20.2 20.2 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT8 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 137 38.5 38.5 38.5 

Good 160 44.9 44.9 83.4 
Excellent 59 16.6 16.6 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT9 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 102 28.7 28.7 28.7 

Good 165 46.3 46.3 75.0 
Excellent 89 25.0 25.0 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT10 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 46 12.9 12.9 12.9 

Good 200 56.2 56.2 69.1 
Excellent 110 30.9 30.9 100.0 
Total 356 100.0 100.0   
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 SAT11 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 27 7.6 7.6 7.6 

Good 221 62.1 62.1 69.7 
Excellent 108 30.3 30.3 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT12 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 125 35.1 35.1 35.1 

Good 170 47.8 47.8 82.9 
Excellent 61 17.1 17.1 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT13 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 51 14.3 14.3 14.3 

Good 197 55.3 55.3 69.7 
Excellent 108 30.3 30.3 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT14 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 27 7.6 7.6 7.6 

Good 244 68.5 68.5 76.1 
Excellent 85 23.9 23.9 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT15 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 10 2.8 2.8 2.8 

Good 242 68.0 68.0 70.8 
Excellent 104 29.2 29.2 100.0 
Total 356 100.0 100.0   
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 SAT16 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 19 5.3 5.3 5.3 

Good 248 69.7 69.7 75.0 
Excellent 89 25.0 25.0 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT17 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 68 19.1 19.1 19.1 

Good 210 59.0 59.0 78.1 
Excellent 78 21.9 21.9 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT18 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 43 12.1 12.1 12.1 

Good 202 56.7 56.7 68.8 
Excellent 111 31.2 31.2 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT19 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 44 12.4 12.4 12.4 

Good 196 55.1 55.1 67.4 
Excellent 116 32.6 32.6 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 SAT20 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 35 9.8 9.8 9.8 

Good 194 54.5 54.5 64.3 
Excellent 127 35.7 35.7 100.0 
Total 356 100.0 100.0   
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 SAT21 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Fair 30 8.4 8.4 8.4 

Good 167 46.9 46.9 55.3 
Excellent 159 44.7 44.7 100.0 
Total 356 100.0 100.0   

 
 
 
 

T-Test 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
GENDER 356 1.55 .498 .026
AVGTS 356 4.2690 .24715 .01310

 
 One-Sample Test 
 

  

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
GENDER 58.731 355 .000 1.55 1.50 1.60
AVGTS 325.902 355 .000 4.2690 4.2432 4.2947

 
Oneway 
 

Descriptives 
 
AVGTS  

  
  

N 
  

Mean 
  

Std.  
Deviation 

  

Std.  
Error 

  

95% Confidence 
 Interval for Mean 

Minimum 
  

Maximum 
  

Lower  
Bound 

Upper  
Bound 

Less than 20 years 6 3.6083 .41402 .16902 3.1738 4.0428 3.40 4.45
20-30 years 214 4.2759 .21574 .01475 4.2469 4.3050 3.40 4.75
Above 30 years 136 4.2871 .24706 .02118 4.2452 4.3290 3.50 4.75
Total 356 4.2690 .24715 .01310 4.2432 4.2947 3.40 4.75
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ANOVA 
 
AVGTS  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.674 2 1.337 24.825 .000
Within Groups 19.011 353 .054    
Total 21.685 355     

 

 
 
 
Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: AVGTS  
LSD  

(I) OLD (J) OLD 

Mean 
 Difference ( 

I-J) 
Std 

. Error Sig. 
95% Confidence 

 Interval 

          
Lower 
 Bound 

Upper 
 Bound 

Less than 20 years 20-30 years -.6676(*) .09606 .000 -.8565 -.4787
  Above 30 years -.6788(*) .09681 .000 -.8692 -.4884
20-30 years Less than 20 years .6676(*) .09606 .000 .4787 .8565
  Above 30 years -.0112 .02545 .660 -.0612 .0389
Above 30 years Less than 20 years .6788(*) .09681 .000 .4884 .8692
  20-30 years .0112 .02545 .660 -.0389 .0612
       

 
*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 
 
 
Oneway 

Descriptives 
 
AVGTS  

  N Mean 
Std.  

