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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยความสําเร็จทางดานการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรตอผลการ

ดําเนินงานของธุรกิจ และศึกษาการประยุกตใชเครื่องมือ เทคนิคทางคุณภาพในการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร โดย
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ องคกรในประเทศไทยท่ีมีการประยุกตใชระบบการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร 
(TQM) และองคกรท่ีไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award, TQA) และรางวัลการบริหารสูความ
เปนเลิศ (Thailand Quality Class, TQC) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติและเปนการวิจัยในระดับผูบริหาร มีการ
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวาผลการ
ดําเนินงานโดยรวมขององคกรหลังการประยุกตใชระบบการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยูในระดับท่ีเพิ่มข้ึน ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบวา 1) การประยุกตใชเครื่องมือและเทคนิคทางคุณภาพ ประเภทของเครื่องมือเบ้ืองตนแหง
คุณภาพเปนกลุมของเครื่องมือท่ีถูกนําไปประยุกตใชในองคกรมากท่ีสุด และเครื่องมือ 5-S Technique เปน
เครื่องมือท่ีองคกรสวนใหญนํามาประยุกตใชมากท่ีสุด 2) ขอมูลองคกรปจจัยดานจํานวนพนักงานในองคกรมีผลตอ
การปฏิบัติงานของธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  3) ปจจัยความสําเร็จของการบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง
องคกรดานการมุงเนนลูกคาและตลาดมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของธุรกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยคือ ผูบริหารระดับสูงจะตองใหความสําคัญกับการบริหารคุณภาพอยางจริงจังโดยตอง
ใหมีการถายทอดความตองการดานคุณภาพไปยังสวนอื่นๆขององคกร และตองมีการสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
คุณภาพอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานทางดานการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรท่ีดีข้ึนและเกิด
การพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน 
 
คําสําคัญ :  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร  การบริหารคุณภาพ 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the success factors and performance of Total 

Quality Management (TQM). In addition, to study the application of quality tools and techniques of 
TQM. The population of this study consisted of organizations in Thailand that had applied to the TQM 
and organizations that had won the Thailand Quality Award and Thailand Quality Class. Data were 
collected by questionnaires survey. Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, 
standard deviation, One-Way ANOVA and Multiple Regression Analysis, at the .05 level of significance 
were analyzed by computer program. The results of this research showed that the level of business 
performance after the application of Total Quality Management increased. Hypothesis testing showed 
that 1) The application of quality tools and techniques, the basic quality tools were applied in most 
organizations. And 5-S Technique was a tool that was applied the most. 2) Organization factors, the 
number of employees have an effect on the business performance. 3) The success factors of Total 
Quality Management, the customer and market focus support were related to business performance in 
the same direction. Therefore, the suggestions  from the study is: the senior manager must focus on 
quality management by improving concerns on quality management in all parts of the organization. 
Supporting structure and development process must be rigorous and continuous to ensure that the 
performance of the Total Quality Management be a better and sustainable development. 
 
Keywords : Total Quality Management, Quality Management 
E-mail : jigalet@hotmail.com 

