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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง “การประเมินระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ (TQM) ของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัท ปญญธารา จํากัด “
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เป น ส ว นหนึ่ ง ของการค น คว า อิ ส ระ ตามหลั ก สู ต ร วิ ท ยาศาส ตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 คําถามวัดความรูความเขาใจของพนักงานเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ (TQM )
โดยรวม
สวนที่ 3 คําถามวัดความเขาใจของพนักงานในกิจกรรมเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ
(TQM) ในบริษัท ปญญธารา จํากัด ซึ่งแบงเปน 7 ดาน ประกอบดวย ดานการนําองคกร,
ดานการวางแผนกลยุทธ , ดานการมุงเนนลูกคาและตลาด ,ดานการวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู ,ดานการมุงเนนบุคลากร , ดานการจัดการกระบวนการ , ดานผลลัพธ

คําตอบของทานมีคุณคายิ่งตองานวิจัย ขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงและสมบูรณจะชวยใหงานวิจัยดําเนิน
ไปดวยความถูกตอง ผูวิจัยจึงใครขอความอนุเคราะหทาน โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของ
ทานอยางอิสระ โดยเลื อกตอบคํา ตอบ เพียงข อเดีย ว โดยเติม เครื่ องหมาย √ หรื อเติ มขอความใน
ชองวาง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
□ (1) ชาย
2. อายุ
□ (1) 20 – 29 ป
□ (3) 40 ปขึ้นไป
3. สถานภาพ
□ (1) โสด
□ (3) หยาราง / หมาย
4. ระดับการศึกษา
□ (1) ต่ํากวาปริญญาตรี
□ (3) ปริญญาโทขึ้นไป
5. ตําแหนงงาน
□ (1) ระดับพนักงาน
□ (3) ระดับเจาหนาที่อาวุโส
6. หนวยงานที่สังกัด
□ (1) ดานฝกอบรมสายปฏบัติการ
□ (3) ดานบริหารการศึกษา
□ (5) ดานการตลาดและพัฒนาการเรียนรู
□ (7) ดานบริหารงานบุคคลและบัญชี
7. ประสบการณในการทํางาน
□ (1) 1 – 2 ป
□ (3) 6 – 10 ป
8. ทานไดรับการฝกอบรมเรื่อง TQM
□ เคยไดรับการฝกอบรม

□ (2) หญิง
□ (2) 30 – 39 ป

□ (2) สมรส

□ (2) ปริญญาตรี

□ (2) ระดับเจาหนาที่
□ (4) ระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
□ (2) ดานฝกอบรมมณฑล
□ (4) ดานฝกอบรมสายสํานักงานและคลังสินคา
□ (6) ดานบริหารงานทั่วไป
□ (8) อื่นๆ โปรดระบุ............................
□ (2) 3 – 5 ป
□ (4) 10 ปขึ้นไป

□ ไมเคยไดรับการฝกอบรม
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ส ว นที่ 2 คํ า ถ ามวั ด ความรู ความเข า ใจของพนั ก งานเกี่ ย วกั บ ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
(TQM)โดยรวม
กรุณาตอบคําถาม โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว
ขอที่

คําถามความรูความเขาใจของพนักงานเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ (
TQM)

1.

TQM คือการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จเปนแนวทางในการบริหารองคกรที่
มุงเนนคุณภาพ โดยที่ทุกคนมีสวนรวม
TQM เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