Deviation 
Std.  
Error 

95% Confidence  
Interval for Mean Minimum Maximum 

          
Lower  
Bound 

Upper 
 Bound     

M3 45 4.3367 .20433 .03046 4.2753 4.3981 3.65 4.70
M6 53 4.2340 .33908 .04658 4.1405 4.3274 3.40 4.75
Diploma 95 4.1874 .24861 .02551 4.1367 4.2380 3.50 4.65
Bachelor 156 4.3042 .20438 .01636 4.2718 4.3365 3.75 4.75
Above Bachelor 7 4.4214 .23248 .08787 4.2064 4.6364 4.15 4.70
Total 356 4.2690 .24715 .01310 4.2432 4.2947 3.40 4.75
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ANOVA 

AVGTS   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.260 4 .315 5.412 .000 
Within Groups 20.425 351 .058    
Total 21.685 355     
 

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

 
Dependent Variable: AVGTS LSD  

(I) EDU (J) EDU 

Mean  
Difference  

(I-J) 
Std. 

 Error Sig. 95% Confidence Interval 

          
Lower 
 Bound 

Upper  
Bound 

M3 M6 .1027(*) .04890 .036 .0065 .1989
  Diploma .1493(*) .04365 .001 .0634 .2352
  Bachelor .0325 .04082 .426 -.0478 .1128
  Above Bachelor -.0848 .09801 .388 -.2775 .1080
M6 M3 -.1027(*) .04890 .036 -.1989 -.0065
  Diploma .0466 .04136 .261 -.0347 .1279
  Bachelor -.0702 .03835 .068 -.1456 .0052
  Above Bachelor -.1875 .09701 .054 -.3783 .0033
Diploma M3 -.1493(*) .04365 .001 -.2352 -.0634
  M6 -.0466 .04136 .261 -.1279 .0347
  Bachelor -.1168(*) .03139 .000 -.1785 -.0551
  Above Bachelor -.2341(*) .09447 .014 -.4199 -.0483
Bachelor M3 -.0325 .04082 .426 -.1128 .0478
  M6 .0702 .03835 .068 -.0052 .1456
  Diploma .1168(*) .03139 .000 .0551 .1785
  Above Bachelor -.1173 .09320 .209 -.3006 .0660
Above Bachelor M3 .0848 .09801 .388 -.1080 .2775
  M6 .1875 .09701 .054 -.0033 .3783
  Diploma .2341(*) .09447 .014 .0483 .4199
  Bachelor 

.1173 .09320 .209 -.0660 .3006 

 
*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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Oneway 
 

Descriptives 
 
AVGTS  

  N Mean 
Std.  

Deviation 
Std.  
Error 

95% Confidence  
Interval for Mean Minimum Maximum 

          
Lower  
Bound 

Upper  
Bound     

Less than 3 years 70 4.2621 .32308 .03862 4.1851 4.3392 3.40 4.75
3-5 years 145 4.2617 .21779 .01809 4.2260 4.2975 3.50 4.70
Above 5 years 141 4.2798 .23337 .01965 4.2409 4.3186 3.50 4.75
Total 356 4.2690 .24715 .01310 4.2432 4.2947 3.40 4.75
 
 
 
 

ANOVA 
 
AVGTS  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .027 2 .014 .223 .800 
Within Groups 21.657 353 .061    
Total 21.685 355     

 
 
 
 
 
 

Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

 
Dependent Variable: AVGTS  
LSD  

(I) EXP (J) EXP 

Mean  
Difference  

(I-J) 
Std. 

 Error Sig. 
95% Confidence I

nterval 

          
Lower  
Bound 

Upper  
Bound 

Less than 3 years 3-5 years .0004 .03605 .991 -.0705 .0713
  Above 5 years -.0176 .03622 .626 -.0889 .0536
3-5 years Less than 3 years -.0004 .03605 .991 -.0713 .0705
  Above 5 years -.0181 .02930 .538 -.0757 .0396
Above 5 years Less than 3 years .0176 .03622 .626 -.0536 .0889
  3-5 years 

.0181 .02930 .538 -.0396 .0757
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Oneway 
Descriptives 

 
AVGTS  

  N Mean 
Std.  

Deviation 
Std.  
Error 

95% Confidence  
Interval for Mean Minimum Maximum 

          
Lower 
 Bound 

Upper  
Bound     

Single 147 4.2452 .26557 .02190 4.2019 4.2885 3.40 4.75
Married 167 4.2988 .20142 .01559 4.2680 4.3296 3.40 4.75
Divorce 42 4.2333 .32641 .05037 4.1316 4.3351 3.50 4.70
Total 356 4.2690 .24715 .01310 4.2432 4.2947 3.40 4.75

 
 
 
 
 
 ANOVA 
 
AVGTS  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .285 2 .142 2.349 .097 
Within Groups 21.400 353 .061    
Total 21.685 355     

 
 
 
 
 

Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: AVGTS  
LSD  

(I) STATUS (J) STATUS 

Mean  
Difference 

 (I-J) 
Std.  
Error Sig. 

