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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) ความคิดเห็นของพนกังานบริษัท สีมาเทคโนโลยี จํากดั ท่ีมีตอ่การ

บริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การในด้านท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์   2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

และ  3) อิทธิพลของการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัมนุษย์ท่ีมีต่อความพึงพอใจในงาน

ของพนกังาน  ผลการศกึษาพบวา่ 1) ระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การใน

ด้านท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ ทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ความผูกพันของผู้บริหารระดบัสูง การมอบอํานาจให้กับ

พนักงานการให้การศกึษาและการฝึกอบรม   การมีส่วนร่วมของพนักงาน  และการทํางานเป็นทีม อยู่ในระดบั

ปานกลางทัง้หมด   2) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) 

องค์ประกอบด้านการมอบอํานาจให้กบัพนกังาน   และการมีส่วนร่วมของพนกังาน  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ในงานของพนกังาน  โดยองค์ประกอบด้านการมอบอํานาจให้กบัพนกังานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของ

พนกังานมากท่ีสดุ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to study: 1) the employees’ opinion on the people-

related Total Quality Management (TQM) practices in a case study company-Sima Technology Co., 

Ltd., 2) job satisfaction of employees, and 3) the effects of people-related TQM on job satisfaction of 

employees. The results of this study showed that 1) the employees’ opinion level on the people-

related Total Quality Management (TQM) practices including top management commitment, 

empowerment, education and training, employee involvement and teamwork were moderate; 2) 

overall employees’ job satisfaction level was high; and 3) two practices of people-related TQM:  
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empowerment and employee involvement affected job satisfaction of employees. Specifically, 

empowerment had the most influence on job satisfaction of employees. 

 

Keywords: Total quality management, Job satisfaction 
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คาํนํา 

 การบริหารคณุภาพทั่วทัง้องค์การ (TQM) ได้รับความสนใจ  และนําไปปฏิบติัอย่างแพร่หลายตัง้แต่ ปี 

ค.ศ. 1980  อนัเน่ืองมาจากความสําเร็จของบริษัทระดบัแนวหน้าในประเทศญ่ีปุ่ นหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ซึง่เป็น

ผลมาจากความผกูพนัในระยะยาวในการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเน่ือง  สําหรับประเทศไทย หลายองค์กรรู้จกั

และนํา TQM มาใช้อย่างแพร่หลายตัง้แต่ปี 1990  โดยใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันด้านคณุภาพ (Krasachol 

and Tannock, 1999) อย่างไรก็ตาม บางบริษัทก็ประสบความสําเร็จด้วยดีบางบริษัทก็ล้มเหลว

(Jindadamrongwech, 2005)   Krasachol et al.(1998) ได้ทําการศึกษาการบริหารคุณภาพใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย  และพบว่ามีเพียงส่วนน้อยท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารแบบ TQM   

ยกเว้นบริษัทท่ีเป็นของชาวตา่งชาติอย่างเช่น ญ่ีปุ่ น หรืออเมริกา  ซึง่มีจํานวนไมม่ากนกัและส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม

อตุสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์  และจากการทบทวนงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยนัน้พบว่า การ

บริหารแบบ TQM ยังไม่ค่อยชัดเจน   การขาดข้อมูลการศึกษาเชิงประจักษ์ในการบริหารแบบ TQM  ทําให้

ภาคอตุสาหกรรมการผลิตของไทยกําลงัประสบปัญหามากมายในการบริหารแบบ TQM 

 บริษัท สีมาเทคโนโลยี  จํากัด เป็นผู้ ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ในรถยนต์ซึ่งผลิตขายทัง้ตลาด

ภายในประเทศและต่างประเทศ   บริษัทเร่ิมก่อตัง้เม่ือปี 2538  โดยบริษัทมีการขยายกําลงัการผลิตเพ่ิมขึน้ทุกปี 

ซึง่ในปัจจบุนัประกอบด้วย 4  โรงงานย่อย   แตจ่ากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการทางการตลาด

ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้สินค้าบางชนิดของบริษัทถูกทดแทนด้วยสินค้าท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ๆส่งผลให้

