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การบริหารคุณภาพทั่วทัง้ องค์ การในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ และความพึงพอใจในงานของ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของพนักงานบริ ษัท สีมาเทคโนโลยี จํากัด ที่มีตอ่ การ
บริ หารคุณภาพทั่วทัง้ องค์การในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
และ 3) อิทธิพลของการบริ หารคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ การในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ที่มีต่อความพึงพอใจในงาน
ของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการบริ หารคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ การใน
ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ ทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้ แก่ความผูกพันของผู้บริ หารระดับสูง การมอบอํานาจให้ กับ
พนักงานการให้ การศึกษาและการฝึ กอบรม การมีส่วนร่ วมของพนักงาน และการทํางานเป็ นทีม อยู่ในระดับ
ปานกลางทัง้ หมด 2) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3)
องค์ประกอบด้ านการมอบอํานาจให้ กบั พนักงาน และการมีส่วนร่ วมของพนักงาน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในงานของพนักงาน โดยองค์ประกอบด้ านการมอบอํานาจให้ กบั พนักงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของ
พนักงานมากที่สดุ

ABSTRACT

The objectives of this research were to study: 1) the employees’ opinion on the peoplerelated 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 peoplerelated 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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คํานํา
การบริ หารคุณภาพทั่วทังองค์
้ การ (TQM) ได้ รับความสนใจ และนําไปปฏิบตั ิอย่างแพร่ หลายตังแต่
้ ปี
ค.ศ. 1980 อันเนื่องมาจากความสําเร็ จของบริ ษัทระดับแนวหน้ าในประเทศญี่ปนหลั
ุ่ งสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ เป็ น
ผลมาจากความผูกพันในระยะยาวในการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สําหรับประเทศไทย หลายองค์กรรู้ จกั
และนํา TQM มาใช้ อย่างแพร่ หลายตังแต่
้ ปี 1990 โดยใช้ เป็ นกลยุทธ์ ในการแข่งขันด้ านคุณภาพ (Krasachol
and Tannock, 1999) อย่ า งไรก็ ต าม บางบริ ษั ท ก็ ป ระสบความสํ า เร็ จ ด้ ว ยดี บ างบริ ษั ท ก็ ล้ ม เหลว
(Jindadamrongwech, 2005)
Krasachol et al.(1998) ได้ ทําการศึก ษาการบริ หารคุณ ภาพใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย และพบว่ามีเพียงส่วนน้ อยที่ประสบความสําเร็ จในการบริ หารแบบ TQM
ยกเว้ นบริ ษัทที่เป็ นของชาวต่างชาติอย่างเช่น ญี่ปนุ่ หรื ออเมริ กา ซึง่ มีจํานวนไม่มากนักและส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ และจากการทบทวนงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยนัน้ พบว่า การ
บริ หารแบบ TQM ยังไม่ค่อยชัดเจน การขาดข้ อมูลการศึกษาเชิงประจักษ์ ในการบริ หารแบบ TQM ทําให้
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยกําลังประสบปั ญหามากมายในการบริ หารแบบ TQM
บริ ษั ท สี ม าเทคโนโลยี จํ า กัด เป็ นผู้ ผ ลิ ต กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ อุป กรณ์ ใ นรถยนต์ ซึ่ ง ผลิ ต ขายทัง้ ตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ บริ ษัทเริ่ มก่อตังเมื
้ ่อปี 2538 โดยบริ ษัทมีการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ ้นทุกปี
ซึง่ ในปั จจุบนั ประกอบด้ วย 4 โรงงานย่อย แต่จากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและความต้ องการทางการตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทําให้ สินค้ าบางชนิดของบริ ษัทถูกทดแทนด้ วยสินค้ าที่ใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆส่งผลให้
บริ ษัทต้ องมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานด้ านการผลิตใหม่เพื่อความอยู่รอดภายใต้ การเปลี่ยนแปลงนี ้ ดังนัน้
บริ ษัทจึงได้ พยายามปรับปรุ งการดําเนินงานด้ านการผลิตให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นด้ วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
การจัดกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) ที่เรี ยกว่า M&K (Muda & Kaizen activity) และการจัดห้ องกิจกรรมการ
ฝึ กอบรม นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้ าด้ วยการเน้ นยํ ้ากับพนักงานทุกคนในองค์กร
ต้ องให้ ความสําคัญกับความต้ องการของลูกค้ าเพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ มากที่สดุ อย่างไรก็ตาม ปั ญหาใน
สายการผลิตยังมีปัญหาหลายประการ เช่น ชิ ้นส่วนไม่ได้ คณ
ุ ภาพ ชิ ้นส่วนส่งมอบไม่ทนั ซึง่ สาเหตุส่วนหนึ่งมา
จากอัตราการเข้ าออกของพนักงานผลิตในระดับค่อนข้ างสูง
งานวิจยั หลายๆ งานวิจยั ได้ แสดงให้ เห็นว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงานเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
สร้ างความสําเร็ จและการเติบโตขององค์การ (Harter et al., 2002; Harrison et al., 2006) โดยความพึงพอใจ
ในงานของพนักงานมีผลต่อผลิตภาพ (productivity) ขององค์การ กล่าวคือ ถ้ าพนักงานมีความพึงพอใจในงาน
มาก ประสิทธิภาพในการทํางานก็จะมาก รวมทังความภั
้
กดีต่อองค์การก็จะมีมากตามไปด้ วย (Appelbaumet
al., 2005; van der Voordt,2004; Jun et al.,2006; Turkyilmazet al., 2011) อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่
