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บทคดัย่อ 
แม้วา่แนวคิดด้านการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การจะได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง

ในการน ามาใช้เพื่อสร้างความสามารถในการแขง่ขนัได้ให้กบัองค์การ แตก่ลบัพบว่ามีองค์การ
จ านวนมากที่ประสบปัญหาในการน าแนวคิดดงักลา่วไปปฏิบตัิ โดยเฉพาะในเร่ืองการก าหนด
และจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานในองค์การ การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การของบริษัทในภาคกา รผลิตที่ได้ รับ 
การรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 9001 โดย 1) ศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จทัง้หกด้านของการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การซึ่งใช้กรอบ
แนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทัง้หกหมวด และ 2) ศึกษาความสมัพันธ์ 
เชิงสาเหตรุะหวา่งปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จดงักลา่วกบัผลการด าเนินงานขององค์การ 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยองค์การในภาคการผลิตในประเทศไทย 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 9001 และลงทะเบียนไว้กบัส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมจ านวน 155 องค์การ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวม
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ข้อมลูจากผู้ตอบแบบสอบถามซึง่เป็นผู้บริหารหรือผู้แทนองค์การ ในช่วงเดือนกนัยายน
ถึงเดือนธันวาคม 2558 และวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์พหุตัวแปร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อหาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรแฝงด้านการน าองค์การ 
การวางแผนกลยทุธ์ การมุ่งเน้นลกูค้า การวดัและวิเคราะห์ผล การมุ่งเน้นบคุลากร การมุ่งเน้น
ด้านการปฏิบตัิการ  และผลการด าเนินงานขององค์การ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) พบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุจ านวน 9 ความสมัพันธ์ ได้แก่  
การน าองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการวางแผนกลยทุธ์ การมุ่งเน้นลกูค้า และ
การมุ่งเน้นบุคลากร การวางแผนเชิงกลยทุธ์มีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุับการวดัและ
วิเคราะห์ผล และการมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นลกูค้ามีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุกับ 
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ การวัดและวิเคราะห์ผลมีความสัมพันธ์เชิงสา เหตุกับ 
การมุง่เน้นการปฏิบตัิการ การมุ่งเน้นบคุลากรมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการมุ่งเน้น
ลกูค้า  และการวดัและวิเคราะห์ผล 2) พบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างการมุ่งเน้น
การปฏิบัติการกับผลการด าเนินงานขององค์การ  จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงมี
ข้อเสนอแนะให้องค์การในภาคการผลิตให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรฐาน  
การด าเนินงานในแต่ละกระบวนการที่ส าคัญ  โดยนอกจากกระบวนการผลิตแล้ว
องค์การควรให้ความส าคัญต่อกระบวนการที่เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้ 
ควรน าเคร่ืองมือด้านคุณภาพและการใช้ข้อมูลทางสถิติมาช่วยในการติดตาม  
การปฏิบัติการและผลด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ โดยผู้น าองค์การมีบทบาทส าคัญ 
เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิด 
การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 

 
ค ำส ำคัญ : การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การ, ปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จ, 
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ
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ABSTRACT 
 Even though the concept of quality management has been receiving 
worldwide attentions as a tool to create competitiveness for many years, 
companies were facing problems during the implementations, especially in 
defining and prioritizing their practices.  The research objective of this study 
was to study the total quality management of ISO 9001 certified manufacturing 
companies by 1) studying the causal relationship among the six critical 
success factors of total quality management based on the national quality 
award criteria. 2) studying the casual relationship between the critical success 
factors and organizational performance. 
 The research sample consisted of 155 ISO 9001 certified manufacturing 
organizations that registered with the Thailand Industrial Standard Institute. 
The online questionnaires were used to collect the data from either executives 
or organizations’ representatives from September to December 2015. The 
multivariate analysis, namely, confirmatory factor analysis and structural 
equation modelling, were conducted by using the statistical software in order 
to examine the causal relationship of the latent variables of leadership, 
strategic planning, customer focus, measurement & analysis, workforce focus, 
operation focus and organizational performance. 
 The results confirmed the existence of nine causal relationships 
between 1) leadership and strategic planning 2) leadership and customer focus 
3) leadership and workforce focus 4) strategic planning and measurement and 
analysis 5) strategic planning and workforce focus 6) customer focus, and 
operation focus 7) measurement & analysis and operation focus 8) workforce 
focus and customer focus 9) workforce focus and measurement & analysis. 
Additionally, the results of also confirmed the existence of the causal 
relationship between operation focus and organizational performance. 
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According to the research findings, manufacturing organizations should focus 
on establishing operational standards of major procedures along their value 
chains.  Quality management tools and statistical techniques should be 
employed in order to monitor organizational performance regularly.  Leaders 
eventually played major roles in stimulating and monitoring for continuous 
improvement. 
 
