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บทคัดยอ 
 

 รายงานฉบับนี้เสนอผลการศึกษาปญหาการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 9000 ในองคกร
กอสรางขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม ทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาการประยุกตใช มาตรฐาน ISO 9000 ของผูบริหารและพนักงานบริษัทกอสราง   
ขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม  จํานวน 4  บริษัท โดยแยกเปนบริษัทท่ีไดเขาสูระบบ   ISO 9000   แลว
จํานวน  2  บริษัท และ บริษัทท่ียังไมไดเขาสูระบบ  ISO 9000  จํานวน  2  บริษัท แลวนําขอมูลมา
ทําการวิเคราะห  เพื่อหาขอสรุปสําหรับเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการแกไขปญหา 
 ในการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นไดแยกประเด็นการวิเคราะหออกเปน 3 ประเด็นหลัก
คือ  ความสําคัญตอการพัฒนาองคกร   ปญหาอุปสรรค และประโยชนของการนําระบบ ISO 9000 
มาประยุกตใช ซ่ึงผลจากการวิเคราะหขอมูลพบวา  ในสวนของความสําคัญนั้น ผูตอบแบบสอบถาม
มีความเห็นวาการประยุกตใชระบบ ISO 9000 มีความสําคัญตอการพัฒนาองคกรใหดีข้ึนใน  4  ดานหลัก  
คือ  1)    ดานการสรางระบบการทํางานอยางมีระเบียบวนิัยและมีแนวทางปฏิบัติชัดเจน    2)   ดาน
ความสามารถในการทํางานใหเกดิความผิดพลาดนอยท่ีสุด     3)  ดานการใชวัสดุใหเกิดประโยชน 
มากท่ีสุดและลดการสูญเสียวัสดุ  4)  ดานการจัดการเอกสารใหเปนระบบ    ในสวนของปญหาและ 
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อุปสรรคพบวา ปญหาท่ีสําคัญในการเขาสูระบบ  ISO 9000  2  ประการ คือ 1)  บุคลากรไมเขาใจถึง
การปฏิบัติงานตามขอกําหนด  2)  มีงานเอกสารเพ่ิมข้ึนมาก  สวนในเรื่องของประโยชนนั้นพบวา
การนําระบบ    ISO 9000     มาใชมีประโยชนตอการบริหารงานท่ีสําคัญ  6  ประการคือ   1)   ทํา
ใหการจดัการเอกสารและขอมูลเปนระบบมากข้ึน 2) ทําใหไดรับวัสดสํุาหรับการใชงานท่ีมีคุณภาพ
และไดรับการสงมอบตรงเวลา   3) ทําใหการติดตอประสานงานระหวางฝายตาง ๆ มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  4) ทําใหสามารถดําเนินงานกอสรางใหไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไดดข้ึีน    5) ทําให
สามารถใชเคร่ืองจักรกลและอุปกรณทํางานไดดี เนื่องจากการตรวจซอมบํารุงท่ีมีแผนงานอยางมี
ระบบ 6) ทําใหระดับความสามารถในการแขงขันเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ในการเปรียบเทียบความ
แตกตางในความคิดเห็นระหวางผูบริหารและพนักงานของบริษัทที่เขาและยังไมเขาสูระบบ ISO 
9000    ซ่ึงพบวา  ในประเด็นการใหความสําคัญของระบบ ISO 9000   ตอการพัฒนาองคกรนั้น
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทท่ีเขาและยังไมเขาสูระบบ ISO 9000   มีความเห็นไมตางกนั         
ในสวนประเด็นปญหาอุปสรรค ผูบริหารและพนักงานของบริษัทท่ีไมเขาสูระบบ  ISO 9000   เห็นวา
การเขาสูระบบ ISO 9000  มีปญหาและอุปสรรคมากกวาผูบริหารและพนกังานของบริษัทที่เขา       
สูระบบ   ISO 9000 แลว  สวนในเร่ืองของประโยชน ผูบริหารและพนกังานของบริษทัท่ีเขาสูระบบ   
ISO 9000   แลว  เห็นวาการเขาสูระบบ  ISO 9000   เปนประโยชนในดานตาง ๆ  มากกวาผูบริหาร
และพนกังานของบริษัทท่ียงัไมเขาสูระบบ ISO 9000   
 จากขอมูลและผลการวิ เคราะหในการศึกษาคร้ังนี้ ทําใหสามารถเสนอแนวทาง              
การดําเนินงานท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงานภายใตระบบ  ISO 9000   สามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ  3  ประการ  ดังนี้  1)  การสรางความรูความเขาใจตอการปฏิบัติตามขอกําหนด
ของระบบ  ISO 9000  ใหกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  2) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับผูเกี่ยวของ
ในระดับตาง ๆ   3)   การจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อชวยใหการจัดเก็บรักษาเอกสารเปนไปอยางมี
ระบบ 
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ABSTRACT 

 
 This report presents results of a study on problems in applying ISO 9000 standard                 
to medium scale construction organization in Chiang Mai. Questionnaires were used in collecting 
information on benefits and problems in applying ISO 9000 standard from personnel of 4 selected 
construction firms in Chiang Mai. Two of the selected firms are already holders of ISO standard. 
The information was analyzed in order that guidelines and measures to improve the present 
situations can be proposed. 
 Contents of the questionnaires information were grouped into 3 aspects as follows: the 
important on organization development, the obstacles and benefits of applying ISO 9000.             
On the aspect of important to organization development, results of the analysis reveal that 
application of ISO 9000 standard is significant in helping corporate development in four main 
points. (1) It helps in systemizing working procedures. (2) It helps in decreasing working errors.              
(3) It helps in lowering the amount of waste materials so that materials can be used effectively. 
(4)     It helps in document management.  On the aspect of the obstacles and problems of applying  
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ISO 9000, Two main points were revealed as followings: (1) Lacking of understanding on 
working regulations by personnel. (2) Increasing in amounts of paper works. On the aspect of the 
benefit  in  applying  ISO  9000 standard, six major points were revealed :  (1)   It helps in managing 
organization of work profiles. (2) The organization can get the good capacity material and send 
the matter on time. (3) It aids effective communications. (4) Good quality construction standards 
can be achieved easier. (5) Machines and equipment are efficiently utilized due to well organized 
maintenance. (6) Competitiveness of organization can be increased.  
 Different in opinions of the personnel of ISO 9000 standard holder firms and those of 
nonholder firms were also analyzed. It is found that the opinions on the importance                            
to organization development for both groups are similar. However, in term of the obstacles and 
problems, the non ISO 9000 holder firms personnel view that applying ISO 9000 is more 
complicated and cause more problems than those in ISO 9000 holder firms. As for the benefits, 
the personnel of ISO 9000 holder firms view that applying ISO 9000 can give more benefits than 
those of the non ISO 9000 holder firms. Therefore, measures and guidelines should be established 
to solve such problems as following (1) Creating understandings of the ISO 9000 regulations.   
(2) Preparing handbooks on ISO standard working procedures for various sections in the 
organization and (3) Creating a well organized data and document management system.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