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ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง TQM กับความพึงพอใจในงานของพนักงานยังมีจํานวนน้ อย ทังๆ
้ ที่นกั วิชาการที่
สนับสนุนการบริ หารแบบ TQM ได้ เน้ นว่าเป้าหมายสุดท้ ายของ TQM คือ ความพึงพอใจของลูกค้ า (ลูกค้ า
ภายนอก) ซึง่ จะไม่สามารถบรรลุได้ ถ้าปราศจากความพึงพอใจของพนักงาน (ลูกค้ าภายใน) (Guimaraes, 1996;
Morrow, 1997; Boselie and van der Wiele, 2002; Jun et al., 2006; Karia and Abu Hasan Asaari, 2006)
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ่ การบริ หารคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ การในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับ
มนุษย์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริ หารคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ การในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ที่มีตอ่ ความพึง
พอใจในงานของพนักงาน
ตรวจเอกสาร
นักวิชาการ และนักวิจยั ด้ านการจัดการคุณภาพหลายท่านได้ แบ่ง TQM ออกเป็ น 2 ด้ าน คือ ปั จจัย
ด้ านแข็ง (hard factors) กับปั จจัยด้ านนุ่ม (soft factors) (Kochan et al., 1995; Wilkinson et al., 1997;
Lewis et al., 2006) ด้ านแข็งจะเกี่ยวข้ องกับชุดของเครื่ องมือและเทคนิคในการปรั บปรุ งคุณภาพ เช่น การ
ควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control: SPC) เครื่ องมือคุณภาพ 7 อย่าง (seven tools)
เป็ นต้ น ส่วนด้ านนุ่มจะเกี่ยวข้ องกับปั จจัยด้ านคน เช่น ภาวะผู้นําและความผูกพันต่อคุณภาพ การมีส่วน
ร่ วมของพนักงาน เป็ นต้ น ซึ่งงานวิจัยเชิ งประจักษ์ หลายงานได้ แสดงให้ เห็นว่าองค์ ประกอบทัง้ 2 ด้ านมี
ความสําคัญเท่าเทียมกันในการบริ หารแบบ TQM ให้ มีประสิทธิภาพ (Lam, 1996; Wali et al., 2003)
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกองค์ประกอบของ TQM เฉพาะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องในด้ านมนุษย์จาก
งานวิจยั ของ Karia and Asaari (2006); Ooi et al. (2005, 2007a, 2007b, 2008); Boselie and Van der
Wiele (2002); Prajogo and Cooper (2010) จํานวน 5 องค์ประกอบ ที่ผ่านการทดสอบค่าความเชื่อถือได้
(reliability) และความเที่ยงตรง (validity) แล้ ว ซึง่ ยังไม่เคยทําการศึกษาในประเทศไทย ได้ แก่ ความผูกพันของ
ผู้บริ หารระดับสูง (top management commitment) การมีส่วนร่ วมของพนักงาน (employee involvement)
การให้ การศึกษาและการฝึ กอบรม (education and training) การทํางานเป็ นทีม (teamwork) และการมอบ
อํานาจให้ กบั พนักงาน (empowerment) ส่วนความพึงพอใจในงานของพนักงาน ผู้วิจยั ใช้ ภาพรวมของความพึง
พอใจในงานเพื่ อวัดและสะท้ อนทิ ศทางที่แตกต่างกัน โดยนํ ามาจากงานวิจัยของ วันชัย กรมแสง (2554);
Hackman and Oldham (1975); Turkyilmaz et al. (2011); Wright and Cropanzano (1998)
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของ TQM ที่มีต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานนัน้
พบว่า นักวิชาการ และนักวิจยั ด้ านการจัดการคุณภาพมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง TQM กับ
ความพึงพอใจในงานของพนักงานที่แตกต่างกันอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มหนึ่งเห็นว่าการบริ หารแบบ TQM มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยงานวิจยั ของกลุ่มนี ้พบว่า TQM ช่วยปรับปรุ งความ
พึงพอใจในงานของพนักงานให้ เพิ่มขึ ้น โดยองค์การที่ใช้ TQM ในระดับมาก พนักงานก็จะมีความพึงพอใจในงาน
มากขึ ้น (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) และบ่อยครัง้ ที่ TQM ช่วยสร้ าง
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สภาพแวดล้ อมการทํางานที่ดีภายในองค์การ ทําให้ ทัศนคติของพนักงานได้ ถูกปรั บเปลี่ยนตามไปด้ วย ฉะนัน้
พนักงานจะมีระดับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ ้น และอาจมีความจงรักภักดีที่จะทํางานกับองค์การตลอดไป
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่า TQM มีผลกระทบเชิงลบต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน (Lam, 1995,
1996; Kivimakiet al., 1997) ผลการศึกษากลุ่มนีพ้ บว่า การบริ หารแบบ TQM ส่งผลให้ พนักงานมีความพึง
พอใจในงานน้ อยลง แม้ วา่ TQM จะต้ องการทักษะและการมีสว่ นร่ วมจากพนักงานมากขึ ้น ส่งผลให้ การทํางาน
มีความท้ าทายมากขึ ้น แต่ผ้ ตู อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนี ้ ซึง่ เป็ นสิ่งที่ชี ้ว่า TQM ไม่ได้
ทําให้ พวกเขามีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ ้น และผู้ตอบแบบสอบถามยังเชื่อว่า TQM ได้ ลดความเป็ นอิสระใน
การทํางานของพวกเขานอกจากนี ้งานวิจยั ของ Luthans (1996 cited in Ooi et al., 2008) ยังสนับสนุน
ผลการวิจยั ของนักวิชาการเหล่านี ้ โดย Luthans ทําการศึกษาเก็บรวบรวมข้ อมูลของ TQM ตังแต่
้ ปี 1991 และ
ติดตามต่อในปี 1992 และ 1993 ผลการศึกษาพบว่า TQM ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อความพึงพอใจ
ในงานของพนักงาน
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ต่างๆ ข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ สรุ ปกรอบแนวคิดของการวิจยั ครัง้ นี ้ ดัง
ภาพที่ 1 และนําไปสูส่ มมติฐานของการวิจยั ได้ ดังนี ้
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การบริหารคุณภาพทั่วทัง้ องค์ การใน
ด้ านที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์
1. ความผูกพันของผู้บริ หารระดับสูง
2. การให้ การศึกษาและการฝึ กอบรม
3. การมีสว่ นร่ วมของพนักงาน
4. การทํางานเป็ นทีม
5. การมอบอํานาจให้ กบั พนักงาน