Key word : TQM, critical success factor, SEM 
 
บทน ำ 

การแข่งขนัของธุรกิจในปัจจุบนัทวีความรุนแรงขึน้จากเทคโนโลยีที่ท าให้โลก  
ไร้พรมแดน และความสะดวกในการขนสง่ ก่อให้เกิดคู่แข่งทางการค้าได้จากทัว่ทุกมุมโลก 
ซึ่งเป็นเหตุผลให้การบริหารคุณภาพได้รับความสนใจจากองค์การในการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดต้นทุน และท าให้องค์การยงัสามารถแข่งขนัได้ ทัง้นี ้
แนวคิดในการบริหารคุณภาพขององค์การได้มีการพฒันาและปรับเปลี่ยนไปจากเดิม  
ที่เน้นในเร่ืองการตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตามข้อก าหนด เป็นการประกันคุณภาพ
เพื่อให้มัน่ใจในมาตรฐานของกระบวนการในการบริหารจดัการในองค์การ และพฒันา
จนมาสู่แนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั่งองค์การซึ่งได้รวมหลักการบริหารต่างๆ  
สอดประสานเข้ากับกระบวนการหลักขององค์การโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของลกูค้า (Dale, 2003 : 21-26) ซึ่งแนวคิดดงักลา่วนีไ้ด้รับความนิยม
จากองค์การอยา่งแพร่หลายในทกุภาคธุรกิจ 
 ปัญหาที่มกัเกิดขึน้ในองค์การที่น าแนวคิดการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การ
มาใช้คือการที่องค์การไม่สามารถระบแุนวทางด าเนินการที่ชดัเจนได้ ท าให้มีองค์การ
จ านวนมากไมป่ระสบความส าเร็จในการน าการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การไปปฏิบตัิ 
จากงานวิจยัของเทย์เลอร์และไรท์ (Taylor & Wright, 2003 : 105) พบว่ามีองค์การ 
ถึง 67 องค์การจาก 109 องค์การท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการน าการบริหารคณุภาพ
ทั่วทัง้องค์การไปปฏิบัติ  โดยจากความยากในการน าไปปฏิบัตินี เ้อง  ท าให้เกิด 
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การศกึษาวิจยัเพื่อค้นหาปัจจยัส าคญัที่ท าให้การบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การประสบ
ความส าเร็จและสามารถยกระดบัของผลการด าเนินงานขององค์การได้ อย่างไรก็ดี  
ผลการศึกษาจากงานวิจัยต่าง ๆ ได้ระบุปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จในการบริหาร
คุณภาพทั่วทัง้องค์การที่แตกต่างกันไป ท าให้ประสบปัญหาว่าควรยึดถือปัจจัยใด 
ที่จะน าไปใช้ในองค์การ แนวทางหนึง่ที่ได้รับความนิยมในการน ามาใช้ในทางปฏิบตัิ คือ
แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติซึ่งมีต้นแบบมาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยมีเกณฑ์ในการปฏิบตัิหกหมวด ได้แก่ การน าองค์การ การวางแผนกลยทุธ์ 
การมุง่เน้นลกูค้าและตลาด การวดัวิเคราะห์และจดัการองค์ความรู้ การมุ่งเน้นบคุลากร 
การมุง่เน้นการปฏิบตัิการ ซึ่งเกณฑ์ดงักลา่วได้รับการยอมรับจากนกัวิจยั อาทิ ดีนและ
โบเวน (Dean & Bowen, 1994 : 397-410) ว่าสามารถใช้เป็นกรอบของการบริหาร
คณุภาพทัว่ทัง้องค์การ รวมทัง้งานวิจัยของสิลาและอีบราฮิมโปวร์ (Sila & Ebrahimpour, 
2003 : 235-268) ซึง่รวบรวมปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จในการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การ
จากงานวิจัย 76 งาน  และพบว่าแม้จะมีปัจจัยที่แตกต่างกันมากกว่า 40 ปัจจัย  
แตปั่จจยัดงักลา่วสามารถน ามาจ าแนกจดัเป็นกลุม่ตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ
ทัง้หกหมวดได้ ท าให้เกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาติมีความเหมาะสมส าหรับการน าไปปฏิบตัิ 
 ทัง้นี ้การศกึษาเร่ืองการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การในประเทศไทยยงัมีอยูจ่ ากดั 
โดยงานวิจยัของกระแสร์ชล (Krasachol, 1999 : 202-203) อาจเป็นงานวิจยัในกลุม่