 
คํานํา 

ในสภาวะการแขงขันทางธุรกิจท่ีมีสูงมากในปจจุบัน องคกรธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีจะประสบความสําเร็จและ
อยูรอดเติบโตตอไปไดนั้น จําเปนตองสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันซึ่งประกอบไปดวยหลายปจจัย โดยปจจัย
สําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหการแขงขันทางธุรกิจประสบความสําเร็จไดคือ "คุณภาพ" ของสินคาหรือบริการ ท่ีเปนคุณ
ลักษณะเฉพาะ ซึ่งแฝงอยูในสินคาหรือบริการ ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคา เพื่อสรางความพึง
พอใจใหแกลูกคา องคกรใดก็ตามท่ีสามารถผลิตสินคาหรือใหบริการท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคา และมีความมุงมั่นท่ีจะทําใหมีคุณภาพเหนือความคาดหวังของลูกคาได องคกรนั้นยอมประสบความสําเร็จใน
การเพิ่มสวนแบงการตลาดและมีผลกําไรสูงสุด การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร  การบริหารคุณภาพโดยรวม หรือ
การบริหารคุณภาพท่ีทุกคนมีสวนรวม (Total Quality Management, TQM) เปนการบริหารองคกรท้ังหมดเพื่อใหมี
ลักษณะท่ีดีในดานผลิตภัณฑและบริการ  โดยวัตถุประสงคท่ัวไปของการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรคือ เพื่อสราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคา และยกระดับคุณภาพของสินคาและบริการ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องใน
กิจกรรมทุกดาน และแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (วิฑูรย, 2550) TQM เปนวัฒนธรรมของ
องคการท่ีสมาชิกทุกคนตางใหความสําคัญ และมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานขององคการอยางตอเนื่อง 
(ณัฏฐพันธ และคณะ, 2546) 
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สถาบัน NIST ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มกําหนดแนวคิด และรูปแบบขององคกรท่ีจะมุงสูความเปน
เลิศดานคุณภาพไว พรอมกันนั้นก็ไดจัดทําเปนขอกําหนด ในรายละเอียดรวม 16 ประการ โดยองคกรธุรกิจชั้นนํา
ท่ัวไปในสหรัฐอเมริกาตางนิยมเรียกกันวาระบบบัลดริดจ (Baldrige System) และสถาบันรางวัลบัลดริดจไดกําหนด
หลักเกณฑ 7 ขอ เพื่อใชในการพิจารณามอบรางวัลแกองคกรท่ีมีผลการดําเนินงานเปนเลิศ จากบัญญัติ 16 ประการ
ของบัลดริดจและเกณฑรางวัลคุณภาพ Malcolm Baldrige National Quality Award  ผูวิจัยสามารถวิเคราะหปจจัย
ความสําเร็จออกเปนปจจัยหลักและปจจัยรอง โดยกําหนดใหเกณฑรางวัลคุณภาพเปนปจจัยหลัก และกําหนดให
บัญญัต ิ16 ประการเปนปจจัยรอง อธิบายไดดังตาราง 
 
ตาราง  ปจจัยหลักตามเกณฑรางวัลคุณภาพและปจจัยรองจากบัญญัติ 16 ประการของบัลดริดจ 
 

ปจจัยหลัก ปจจัยรอง 
1. การนําองคกร  ความเปนผูนํา 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ  
 

การกําหนดแผนกลยุทธ 
การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาต ิ

3. การมุงเนนลูกคาและตลาด  
 

การเนนท่ีความสําคัญของลูกคา 
ความเอาใจใสตอลูกคา 
การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 

4. สารสนเทศและการวิเคราะห  การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
5. การมุงเนนบุคลากร  
 

การมีสวนรวมของพนักงาน 
การมีระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีด ี
การประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล 
การใหความสําเร็จกับทรัพยากรบุคคล 

6. การจัดการกระบวนการ  
 

การบริหารงานท่ีเหมาะสม 
การบริหารกระบวนการ 
คุณภาพของผูขายปจจัยการผลิต 

7. ผลลัพธของธุรกิจ  
 

การวิเคราะหเปรียบเทียบ-แขงดี  
การประเมินผลระบบ 

 
งานวิจัยนี้ใชการวัดผลการดําเนินงานของธุรกิจดวยเทคนิค Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งประกอบดวย 

4 ดาน คือ  ดานการเงิน  ดานลูกคา  ดานกระบวนการจัดการภายในของธุรกิจ และดานนวัตกรรมและการเรียนรู 
(เรืองวิทย, 2545) 
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กรอบแนวคิด 
 