บริษัทต้องมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานด้านการผลิตใหมเ่พ่ือความอยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี ้ ดงันัน้

บริษัทจงึได้พยายามปรับปรุงการดําเนินงานด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ด้วยการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น

การจดักิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) ท่ีเรียกว่า M&K (Muda & Kaizen activity)  และการจดัห้องกิจกรรมการ

ฝึกอบรม   นอกจากนี ้บริษัทได้ให้ความสําคญักบัคณุภาพของสินค้าด้วยการเน้นยํา้กบัพนกังานทุกคนในองค์กร

ต้องให้ความสําคญักบัความต้องการของลูกค้าเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้มากท่ีสดุ    อย่างไรก็ตาม ปัญหาใน

สายการผลิตยงัมีปัญหาหลายประการ   เช่น ชิน้ส่วนไม่ได้คณุภาพ ชิน้ส่วนส่งมอบไม่ทนั  ซึง่สาเหตสุ่วนหนึ่งมา

จากอตัราการเข้าออกของพนกังานผลิตในระดบัคอ่นข้างสงู 

 งานวิจยัหลายๆ งานวิจยัได้แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในงานของพนกังานเป็นปัจจยัสําคญัในการ

สร้างความสําเร็จและการเติบโตขององค์การ (Harter et al., 2002; Harrison et al., 2006)   โดยความพึงพอใจ

ในงานของพนกังานมีผลต่อผลิตภาพ (productivity) ขององค์การ กล่าวคือ ถ้าพนกังานมีความพึงพอใจในงาน

มาก  ประสิทธิภาพในการทํางานก็จะมาก  รวมทัง้ความภกัดีต่อองค์การก็จะมีมากตามไปด้วย (Appelbaumet 

al., 2005; van der Voordt,2004; Jun et al.,2006; Turkyilmazet al., 2011)  อย่างไรก็ตาม การศกึษาท่ี
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ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่ง TQM กบัความพงึพอใจในงานของพนกังานยงัมีจํานวนน้อย   ทัง้ๆ ท่ีนกัวิชาการท่ี

สนับสนุนการบริหารแบบ TQM ได้เน้นว่าเป้าหมายสุดท้ายของ TQM คือ ความพึงพอใจของลูกค้า (ลูกค้า

ภายนอก) ซึง่จะไมส่ามารถบรรลไุด้ถ้าปราศจากความพงึพอใจของพนกังาน (ลกูค้าภายใน) (Guimaraes, 1996; 

Morrow, 1997; Boselie and van der Wiele, 2002; Jun et al., 2006; Karia and Abu Hasan Asaari, 2006) 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศกึษาความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีตอ่การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การในด้านท่ีเก่ียวข้องกบั 

                  มนษุย์ 

2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

3. เพ่ือศกึษาอิทธิพลของการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ท่ีมีตอ่ความพงึ 

                  พอใจในงานของพนกังาน 

ตรวจเอกสาร 

 นกัวิชาการ และนักวิจยัด้านการจดัการคุณภาพหลายท่านได้แบ่ง TQM ออกเป็น  2  ด้าน คือ ปัจจัย

ด้านแข็ง (hard factors) กบัปัจจยัด้านนุ่ม (soft factors)   (Kochan et al., 1995; Wilkinson et al., 1997; 

Lewis et al., 2006)  ด้านแข็งจะเก่ียวข้องกับชุดของเคร่ืองมือและเทคนิคในการปรับปรุงคณุภาพ เช่น การ

ควบคมุกระบวนการทางสถิติ (Statistical  Process  Control: SPC)   เคร่ืองมือคณุภาพ 7 อย่าง (seven tools)   

เป็นต้น    ส่วนด้านนุ่มจะเก่ียวข้องกบัปัจจยัด้านคน  เช่น   ภาวะผู้ นําและความผูกพันต่อคุณภาพ    การมีส่วน

ร่วมของพนักงาน  เป็นต้น    ซึ่งงานวิจัยเชิงประจักษ์หลายงานได้แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบทัง้ 2 ด้านมี