ความพึงพอใจในงาน
ของพนักงาน

สมมติฐาน: องค์ประกอบของการบริ หารคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ การในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ ได้ แก่ ความผูกพัน
ของผู้บริ หารระดับสูง การให้ การศึกษาและการฝึ กอบรม การมีสว่ นร่ วมของพนักงาน การทํางานเป็ นทีม และ
การมอบอํานาจให้ กบั พนักงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานภายในองค์การ

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั ง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (survey research) โดยประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ แก่
พนักงานรายเดือนที่ทํางานใน บริ ษัท สีมาเทคโนโลยีจํากัด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจํานวนพนักงานทัง้ หมด
421 คน กรณี ทราบจํานวนประชากรทังหมด
้
จึงเลือกใช้ สูตรการคํานวณหาขนาดตัวอย่างของ Yamane
(1973) โดยเลือกระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผู้วิจยั ได้ คํานวณและใช้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 210
คน กําหนดสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ นแบบแบ่งชันภู
้ มิ (stratified random sampling) แยกตาม
แผนกต่ า งๆ ของบริ ษั ท สี ม าเทคโนโลยี จํ า กั ด โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม โดยใช้
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แบบสอบถามต้ นฉบับที่เป็ นภาษาอังกฤษและแปลมาเป็ นภาษาไทยผู้วิจัยได้ เลือกใช้ เทคนิค Back-translation
ซึง่ ถูกแนะนําโดย Brislin (1970 cited in Laohavichien, 2004) โดยในการประเมินความคิดเห็นและความพึง
พอใจของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ มาตรวัดของลิเคิรท์ (Likert’s scale) และใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (descriptive
statistics) สรุ ปลักษณะของข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ในรู ปของร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช้ สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู

ผลการศึกษา และอภิปรายผล

จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
210 คน ได้ แบบสอบถามที่มี
ความสมบรู ณ์ตอบกลับมา จํานวน 199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.76 ผลการวิจยั เป็ นดังนี ้ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ าง 26-35 ปี จบการศึก ษาตํ่ ากว่า ระดับ ปริ ญ ญาตรี มี ตํ าแหน่ ง งานเป็ น
เจ้ าหน้ าที่ สังกัดในฝ่ ายปฏิบัติการ มีระยะเวลาทํางานกับบริ ษัทมากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อการใช้ TQM ในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์โดยภาพรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ส่วนผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานพบว่า ระดับความพึงพอใจใน
งานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.50
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ขององค์ประกอบของการบริ หารคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ การในด้ านที่
เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ตัวแปรอิสระ
ค่าคงที่
ความผูกพันของผู้บริ หารระดับสูง
การมอบอํานาจให้ กบั พนักงาน
การให้ การศึกษาและการฝึ กอบรม
การมีสว่ นร่ วมของพนักงาน
การทํางานเป็ นทีม
หมายเหตุ: F = 95.342; p < 0.01;

สัมประสิทธิ์การถดถอย

t

-0.435
-4.753
0.128
1.292
0.607
4.447
-0.051
-0.492
0.244
2.282
0.053
0.542
R2 = 0.493; Adjusted R2= 0.488;

P-value

Collinearity statistics
Tolerance VIF

0.000
0.198
0.279
3.586
0.000**
0.225
4.450
0.624
0.254
3.933
0.024*
0.225
4.450
0.588
0.269
3.717
Durbin-Watson test = 1.676

ผลการทดสอบสมมติฐานจากตารางที่ 1 พบว่า ค่า Durbin-Watson test เท่ากับ 1.676 ซึง่ มีค่าอยู่
ระหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่าไม่เกิดปั ญหา autocorrelation ในข้ อมูล นอกจากนี ้ค่า Tolerance ของทุกตัวแปร
อิสระมากกว่า 0.1 และค่า Variation Inflation Factors (VIF) น้ อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มีผลกระทบจากปั ญหา
multicollinearity (Hair et al., 1998) จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุดงั กล่าว พบว่า องค์ประกอบของ
TQM ในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน ได้ แก่ องค์ประกอบด้ าน
การมอบอํานาจให้ กับพนักงาน และการมีส่วนร่ วมของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
0.05 ตามลําดับ โดยที่องค์ประกอบดังกล่าวสามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงระดับความพึงพอใจในงานของ
พนักงาน ได้ ร้อยละ 48.8 (Adjusted R2 = 0.488) ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ คือ องค์ ประกอบด้ านความ
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ผูกพันของผู้บริ หารระดับสูง การให้ การศึกษาและการฝึ กอบรม และการทํางานเป็ นทีม ไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในงานของพนักงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานในการศึกษาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ถกู ปฏิเสธอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แต่ยังมีบางองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน ซึ่งผลดังกล่าวสามารถอภิปรายได้
ดังนี ้
องค์ประกอบด้ านการมอบอํานาจให้ กบั พนักงาน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึง่ สนับสนุนงานวิจยั ของ Ooi et al. (2007b); Karia and Asaari (2006);
Karia and Ahmad (2000); Geralis and Terziovsky (2003) and Ugboro et al. (2000) โดยงานวิจยั เหล่านี ้
พบว่า องค์ประกอบด้ านการมอบอํานาจเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของ TQM ที่มีความสําคัญต่อการบริ หารแบบ
TQMให้ ประสบความสําเร็ จ ทําให้ พนักงานสามารถมีอิสระที่จะพัฒนาและใช้ ประโยชน์จากทักษะและความรู้
ของพวกเขาได้ อย่างเต็มศักยภาพ จึงส่งผลให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และเกิดความผูกพันต่อองค์กร
ในที่สดุ นอกจากนี ้ Wilkinson et al. (1998 cited in Ooi et al., 2007b) ยังได้ แนะนําว่า การมอบอํานาจอย่าง
เหมาะสม จะทําให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในงานมีความพึงพอใจในการทํางาน และมีความผูกพันต่อความสําเร็ จ
ขององค์การ จึงสามารถสรุ ปได้ วา่ องค์ประกอบด้ านการมอบอํานาจส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ภายในองค์การ
ส่วนองค์ประกอบด้ านการมีสว่ นร่ วมของพนักงาน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สนับสนุนงานวิจยั ของ Cassar (1999); Lawler et al. (1998 cited in
Prajogo and Cooper, 2010) และ O’Driscoll and Randall (1999) โดย Cassar (1999) พบว่า โดยส่วน
ใหญ่ การมีส่วนร่ วมของพนักงานช่วยปรับปรุ งทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานให้ เป็ นบวกต่อสถานที่ทํางาน
นอกจากนีถ้ ้ าพนักงานได้ รับการสนับสนุนให้ มีส่วนร่ วมมากขึน้ พนักงานจะมองเห็นงานของพวกเขามีความ
น่าสนใจและสนุกสนานมากขึ ้น ซึง่ พนักงานที่ร้ ู สกึ มีส่วนร่ วมในงานมาก จะมีความพึงพอใจต่องานของพวกเขา
มาก ส่งผลให้ เพิ่มความผูกพันต่อองค์การของพวกเขามากขึ ้น นอกจากนี ้ การเพิ่มระดับของการมีส่วนร่ วมใน
การตัดสินใจในงานของพนักงานระดับล่าง พบว่า มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานที่ส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การ และสมรรถนะในการทํางานของพนักงานให้ มากขึ ้น (Wagner 1994, Rodwell et al.
1998, and Kim 2002)