95% Confidence  
Interval 

          
Lower 
 Bound 

Upper 
 Bound 

Single Married -.0536 .02785 .055 -.1083 .0012 
  Divorce .0119 .04308 .782 -.0728 .0966 
Married Single .0536 .02785 .055 -.0012 .1083 
  Divorce .0655 .04250 .124 -.0181 .1491 
Divorce Single -.0119 .04308 .782 -.0966 .0728 
  Married 

-.0655 .04250 .124 -.1491 .0181 
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T-Test 
 One-Sample Statistics 
 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
GENDER 356 1.55 .498 .026
AVGSAT 356 4.1410 .32173 .01705

 
 
 
 One-Sample Test 
 

  

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 
GENDER 58.731 355 .000 1.55 1.50 1.60
AVGSAT 242.853 355 .000 4.1410 4.1075 4.1746

 

 
 
 
 
Oneway 
 Descriptives 
 
AVGSAT  

  N Mean 
Std.  

Deviation 
Std.  
Error 

95% Confidence  
Interval for Mean Minimum Maximum 

          
Lower 
 Bound 

Upper 
 Bound     

Less than 20 years 6 3.9200 .20659 .08434 3.7032 4.1368 3.76 4.33
20-30 years 214 4.0855 .32538 .02224 4.0417 4.1294 3.24 4.67
Above 30 years 136 4.2382 .29497 .02529 4.1881 4.2882 3.24 4.62
Total 356 4.1410 .32173 .01705 4.1075 4.1746 3.24 4.67

 
 
 
 ANOVA 
 
AVGSAT  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.236 2 1.118 11.435 .000 
Within Groups 34.510 353 .098    
Total 36.746 355     
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Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: AVGSAT  
LSD  

(I) OLD (J) OLD 

Mean  
Difference  

(I-J) 
Std.  
Error Sig. 

95% Confidence  
Interval 

          
Lower  
Bound 

Upper  
Bound 

Less than 20 years 20-30 years -.1655 .12942 .202 -.4201 .0890
  Above 30 years -.3182(*) .13043 .015 -.5747 -.0616
20-30 years Less than 20 years .1655 .12942 .202 -.0890 .4201
  Above 30 years -.1526(*) .03429 .000 -.2201 -.0852
Above 30 years Less than 20 years .3182(*) .13043 .015 .0616 .5747
  20-30 years 

.1526(*) .03429 .000 .0852 .2201

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 

 
 
 
Oneway 

Descriptives 
 

AVGSAT  

  N Mean 
Std.  

Deviation 
Std.  
Error 

95% Confidence  
Interval for Mean Minimum Maximum 

          
Lower  
Bound 

Upper  
Bound     

M3 45 4.2027 .30608 .04563 4.1107 4.2946 3.48 4.62
M6 53 4.1857 .34948 .04800 4.0893 4.2820 3.33 4.67
Diploma 95 4.0633 .34653 .03555 3.9927 4.1339 3.43 4.62
Bachelor 156 4.1471 .29802 .02386 4.1000 4.1943 3.24 4.67
Above Bachelor 7 4.3271 .14068 .05317 4.1970 4.4572 4.14 4.48
Total 356 4.1410 .32173 .01705 4.1075 4.1746 3.24 4.67
 
 
 

ANOVA 
 

AVGSAT  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.099 4 .275 2.706 .030 
Within Groups 35.647 351 .102    
Total 36.746 355     
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