ความสําคญัเท่าเทียมกนัในการบริหารแบบ TQM  ให้มีประสิทธิภาพ (Lam, 1996; Wali et al., 2003) 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัเลือกองค์ประกอบของ TQM เฉพาะองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องในด้านมนุษย์จาก

งานวิจยัของ  Karia and Asaari (2006); Ooi et al. (2005, 2007a, 2007b, 2008); Boselie and Van der 

Wiele (2002); Prajogo and Cooper (2010)  จํานวน 5  องค์ประกอบ  ท่ีผ่านการทดสอบค่าความเช่ือถือได้ 

(reliability) และความเท่ียงตรง (validity) แล้ว  ซึง่ยงัไม่เคยทําการศกึษาในประเทศไทย ได้แก่ ความผูกพนัของ

ผู้บริหารระดบัสงู (top management commitment) การมีส่วนร่วมของพนกังาน (employee  involvement)    

การให้การศกึษาและการฝึกอบรม (education  and  training)   การทํางานเป็นทีม (teamwork)   และการมอบ

อํานาจให้กบัพนกังาน (empowerment)  ส่วนความพึงพอใจในงานของพนกังาน ผู้ วิจยัใช้ภาพรวมของความพึง

พอใจในงานเพ่ือวัดและสะท้อนทิศทางท่ีแตกต่างกัน  โดยนํามาจากงานวิจัยของ วนัชัย  กรมแสง (2554); 

Hackman and Oldham (1975); Turkyilmaz et al. (2011); Wright and Cropanzano (1998) 

 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษาผลกระทบของ TQM  ท่ีมีต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานนัน้

พบว่า  นกัวิชาการ และนกัวิจยัด้านการจดัการคณุภาพมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง TQM กบั

ความพึงพอใจในงานของพนักงานท่ีแตกต่างกันอยู่ 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มหนึ่งเห็นว่าการบริหารแบบ TQM มี

ผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานโดยงานวิจยัของกลุ่มนีพ้บว่า TQM ช่วยปรับปรุงความ

พงึพอใจในงานของพนกังานให้เพ่ิมขึน้ โดยองค์การท่ีใช้ TQM  ในระดบัมาก พนกังานก็จะมีความพงึพอใจในงาน

มากขึน้ (Guimaraes,1996;  Gardner and Carlopio, 1996; Morrow, 1997; Boselie and van der Wiele, 

2002; Jun et al., 2006; Ooi et al., 2007a; Poister and Harris, 1997)   และบ่อยครัง้ท่ี TQM ช่วยสร้าง
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สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีดีภายในองค์การ ทําให้ทัศนคติของพนักงานได้ถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้วย  ฉะนัน้  

พนกังานจะมีระดบัความพงึพอใจท่ีเพ่ิมขึน้  และอาจมีความจงรักภกัดีท่ีจะทํางานกบัองค์การตลอดไป    

 ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่า TQM มีผลกระทบเชิงลบต่อความพึงพอใจในงานของพนกังาน (Lam, 1995, 

1996; Kivimakiet al., 1997)  ผลการศึกษากลุ่มนีพ้บว่า การบริหารแบบ TQM ส่งผลให้พนกังานมีความพึง

พอใจในงานน้อยลง  แม้วา่ TQM  จะต้องการทกัษะและการมีสว่นร่วมจากพนกังานมากขึน้  ส่งผลให้การทํางาน

มีความท้าทายมากขึน้   แตผู่้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ไมช่อบการเปลี่ยนแปลงนี ้ ซึง่เป็นสิ่งท่ีชีว้่า TQM  ไม่ได้

ทําให้พวกเขามีแรงจงูใจในการทํางานมากขึน้  และผู้ตอบแบบสอบถามยงัเช่ือว่า TQM  ได้ลดความเป็นอิสระใน

การทํางานของพวกเขานอกจากนีง้านวิจยัของ Luthans (1996 cited in Ooi et al., 2008)   ยงัสนบัสนุน