    ขอมูลองคกร : ลักษณะองคกร 
       จํานวนพนักงาน 

 ประเภทอุตสาหกรรม     

    การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร : 
1. การนําองคกร 

         2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 
         3. การมุงเนนลูกคาและตลาด 
         4. สารสนเทศและการวิเคราะห 
         5. การมุงเนนบุคลากร 
         6. การจัดการกระบวนการ 
         7. ผลลัพธของธุรกิจ 
 

ภาพ  กรอบแนวคิดงานวิจัย 
สมมติฐาน 
 1.  ลักษณะขององคกรท่ีแตกตางกันมีผลการปฏิบัติงานของธุรกจิท่ีตางกัน 
 2.  จํานวนพนักงานในองคกรท่ีแตกตางกันมีผลการปฏิบัติงานของธุรกิจท่ีตางกัน 
 3.  ประเภทของอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันมีผลการปฏิบัติงานของธุรกิจท่ีตางกัน 
 4.  ปจจัยความสําเร็จของการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรมีผลตอผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 

 

อุปกรณและวิธีการ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาปจจัยความสําเร็จในการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร  และการศึกษาเครื่องมือและเทคนิคทาง

คุณภาพ  ใชวิธีการกรอกแบบสอบถามจากผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของในระดับผูบริหาร จากองคกรธุรกิจท่ีมีการนํา
แนวคิดการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และองคกรท่ีไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(Thailand  Quality  Award, TQA) และรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand  Quality  Class, TQC) จาก
สํานักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาต ิ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ จํานวน 108 องคกร 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนการกรอกแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ดังตอไปนี ้
 สวนท่ี 1: ขอมูลสวนบุคคล 
 สวนท่ี 2: ขอมูลองคกร 
 สวนท่ี 3: เครื่องมือและเทคนิคทางคุณภาพ 
 สวนท่ี 4: ปจจัยความสําเร็จของระบบบริหารคุณภาพ TQM  ตอผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ โดยใชมาตรวัด
ของลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานของธุรกิจตามเทคนิค BSC 
ดานการเงิน 

ดานลูกคา 
ดานกระบวนการจัดการภายใน 

ดานนวัตกรรมและการเรียนรู 
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 สวนท่ี 5: ผลการดําเนินงานขององคกร  จากตัวชี้วัดดานตางๆตามเทคนิค Balanced Scorecard โดยใช
มาตรวัดของลิเคิรท (Likert’s Scale) ในการประเมิน 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  คารอยละ ใชในการอธิบายขอมูลในแบบสอบถามสวนท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามสวนท่ี 2 ขอมูลองคกร และแบบสอบถามสวนท่ี 3 เครื่องมือและเทคนิคทางคุณภาพท่ีใช 

2.  คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอมูลแบบสอบถามสวนท่ี 4 การวัดความคิดเห็นปจจัย
ความสําเร็จของระบบบริหารคุณภาพแบบ TQM  ตอผลการปฏิบัติงานของธุรกิจและแบบสอบถามสวนท่ี 5 การวัด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานขององคกร 

3.  การวิเคราะหความแปรปรวน ใชวิเคราะหในสวนของขอมูลองคกรกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ  
4. การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ใชในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จของการบริหาร

คุณภาพท่ัวท้ังองคกรกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล พบวา ตําแหนงงานของกลุมตัวอยางรอยละ 34.2 มีตําแหนงเปนหัวหนา

แผนก/ฝาย  รอยละ 21.1 มีตําแหนงเปนผูจัดการแผนก/ฝาย และรอยละ 18.4 มีตําแหนงวิศวกร  ฝาย/แผนกของกลุม
ตัวอยางรอยละ 39.5 เปนฝาย/แผนกบริหารคุณภาพ  รอยละ 31.6 เปนฝาย/แผนกการผลิต และรอยละ 10.5 เปนฝาย/
แผนกประกันคุณภาพ  และอายุงานของกลุมตัวอยางรอยละ 42.1 มีอายุงาน 6 – 10 ป  รอยละ 18.4 มีอายุงานนอย
กวา 5 ป และอายุงาน 11 - 15 ป  และ 16 – 20 ป มีคาเทากันคือรอยละ 15.8 