แรก ๆ ที่ศึกษาการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การในประเทศไทย โดยผลการศึกษา 
ในขณะนัน้ชีใ้ห้เห็นวา่บริษัทสว่นใหญ่ยงัอยู่ในขัน้เร่ิมต้นของการน าแนวทางการบริหาร
คณุภาพทัว่ทัง้องค์การมาใช้ปฏิบตัิ โดยมีเพียงบางบริษัทซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติเท่านัน้ 
ที่ได้ด าเนินการอยา่งจริงจงั ในขณะท่ีงานวิจยัของ ดาส พอล และสไวร์เชค (Das, Paul, 
& Swierczek, 2008 : 52) ได้น ากรอบแนวคิดเร่ืองปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จในการบริหาร
คุณภาพทั่วทัง้องค์การจากงานวิจัยก่อนหน้านัน้จ านวนสิบปัจจัย และมาวิเคราะห์
ทดสอบความเช่ือมัน่ ความเที่ยงตรง รวมถึงหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั โดยมีกลุม่
ตัวอย่างเป็นองค์การภาคการผลิตที่ ได้ รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 9001  
ในประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  
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ในส่วนของการศึกษาการด าเนินงานตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
ในประเทศไทยนัน้ก็มีอยูอ่ยา่งจ ากดัเช่นเดียวกนั อาทิ งานวิจยัของสริิประภาวรรณ และ
วาลช์ (Siriprapawan & Walsh, 2007 : 1) ซึง่ศกึษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในภาคการผลติชิน้สว่นรถยนต์จ านวน 10 องค์การ  พบว่าการด าเนินการตามแนวทาง
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานตามการประเมิน
ตนเองได้  และงานวิจัยของธัชชัย (2553 : 128) ซึ่งศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ 
ของการปฏิบตัิงานการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การและสมรรถนะของการด าเนินงาน 
ซึ่งพบว่าการน าองค์การและการวดัวิเคราะห์และการจัดการความรู้เป็นปัจจัยส าคญั
ที่สุดต่อความส าเร็จของการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การ อย่างไรก็ตามงานวิจัย
ดงักล่าวท าการศึกษาองค์การด้านการผลิตเพียงองค์การเดียวโดยใช้จ านวนตวัอย่าง
เพียง 54 ตวัอย่างเท่านัน้ ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากดัในการอ้างอิงผลการวิจยั (Generalization) 
ดงันัน้ การศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จในการบริหาร
คุณภาพทั่วทัง้องค์การและผลด าเนินงานองค์การ โดยมุ่งเน้นองค์การในธุรกิจภาค 
การผลตินัน้ นอกจากจะช่วยตอบปัญหาที่องค์การในประเทศไทยก าลงัประสบในการบริหาร
ต้นทนุการผลติจากการมีต้นทนุคา่จ้างแรงงานที่สงูวา่ประเทศที่มีภาคการสง่ออกขนาดใหญ่
อยา่งประเทศจีนหรือแม้แตป่ระเทศคูแ่ขง่ในภมูิภาคอยา่งประเทศเวียดนามแล้ว ยงัเป็น
การขยายขอบเขตการศึกษาการบริหารคุณภาพองค์การในประเทศไทยก่อนหน้าที่มัก
มุ่งเน้นศึกษาองค์การในธุรกิจภาคการผลิตซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์  
มวลรวมของประเทศไทย โดยจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ 
ของการด าเนินงานด้านการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การในการบริหารจัดการ  จัดล าดับความส าคัญ และมุ่งเน้น 
การด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสามารถแข่งขันทัง้ในเร่ืองต้นทุนและคุณภาพ  
ของสนิค้าในตลาดโลกได้ 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จ  
หกด้านตามกรอบเกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาติ 
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2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหวา่งปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จและ
ผลด าเนินงานขององค์การ 
 