ผลการวิจยัของนกัวิชาการเหล่านี ้ โดย Luthans ทําการศกึษาเก็บรวบรวมข้อมลูของ TQM ตัง้แต่ปี 1991 และ

ติดตามตอ่ในปี 1992 และ 1993    ผลการศกึษาพบว่า TQM  ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อความพึงพอใจ

ในงานของพนกังาน     

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัต่างๆ ข้างต้น ผู้ วิจยัได้สรุปกรอบแนวคิดของการวิจยัครัง้นี ้ดงั

ภาพท่ี 1  และนําไปสูส่มมติฐานของการวิจยัได้ ดงันี ้

ภาพที่ 1    กรอบแนวคิดของการวิจยั 

     ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมมติฐาน: องค์ประกอบของการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัมนุษย์ ได้แก่ ความผูกพัน

ของผู้บริหารระดบัสงู  การให้การศกึษาและการฝึกอบรม  การมีสว่นร่วมของพนกังาน   การทํางานเป็นทีม    และ

การมอบอํานาจให้กบัพนกังานมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในงานของพนกังานภายในองค์การ 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (survey research)  โดยประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่

พนักงานรายเดือนท่ีทํางานใน บริษัท สีมาเทคโนโลยีจํากัด จังหวดันครราชสีมา  ซึ่งมีจํานวนพนักงานทัง้หมด 

421  คน  กรณีทราบจํานวนประชากรทัง้หมด   จึงเลือกใช้สูตรการคํานวณหาขนาดตวัอย่างของ Yamane 

(1973)    โดยเลือกระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี  0.05  ผู้ วิจยัได้คํานวณและใช้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจํานวน  210  

คน  กําหนดสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็นแบบแบ่งชัน้ภูมิ (stratified random sampling)  แยกตาม

แผนกต่างๆ ของบริษัท สีมาเทคโนโลยีจํากัด  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  โดยใช้

การบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การใน

ด้านที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ 

1. ความผกูพนัของผู้บริหารระดบัสงู   

2. การให้การศกึษาและการฝึกอบรม 

3. การมีสว่นร่วมของพนกังาน 

4. การทํางานเป็นทีม 

5. การมอบอํานาจให้กบัพนกังาน 

ความพงึพอใจในงาน

ของพนักงาน 
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แบบสอบถามต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาองักฤษและแปลมาเป็นภาษาไทยผู้ วิจัยได้เลือกใช้เทคนิค Back-translation   

ซึง่ถูกแนะนําโดย Brislin (1970 cited in Laohavichien, 2004)  โดยในการประเมินความคิดเห็นและความพึง

พอใจของผู้ตอบแบบสอบถามใช้มาตรวดัของลิเคิรท์ (Likert’s scale)  และใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics)  สรุปลกัษณะของข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ในรูปของร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ

ใช้สถิติเชิงอนมุาน (inferential statistics)  ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 

 

ผลการศึกษา และอภปิรายผล 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 210  คน  ได้แบบสอบถามท่ีมี

ความสมบรูณ์ตอบกลบัมา จํานวน  199  คน  คิดเป็นร้อยละ  94.76   ผลการวิจยั เป็นดงันี ้ กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง  26-35  ปี จบการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรี   มีตําแหน่งงานเป็น

เจ้าหน้าท่ี  สงักัดในฝ่ายปฏิบัติการ  มีระยะเวลาทํางานกับบริษัทมากกว่า 10 ปีขึน้ไป    กลุ่มตวัอย่างมีความ

คิดเห็นต่อการใช้ TQM ในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัมนุษย์โดยภาพรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.26  ส่วนผลการศกึษาระดบัความพึงพอใจในงานของพนกังานพบว่า ระดบัความพึงพอใจใน

งานของพนกังาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  3.50 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูขององค์ประกอบของการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การในด้านท่ี 

     เก่ียวข้องกบัมนษุย์ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในงานของพนกังาน  
 