ผลการวิเคราะหขอมูลองคกร พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 94.7 เปนบริษัทของไทย ดานจํานวนพนักงาน 
พบวา รอยละ 36.8 มีพนักงาน 100 – 249 คน รอยละ 31.6 มีพนักงาน ตั้งแต 501 ข้ึนไป และรอยละ 13.2 มี
พนักงาน 250 – 500 คน  ดานประเภทของอุตสาหกรรม พบวา รอยละ 18.4 เปนอุตสาหกรรมอาหาร  รอยละ 15.8 
เปนอุตสาหกรรมบริการ และผลการวิเคราะหขอมูลองคกรดานระบบบริหารคุณภาพ (นอกจาก TQM) ท่ีองคกรกลุม
ตัวอยางใช พบวา รอยละ 73.3 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีการประยุกตใชระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 
รวมกับระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร 

ผลการวิเคราะหเครื่องมือและเทคนิคทางคุณภาพพบวาในกลุมของเครื่องมือเบ้ืองตนแหงคุณภาพ เครื่องมือ 
5-S Technique เปนเครื่องมือท่ีองคกรสวนใหญนํามาประยุกตใชมากท่ีสุด กลาวคือจากองคกรผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด มีรอยละ 89.5 ท่ีประยุกตใชเครื่องมือนี้  กลุมของเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 แบบ  Check Sheet เปน
เครื่องมือท่ีองคกรสวนใหญนํามาประยุกตใชมากท่ีสุด คือจากองคกรผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด มีรอยละ 83.3 ท่ี
ประยุกตใชเครื่องมือนี้  กลุมของเครื่องมือควบคุมคุณภาพใหม 7 แบบ Matrix Diagrams และ Process Decision 
Program Charts  เปนเครื่องมือท่ีองคกรสวนใหญนํามาประยุกตใช คือจากองคกรผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด มี
รอยละ 45.0 ท่ีประยุกตใชเครื่องมือท้ังสองนี้  กลุมของเครื่องมือคุณภาพอื่นๆ พบวา  Flowcharting  เปนเครื่องมือท่ี
องคกรสวนใหญนํามาประยุกตใช คือจากองคกรผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด มีรอยละ 60.5 ท่ีประยุกตใชเครื่องมือนี ้ 
กลุมของเครื่องมือสถิติข้ันสูง Project Management เปนเครื่องมือท่ีองคกรสวนใหญนํามาประยุกตใช คือจาก
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องคกรผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด มีรอยละ 62.1 ท่ีประยุกตใชเครื่องมือนี้ และเครื่องมือปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
PDCA Cycle เปนเครื่องมือท่ีองคกรสวนใหญนํามาประยุกตใช คือจากองคกรผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด มีรอยละ 
72.7 ท่ีประยุกตใชเครื่องมือนี ้

สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นการประยุกตใชองคประกอบของระบบบริหารคุณภาพแบบ TQM ใน
องคกร พบวา ทุกองคประกอบมีคาอยูในระดับท่ีเห็นดวย โดยองคประกอบดานการมุงเนนลูกคาและตลาด มีคาเฉลี่ย
มากท่ีสุด คืออยูในระดับ 4.16  องคประกอบดานสารสนเทศและการวิเคราะห และผลลัพธของธุรกิจ มีคาเฉลี่ยเปน
สองลําดับถัดมา ดวยคาเฉลี่ย 3.99 และ 3.90 ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอระดับการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานขององคกร พบวา ระดับความ
คิดเห็นตอผลการดําเนินการขององคกรโดยรวมอยูในระดับ เพิ่มข้ึน (คาเฉลี่ย 3.57) โดยผลการดําเนินงานดานลูกคา 
ดานการเงิน และดานนวัตกรรมและการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับท่ีเพิ่มข้ึนเชนกัน สวนผลการดําเนินงาน
ดานกระบวนการจัดการภายในของธุรกิจมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับไมมีการเปลี่ยนแปลง  