TQM เปนกระบวนการที่ชวยในการแกไขปญหางานไดเปนอยางดี
TQA เปนมาตรฐานของ TQM
TQM เปนระบบที่ชวยใหการทํางานทุกขั้นตอนมีคุณภาพ
ขอเสนอแนะของพนักงานในองคกรเปนสวนหนึ่งของ TQM
TQM แตกตางจากมาตรฐาน ISO 9000 ตรงที่วา TQM มิไดกําหนดจากมาตรฐาน
แตเปนบทสรุปของเทคนิคบริหารการปรับปรุงคุณภาพที่ไดรับการยอมรับ
กิจกรรม 5 ส เปนสวนหนึ่งของ TQM
QC Story เปนสวนหนึ่งของ TQM
ผูบริหารเทานั้นที่จะไดรับประโยชนจาก TQM
ภาพรวมของผลสําเร็จของ TQM อยางหนึ่งคือ การไมมีขอรองเรียนจากลูกคา
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของ TQM คื อ การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง, การมุ ง เน น การ
ปรับปรุง,กระบวนการคิดอยางเปนระบบ , ตามวงจร PDCA เพื่อการปรับปรุง
กระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
ดานการเปนผูนําหมายถึง การสื่อสารถึงความรูสึก ความนึกคิด วัตถุประสงคความ
ตองการเพื่อใหดําเนินงานขององคกรบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
ไมจําเปนตองทําการจัดฝกอบรมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ
แบบ TQM ใหแกบุคลากรทั้งองคกรอยางตอเนื่อง
การทํางานเปนทีม คือทักษะสําคัญขององคกรที่สามารถปรับปรุงตนเองไดและ
ปลูกฝงใหกับบุคลากรในองคกร
TQM มีความสําคัญในแงของการเปนองคประกอบ ของการเปลี่ยนแปลงโดยมีผล
สื บ เนื่ อ งมาจากการพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ที่ เ ป น แรงกระตุ น เพื่ อ นํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงตางๆ การปรับตัวขององคกรตางๆเพื่อความอยูรอด
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ใช

ไมใช

สวนที่ 3 คําถามวัดความเขาใจของพนักงานในกิจกรรมเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ(TQM)
ในบริษัท ปญญธารา จํากัด
กรุณาจัดลําดับคะแนนตามความคิดเห็นที่ทานเห็นดวย โดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
มากที่สุดเพียงคําตอบเดียว
เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
ขอที่
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1.คําถามดานการนําองคกร
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.
นําระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008
เขามาใชพัฒนาระบบคุณภาพของบริษัท
2.
มี ก ารจั ด กิ จ กรรม ส ง เสริ ม การอบรมสั ม มนา
วิชาการใหความรูแกบุคลากรและบุคคลภายนอกที่
สนใจทั่วไป
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง รู แ ละเข า ใจระบบคุ ณ ภาพที่
3.
เหมาะสมกับบริษัท และเลือกมาประยุกตใช
4.
สรางนิสัยในการทํางานดวยการลดความผิดพลาด
ของงานใหนอยและรณรงคใหความผิดพลาดเปน
ศูนย
5.
บริษัทใหความรวมมือกับองคกรภายนอก อํานวย
ความสะดวกเรื่องตางๆ เชน เปนหนวยเลือกตั้ง
เปนสนามสอบ
2. คําถามดานการวางแผนเชิงกลยุทธ
6.
7.

8.
9.
10.

ผูบ ริ ห ารระดับ สู ง มีก ารประชุมร ว มกัน จั ดทํา แผน
และกําหนดทิศทางองคกรของบริษัทอยางชัดเจน
มี ก ารป ระเมิ น ศั ก ยภาพของทรั พ ยากรที่ มี ค วาม
เปนไปไดในอนาคตประกอบการวางแผนกลยุทธ
เสมอ
ผู บ ริ ห ารนํ า เป า หมายและนโยบายไปกระจายสู
ระดับปฏิบัติอยางเปนระบบ
ขั้นตอนเปนระบบตรวจสอบงายในแตละหนวยงาน
ตามลําดับชั้น
มีการสํารวจและวิจัยความตองการความคาดหวัง
ของลูกคาที่เขามารับการฝกอบรมในเรื่องตางๆ เชน
ที่จอดรถ เพื่อมากําหนดกลยุทธ
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ขอที่
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