ข้ อเสนอแนะ

ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ถึงแม้ จะพบว่า องค์ประกอบด้ านความผูกพันของผู้บริ หารระดับสูง การให้ การศึกษา
และการฝึ กอบรม และการทํางานเป็ นทีม ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน แต่จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า องค์ประกอบเหล่านี ้ล้ วนมีผลต่อความสําเร็ จของการบริ หารแบบ TQM ทังสิ
้ ้น จึงอาจ
กล่าวได้ วา่ องค์ประกอบทัง้ 3 นี ้ อาจไม่ได้ รับการสนับสนุนอย่างจริ งจังในองค์กร ซึง่ อาจส่งผลทางอ้ อมต่อความ
พึงพอใจในการทํางานของพนักงาน และอาจเป็ นอุปสรรคอย่างมากในการบริ หาร TQM ให้ ประสบความสําเร็ จ
ดังนัน้ ผู้บริ หารควรมีความผูกพันต่อองค์กรให้ มากขึน้ ด้ วยการเสียสละทางด้ านเวลา ความพยายามและความ
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กระตือรื อร้ นในการจัดการคุณภาพ เช่น จัดทําแผนการทํางานร่ วมกันระหว่างผู้บริ หารและพนักงาน มีการสื่อสาร
การสอนงาน การทบทวนผลการดําเนินงานขององค์การ และการยกย่องชมเชยพนักงานในการเป็ นแบบอย่าง
ที่ดี เพื่อเสริ มสร้ างความไว้ วางใจในกลุ่มพนักงาน และทําลายกําแพง (barrier) ของการสื่อสาร นอกจากนี ้
ผู้บริ หารควรสนับ สนุน การศึก ษาและการฝึ กอบรมที่ เหมาะสมและตรงกับความต้ องการของพนักงาน และ
ส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีมให้ มากขึ ้น ซึง่ อาจจะส่งผลทางอ้ อมต่อการนําไปสู่ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ให้ มากขึ ้นได้
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เปรี ยบเทียบระหว่างองค์การที่เป็ นอุตสาหกรรมการผลิต กับองค์การที่เป็ น
อุตสาหกรรมการบริ การ เพื่อเปรี ยบเทียบถึงอิทธิพลขององค์ประกอบด้ านการมอบอํานาจให้ กบั พนักงาน และ
การมีส่วนร่ วมของพนักงาน ว่ามีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานที่ทํางานในองค์การที่มีลกั ษณะ
แตกต่างกัน ว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร เพื่อให้ มีข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
TQM ในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ให้ เหมาะสมกับองค์การที่มีบริ บทที่แตกต่างกัน
2. การวิจยั ครัง้ นี ้ ศึกษาเฉพาะองค์การขนาดใหญ่ ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรทําการศึกษา
ในองค์การขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบว่า ขนาดองค์การที่แตกต่างกันมีการบริ หาร
TQM ในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ และความพึงพอใจในงานของพนักงานแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง TQM ในด้ านที่เกี่ยวข้ องกับมนุษย์ให้ เหมาะสมกับขนาดขององค์การ
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