 
Dependent Variable: AVGSAT  
LSD  

(I) EDU (J) EDU 

Mean  
Difference  

(I-J) 
Std.  
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

          
Lower  
Bound 

Upper  
Bound 

M3 M6 .0170 .06460 .793 -.1100 .1441
  Diploma .1394(*) .05767 .016 .0260 .2528
  Bachelor .0556 .05392 .304 -.0505 .1616
  Above Bachelor -.1245 .12948 .337 -.3791 .1302
M6 M3 -.0170 .06460 .793 -.1441 .1100
  Diploma .1224(*) .05464 .026 .0149 .2299
  Bachelor .0385 .05067 .447 -.0611 .1382
  Above Bachelor -.1415 .12816 .270 -.3935 .1106
Diploma M3 -.1394(*) .05767 .016 -.2528 -.0260
  M6 -.1224(*) .05464 .026 -.2299 -.0149
  Bachelor -.0839(*) .04147 .044 -.1654 -.0023
  Above Bachelor -.2639(*) .12481 .035 -.5093 -.0184
Bachelor M3 -.0556 .05392 .304 -.1616 .0505
  M6 -.0385 .05067 .447 -.1382 .0611
  Diploma .0839(*) .04147 .044 .0023 .1654
  Above Bachelor -.1800 .12312 .145 -.4222 .0621
Above Bachelor M3 .1245 .12948 .337 -.1302 .3791
  M6 .1415 .12816 .270 -.1106 .3935
  Diploma .2639(*) .12481 .035 .0184 .5093
  Bachelor .1800 .12312 .145 -.0621 .4222

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 

 
 
 
Oneway 

Descriptives 
 

AVGSAT  

  N Mean 
Std.  

Deviation 
Std. E 
rror 

95% Confidence  
Interval for Mean Minimum Maximum 

          
Lower  
Bound 

Upper 
 Bound     

Less than 3 years 70 4.1804 .31416 .03755 4.1055 4.2553 3.48 4.62
3-5 years 145 4.1108 .35548 .02952 4.0525 4.1692 3.24 4.67
Above 5 years 141 4.1526 .28635 .02412 4.1049 4.2002 3.48 4.62
Total 356 4.1410 .32173 .01705 4.1075 4.1746 3.24 4.67
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ANOVA 
 
AVGSAT  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .260 2 .130 1.256 .286 
Within Groups 36.486 353 .103    
Total 36.746 355     

 
 

Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: AVGSAT  
LSD  

(I) EXP (J) EXP 

Mean  
Difference 

 (I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 

 Interval 

          
Lower  
Bound 

Upper  
Bound 

Less than 3 years 3-5 years .0696 .04679 .138 -.0224 .1616
  Above 5 years .0279 .04701 .554 -.0646 .1203
3-5 years Less than 3 years -.0696 .04679 .138 -.1616 .0224
  Above 5 years -.0417 .03802 .273 -.1165 .0331
Above 5 years Less than 3 years -.0279 .04701 .554 -.1203 .0646
  3-5 years 

.0417 .03802 .273 -.0331 .1165

 
 
 
 
 
 

Oneway 
Descriptives 

 
AVGSAT  

  N Mean 
Std. 

 Deviation 
Std. E 
rror 

95% Confidence 
 Interval for Mean Minimum Maximum 

          
Lower  
Bound 

Upper 
 Bound     

Single 147 4.1132 .33393 .02754 4.0588 4.1676 3.24 4.67
Married 167 4.1350 .31710 .02454 4.0866 4.1835 3.29 4.62
Divorce 42 4.2624 .27214 .04199 4.1776 4.3472 3.62 4.62
Total 356 4.1410 .32173 .01705 4.1075 4.1746 3.24 4.67
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ANOVA 
 
AVGSAT  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .738 2 .369 3.619 .028 
Within Groups 36.008 353 .102    
Total 36.746 355     

Post Hoc Tests 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: AVGSAT  
LSD  

(I) STATUS (J) STATUS 

Mean  
Difference  

(I-J) 
Std.  
Error Sig. 

95% Confidence  
Interval 

          
Lower  
Bound 

Upper  
Bound 

Single Married -.0218 .03612 .546 -.0929 .0492 
  Divorce -.1492(*) .05588 .008 -.2591 -.0393 
Married Single .0218 .03612 .546 -.0492 .0929 
  Divorce -.1274(*) .05513 .021 -.2358 -.0189 
Divorce Single .1492(*) .05588 .008 .0393 .2591 
  Married 

.1274(*) .05513 .021 .0189 .2358 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 
 
 
 
 
 

Correlations 
 Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 
AVGTS 4.2690 .24715 356
AVGSAT 4.1410 .32173 356

 
 Correlations 
 

    AVGTS AVGSAT 
AVGTS Pearson 

Correlation 1 .588(**)

Sig. (2-tailed) . .000
N 356 356

AVGSAT Pearson 
Correlation .588(**) 1

Sig. (2-tailed) .000 .
N 356 356

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล    นายภกัดี ทองคํา 
ประวัติการศึกษา    บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ตําแหนง เจาหนาที่จัดซื้อตางประเทศ 
     บริษัท แซนมนิา ไซส ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด 
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