เห็นดวย เห็นดวย เหนด
็ วย เห็นดวย เห็นดวย
3. คําถามดานการมุงเนนลูกคาและตลาด มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
หาความตองการและความคาดหวังของลูกคาโดย
การสัมภาษณ กรอกแบบสอบถาม
มีการทําวิจัยของบริษัทโดยกรอกแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจของพนักงาน เชน การปฏิบัติงาน
สวัสดิการ วัสดุอุปกรณ
ผูบริหารเปดใจรับฟงปญหาตางๆและเปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็น
มีการสงจดหมายเชิญชวนไปยังหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนเขารวมอบรมสัมมนาทางวิชาการ
ฟรี
หาความตองการและความคาดหวังของลูกคาโดย
กลองความคิดเห็น
4. คําถามดานการวัด การวิเคราะห และการ
จัดการความรู
ผูบริหารรวมกันพิจารณา กําหนดวัตถุประสงคการ
ใชขอมูลขาวสารที่จําเปนรวมกับผูออกแบบระบบ
ตอเนื่องและชัดเจน
การเก็บขอมูลมีหนวยงานกลางและหนวยงานทุก
หนวยรวมกันแบงหมวดขอมูลใหมีความชัดเจน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง ข อ มู ล
สารสนเทศควรดําเนินการอยางนอยปละ2 ครั้ง
โปรแกรมที่ใชในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผล
ควรมีทั้ง ที่เปนโปรแกรมสําเร็จรูปและเขียนขึ้นใช
เอง
มีวิธีการในการทําใหระบบการวัดผลการดําเนินการ
ทันกับความตองการและทิศทางของธุรกิจอยูเสมอ
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เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ขอที่

5. คําถามดานการมุงเนนบุคลากร

21.

มีการจัดทําแผนพัฒนากําลังคนในตําแหนงอยาง
เปนระบบ
บริษัทมีนโยบายใหบุคลากรทุกคนใชภาษาอังกฤษ
ไดตามความจําเปนโดยจัดอบรมใหแกผูสนใจ
กระตุนใหบุคลากรเห็นถึงความจําเปนในการตอง
พัฒนาตนเองตลอดเวลา
สง เสริ มใหบุค ลากรคิ ด คน วิ ธีทํ า งานแบบใหมๆ ที่
เพิ่มประสิทธิภาพแกหนวยงาน
นําระบบรางวัลและการใหผลตอบแทนมาใชเพื่อ
สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรที่อุทิศแรงกายและใจ
แกองคกร

22.
23.
24.
25.

6.คําถามดานการจัดการกระบวนการ
26.
27.

28.
29.
30.

กํ า หนดแนวทางการแก ไ ขป ญ หาให ชั ด เจ น
ตามลําดับความสําคัญ
มอบหมายอํานาจในการตัดสินใจอยางเหมาะสม
ใหแกผูปฏิบัติงานในการปรับปรุงงานและพัฒนา
วิธีการทํางาน
มี ก ารตรวจสอบงานก อ นส ง มอบงานให แ ก
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในหนวยงานถัดไป
นําขอมูลที่ไดจริงๆมาแกไขปญหาในเรื่องนั้นๆโดย
วิธีแกปญหาที่ขอเท็จจริง
นํ า ข อ มู ล และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านต า งๆในรู ป สถิ ติ
นํ า มาประชาสั ม พั น ธ ใ นด า นบวก และลบเพื่ อ
เปรียบเทียบพัฒนาการของบริษัท
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เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ขอที่

7. คําถามดานผลลัพธ

31.

มี ก ารวั ด ผลความพึ ง พอใจของผู เ ข า รั บ การ
ฝกอบรมที่มีตอบริษัท
มีการวัดผลความพึงพอใจของบุคลากรภายในที่ที
ตอบริษัทในดานตางๆ
มี ก ารวั ด ผลอั ต ราการเข า ใหม แ ละลาออกของ
บุคลากรในแตละป
มีการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนตอการเขารับ
บริการงานวิชาการตางๆของบริษัท
มีการวัดผลความพึงพอใจของหัวหนางานผูที่ผาน
การอบรมจากบริษัท

32.
33.
34.
35.
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ประวัติการศึกษา
ชื่อ
วันเดือนปเกิด
วุฒิการศึกษา
ตําแหนง
ทุนการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
ประสบการณทํางาน
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