ตัวแปรอสิระ สัมประสิทธ์ิการถดถอย t P-value 
Collinearity statistics 

Tolerance VIF 

คา่คงท่ี -0.435 -4.753 0.000   

ความผกูพนัของผู้บริหารระดบัสงู 0.128 1.292 0.198 0.279 3.586 

การมอบอํานาจให้กบัพนกังาน 0.607 4.447     0.000** 0.225 4.450 

การให้การศกึษาและการฝึกอบรม -0.051 -0.492 0.624 0.254 3.933 

การมีสว่นร่วมของพนกังาน 0.244 2.282   0.024* 0.225 4.450 

การทํางานเป็นทีม 0.053 0.542 0.588 0.269 3.717 

หมายเหตุ: F = 95.342;  p < 0.01;  R2 = 0.493;   Adjusted R2= 0.488;  Durbin-Watson test =  1.676 

  

 ผลการทดสอบสมมติฐานจากตารางท่ี 1   พบว่า ค่า Durbin-Watson test  เท่ากบั 1.676  ซึง่มีค่าอยู่

ระหว่าง 1.5-2.5   แสดงว่าไม่เกิดปัญหา  autocorrelation ในข้อมลู  นอกจากนีค้่า Tolerance  ของทุกตวัแปร

อิสระมากกว่า  0.1  และค่า Variation Inflation Factors (VIF) น้อยกว่า 10  แสดงว่าไม่มีผลกระทบจากปัญหา 

multicollinearity (Hair et al., 1998)  จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุดงักล่าว  พบว่า องค์ประกอบของ

TQM ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน   ได้แก่  องค์ประกอบด้าน

การมอบอํานาจให้กับพนักงาน   และการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 

0.05 ตามลําดบั  โดยท่ีองค์ประกอบดงักล่าวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงระดบัความพึงพอใจในงานของ

พนักงาน ได้ร้อยละ 48.8  (Adjusted R2 = 0.488)  ส่วนองค์ประกอบอ่ืนๆ คือ องค์ประกอบด้านความ
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ผกูพนัของผู้บริหารระดบัสงู  การให้การศกึษาและการฝึกอบรม   และการทํางานเป็นทีม ไม่มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในงานของพนกังานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันัน้ จงึปฏิเสธสมมติฐานในการศกึษาอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

 

อภปิรายผล 

 ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ถกูปฏิเสธอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

แต่ยังมีบางองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน  ซึ่งผลดงักล่าวสามารถอภิปรายได้ 

ดงันี ้  

องค์ประกอบด้านการมอบอํานาจให้กบัพนกังาน   มีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจในงานของพนกังานอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01    ซึง่สนบัสนุนงานวิจยัของ Ooi et al. (2007b); Karia and Asaari (2006); 

Karia and Ahmad (2000); Geralis and Terziovsky (2003) and Ugboro et al. (2000)  โดยงานวิจยัเหล่านี ้

พบว่า องค์ประกอบด้านการมอบอํานาจเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ TQM ท่ีมีความสําคญัต่อการบริหารแบบ 

TQMให้ประสบความสําเร็จ  ทําให้พนักงานสามารถมีอิสระท่ีจะพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทกัษะและความรู้

ของพวกเขาได้อย่างเตม็ศกัยภาพ  จงึสง่ผลให้พนกังานเกิดความพงึพอใจในงาน  และเกิดความผูกพนัต่อองค์กร

ในท่ีสดุ  นอกจากนี ้Wilkinson et al. (1998 cited in Ooi et al., 2007b)   ยงัได้แนะนําว่า การมอบอํานาจอย่าง

เหมาะสม จะทําให้พนกังานมีส่วนร่วมในงานมีความพึงพอใจในการทํางาน  และมีความผูกพนัต่อความสําเร็จ

ขององค์การ  จงึสามารถสรุปได้วา่ องค์ประกอบด้านการมอบอํานาจส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังาน

ภายในองค์การ 

 สว่นองค์ประกอบด้านการมีสว่นร่วมของพนกังาน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ซึง่สนบัสนุนงานวิจยัของ Cassar (1999); Lawler et al. (1998 cited in 

Prajogo and Cooper, 2010) และ  O’Driscoll and Randall (1999)  โดย  Cassar (1999)  พบว่า โดยส่วน