ผลการทดสอบสมมติฐานดานขอมูลองคกร พบวา ลักษณะองคกรและประเภทของอุตสาหกรรมท่ีแตกตาง
กัน มีผลการปฏิบัติงานของธุรกิจท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Brah et al. (2000) ท่ีกลาววาผลการปฏิบัติงานของธุรกิจไมไดข้ึนอยูกับ
ประเภทของอุตสาหกรรมแตข้ึนอยูกับประสบการณในการประยุกตใชระบบการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร โดย
ขอมูลองคกรดานจํานวนพนักงาน พบวา จํานวนพนักงานท่ีแตกตางกัน มีผลการปฏิบัติงานของธุรกิจท่ีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซึ่งสนับสนุนงานวิจัยของ Brah et al. 
(2000) ท่ีพบวาขนาดของบริษัทมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานทางดานการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรและผล
การปฏิบัติงานของธุรกิจ โดยแสดงคา P-value ดังภาพ 
 
 
    ขอมูลองคกร : ลักษณะองคกร 
       จํานวนพนักงาน 

 ประเภทอุตสาหกรรม 
 
 
ภาพ คา P-value ของตัวแปรขอมูลองคกรและผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 

 
การศึกษาปจจัยความสําเร็จของการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ  

พบวา ปจจัยความสําเร็จของการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของธุรกิจ ไดแก ปจจัยดานการ
มุงเนนลูกคาและตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีปจจัยดังกลาวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของระดับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจไดรอยละ 70.8 (R2

adj = 0.708) ซึ่งสนับสนุนงานวิจัยของ Pinho (2008) ท่ี
กลาววา การปฏิบัติงานทางดานการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรและการดูแลลูกคามีความสัมพันธกันในเชิงบวก โดย
แสดงคา P-value ของปจจัยตางๆ ไดดังภาพ 

P-value = 0.000 
P-value = 0.152 

P-value = 2.884 ผลการปฏิบัติงานของธุรกิจตามเทคนิค BSC 
ดานการเงิน 

ดานลูกคา 
ดานกระบวนการจัดการภายใน 

ดานนวัตกรรมและการเรียนรู 
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    การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร : 
1. การนําองคกร 

         2. การวางแผนเชิงกลยุทธ 
         3. การมุงเนนลูกคาและตลาด 
         4. สารสนเทศและการวิเคราะห 
         5. การมุงเนนบุคลากร 
         6. การจัดการกระบวนการ 
         7. ผลลัพธของธุรกิจ 
 

ภาพ  สรุปคา P-value ของปจจัยความสําเร็จของการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรตอผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 

ขอมูลสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงเปนหัวหนาแผนก/ฝายดานการบริหารคุณภาพ  
และมีอายุงาน 6 – 10 ป  ดานขอมูลองคกร พบวา เกือบท้ังหมดเปนบริษัทของไทย  สวนใหญมีจํานวนพนักงาน 100 
– 249 คน และเปนอุตสาหกรรมอาหาร อีกท้ังยังพบวา องคกรสวนใหญมีการประยุกตใชระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9001 รวมกับระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร   การศึกษาการประยุกตใชเครื่องมือและเทคนิคทางคุณภาพใน
การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร พบวา กลุมของเครื่องมือเบ้ืองตนแหงคุณภาพ และเครื่องมือ 5-S Technique เปน
เครื่องมือท่ีองคกรสวนใหญนํามาประยุกตใชมากท่ีสุด  ขอมูลองคกรกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ พบวา จํานวน
พนักงานในองคกรมีผลตอการปฏิบัติงานของธุรกิจท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  การศึกษาปจจัยความสําเร็จของ
การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรตอผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ พบวา ปจจัยดานการมุงเนนลูกคาและตลาดมีผลตอ
การปฏิบัติงานของธุรกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ไมสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยความสําเร็จอื่นๆกับผลการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจได ซึ่งปจจัยดังกลาวเหลานั้นลวนเปนปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จท้ังสิ้น ในการวิจัยครั้งนี้กลับไมพบ
ความสัมพันธ จึงอาจกลาวไดวาปจจัยดังกลาวเหลานั้นไมไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังในองคกร ซึ่งถือเปน
อุปสรรคในการประยุกตใชระบบการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรใหเกิดผลสําเร็จ และเพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงาน
ทางดานการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรท่ีดีข้ึน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ปจจัยดานการนําองคกรถือเปนการสงเสริมการปฏิบัติงานในข้ันตอนแรก โดยผูบริหารระดับสูงใน
องคกรจะตองมีการจัดโครงสรางองคกรท่ีมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจดานงานคุณภาพไปในทุกสวนงาน และ
ตองมีการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 2. จากผลการวิจัยพบวาปจจัยดานการวางแผนเชิงกลยุทธมีระดับความคิดเห็นตอการประยุกตใช
องคประกอบดานนี้ในระดับท่ีเห็นดวยนอยท่ีสุด ซึ่งการวางแผนเชิงกลยุทธท่ีสงเสริมการปฏิบัติงานทางดานการ

 

 
ผลการปฏิบัติงานของธุรกิจตามเทคนิค BSC 

ดานการเงิน 

ดานลูกคา 
ดานกระบวนการจัดการภายใน 

ดานนวัตกรรมและการเรียนรู 

P-value = 0.184 

P-value = 0.425 

P-value = 0.000 

P-value = 0.681 

P-value = 0.527 

P-value = 0.455 

P-value = 0.367 
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บริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรนั้นสามารถทําไดโดย ใหมีการวางแผนเชิงกลยุทธท่ีชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรม
ดานการบริหารคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยใหมีการกําหนดหนวยงานท่ีสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพโดยเฉพาะ 

3. จากการวิจัยพบวา ผลการดําเนินงานดานกระบวนการจัดการภายในของธุรกิจไมมีการเปลี่ยนแปลงหลัง
การประยุกตใชระบบการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร ดังนั้นองคกรควรปรับปรุงในสวนนี้ใหมีผลการดําเนินงานท่ีดี
ข้ึน ซึ่งอาจทําไดโดยการนํากระบวนการดานคุณภาพท่ีสําคัญไปปฏิบัติ จัดการ และปรับปรุง พรอมท้ังเสริมสราง
ความเขาใจดานการบริหารคุณภาพในทุกสวนงานและทุกระดับ 
 
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหวางองคกรของรัฐ องคกรรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรภาคเอกชน วามีความ
แตกตางกันหรือไม ซึ่งการเปรียบเทียบองคกรท่ีตางประเภทกันจะทําใหเห็นความแตกตางของการปฏิบัติงาน
ทางดานการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร และนําขอสรุปไปประยุกตตอไปได 
  2. การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยในระดับผูบริหารท่ีรับผิดชอบโดยตรงในดานการบริหารคุณภาพเทานั้น 
มุมมองท่ีเกิดข้ึนอาจมีความแตกตางจากระดับปฏิบัติการ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยจากผูปฏิบัติการใน
หลาย ๆ ระดับ 
 3. เนื่องจากสภาพแวดลอมทางการแขงขันในอุตสาหกรรมแตละประเภทแตกตางกัน งานวิจัยในอนาคตจึง
ควรวิเคราะหเจาะลึกสําหรับอุตสาหกรรมในแตละประเภทดวย เพื่อใหไดผลการวิเคราะหท่ีเหมาะสมสําหรับแตละ
อุตสาหกรรม 
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