ใหญ่ การมีส่วนร่วมของพนกังานช่วยปรับปรุงทศันคติและพฤติกรรมของพนกังานให้เป็นบวกต่อสถานท่ีทํางาน  

นอกจากนีถ้้าพนักงานได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมมากขึน้  พนักงานจะมองเห็นงานของพวกเขามีความ

น่าสนใจและสนุกสนานมากขึน้  ซึง่พนกังานท่ีรู้สกึมีส่วนร่วมในงานมาก จะมีความพึงพอใจต่องานของพวกเขา

มาก  ส่งผลให้เพ่ิมความผูกพนัต่อองค์การของพวกเขามากขึน้   นอกจากนี ้การเพ่ิมระดบัของการมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจในงานของพนกังานระดบัล่าง พบว่า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนกังานท่ีส่งผล

ตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การ  และสมรรถนะในการทํางานของพนกังานให้มากขึน้ (Wagner 1994, Rodwell et al. 

1998, and Kim 2002) 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ ถึงแม้จะพบว่า องค์ประกอบด้านความผูกพนัของผู้บริหารระดบัสงู การให้การศกึษา

และการฝึกอบรม   และการทํางานเป็นทีม ไมมี่อิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการทํางานของพนกังาน  แต่จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบวา่ องค์ประกอบเหลา่นีล้้วนมีผลตอ่ความสําเร็จของการบริหารแบบ TQM ทัง้สิน้   จึงอาจ

กลา่วได้วา่ องค์ประกอบทัง้  3 นี ้อาจไมไ่ด้รับการสนบัสนนุอย่างจริงจงัในองค์กร  ซึง่อาจสง่ผลทางอ้อมต่อความ

พงึพอใจในการทํางานของพนกังาน  และอาจเป็นอปุสรรคอย่างมากในการบริหาร TQM ให้ประสบความสําเร็จ  

ดงันัน้ ผู้บริหารควรมีความผูกพนัต่อองค์กรให้มากขึน้ด้วยการเสียสละทางด้านเวลา  ความพยายามและความ
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กระตือรือร้นในการจดัการคณุภาพ เช่น จดัทําแผนการทํางานร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน  มีการสื่อสาร  

การสอนงาน   การทบทวนผลการดําเนินงานขององค์การ   และการยกย่องชมเชยพนกังานในการเป็นแบบอย่าง

ท่ีดี  เพ่ือเสริมสร้างความไว้วางใจในกลุ่มพนักงาน  และทําลายกําแพง (barrier) ของการสื่อสาร  นอกจากนี ้

ผู้ บริหารควรสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมและตรงกับความต้องการของพนักงาน  และ

สง่เสริมการทํางานเป็นทีมให้มากขึน้   ซึง่อาจจะส่งผลทางอ้อมต่อการนําไปสู่ความพึงพอใจในงานของพนกังาน

ให้มากขึน้ได้ 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบระหวา่งองค์การท่ีเป็นอตุสาหกรรมการผลิต  กบัองค์การท่ีเป็น 

อตุสาหกรรมการบริการ   เพ่ือเปรียบเทียบถงึอิทธิพลขององค์ประกอบด้านการมอบอํานาจให้กบัพนกังาน   และ

การมีส่วนร่วมของพนกังาน ว่ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังานท่ีทํางานในองค์การท่ีมีลกัษณะ

แตกตา่งกนั วา่มีความแตกตา่งกนัหรือไม่ อย่างไร  เพ่ือให้มีข้อมลูท่ีสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 

TQM ในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ให้เหมาะสมกบัองค์การท่ีมีบริบทท่ีแตกตา่งกนั 

2. การวิจยัครัง้นี ้ศกึษาเฉพาะองค์การขนาดใหญ่  ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรทําการศกึษา 

ในองค์การขนาดกลาง   และขนาดเล็ก   เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบว่า ขนาดองค์การท่ีแตกต่างกันมีการบริหาร

TQM ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์  และความพึงพอใจในงานของพนักงานแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุง TQM ในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัมนษุย์ให้เหมาะสมกบัขนาดขององค์การ 
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