วิธีกำรวิจัย 
 ผู้วิจยัเลอืกรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ ในแบบตดัขวาง ใช้หนว่ยวิเคราะห์เป็นองค์การ 
 กรอบแนวคิดกำรวิจัยและตัวแปรที่ศึกษำ 

กรอบแนวคิดการวิจยัประกอบด้วยตวัแปรแฝง 7 ตวัแปร  ได้แก่ 
1. ปัจจัยหลักแห่งความส าเ ร็จของการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การ 

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  จ านวน 6 ตัวแปร ได้แก่  การน าองค์การ  
การวางแผนกลยทุธ์  การมุง่เน้นลกูค้า การวดัและวิเคราะห์ผล การมุง่เน้นบคุลากร และ
การมุง่เน้นการปฏิบตัิการ  

2. ผลการด าเนินงานขององค์การ  จ านวน 1 ตวัแปร 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. ก าหนดกลุ่มประชากร คือองค์การในภาคการผลิตที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในประเทศไทย ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กบัส านกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) จ านวน 1,881 องค์การ 

2. กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่  องค์การในภาคการผลิตที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในประเทศไทย ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กบัส านกังาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และมีข้อมูลส าหรับติดต่อที่ถูกปรับปรุง 
ให้เป็นปัจจุบนั จ านวน 755 องค์การ โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้บริหารหรือผู้แทน
องค์การท่ีมีความเข้าใจภาพรวมการบริหารจดัการในองค์การ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น  

โดยน าแนวคิดจากงานวิจยัตา่ง ๆ (Flynn, Schroeder, & Sakakibara,1995 : 687-690 
; Prajogo & Sohal : 308-309, 2006 ; Black & Porter,1996 : 20 ; Dow, Samson, & 
Ford, 1999 : 14 ; Powell,1995 : 36-37) ผนวกกบัค่านิยมและแนวคิดหลกัของเกณฑ์
รางวลัคณุภาพแห่งชาติ (National Institute of Standards and Technology (NIST), 
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2013 : 37-41) และใช้มาตรวดั 5 ระดบัโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกแสดงความเห็น
จากระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่งไปถึงไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ตามฐานข้อมูล

ของ สมอ. แจ้งขอความร่วมมือเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยขอให้ผู้บริหาร
หรือผู้แทนองค์การเป็นผู้ตอบแบบส ารวจ พร้อมระบกุารเก็บรักษาความลบัของข้อมูล 
ที่องค์การสง่มา และแนบหนงัสือขอความอนเุคราะห์จดัเก็บข้อมลูซึ่งออกโดยโครงการ
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และลิงก์ส าหรับเข้า
ตอบแบบสอบถาม 

2. เก็บรวบรวมข้อมลูในช่วงเดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2558 โดยสง่จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์แจ้งเตือนจ านวน 2 ครัง้ เพื่อเพิ่มอตัราการตอบแบบสอบถาม 

3. น าข้อมลูที่ได้รับจากระบบออนไลน์มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวจิยัศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลูแยกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. สถิติเชิงพรรณนา  เพื่อศกึษาคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง  โดยแสดงเป็น
ความถ่ีและคา่ร้อยละ 

2. สถิติเชิงอนมุาน  โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์พหตุวัแปร  เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรหลายตวัพร้อมกนั  และทดสอบสมมตฐิานท่ีระดบัความมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

2.1 ทดสอบข้อตกลงของการวิเคราะห์พหตุวัแปร   
2.1.1 การทดสอบการกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) 

โดยทดสอบคา่ความเบ้ (Skewness) และคา่ความโดง่ (Kurtosis) โดยก าหนดค่าวิกฤต
เทา่กบั + 1.96 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014 : 71) 

2.1.2 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้น (Linearity) โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) และทดสอบความแปรปรวน 
ของข้อมลู (ANOVA) เปรียบเทียบกบัสมการถดถอย 
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2.1.3 การทดสอบความแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity) โดย
การทดสอบเลเวน (Levene’s Test) (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014 : 80)  

2.2 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
ทดสอบคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอน บาค (Cronbach’s Alpha) และคา่ความเช่ือมัน่รวม 
(Composite reliability : CR) ซึง่ก าหนดระดบัความเช่ือถือได้มากกวา่ 0.7 (Hair, Black, Babin, 
& Anderson, 2014 : 123) 

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 
เพื่อพิสจูน์ความถกูต้องของโมเดลการวดั (Measurement Model) ซึ่งใช้ระบคุวามสมัพนัธ์
ของตวัแปรแฝง (Latent Variable) กบัองค์ประกอบ โดยทดสอบความเป็นเอกมิติ (Unidimentsionality) 
โดยคา่ CFI มากกวา่ 0.90 (Venugopal & Patnaik, 2011 : 283) ความเที่ยงตรงเชิงลูเ่ข้า 
(Convergent Validity) โดยค่า NFI มากกว่า 0.90 (Venugopal & Patnaik, 2011 : 283) 
ความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) โดยค่า AVE มากกว่า 0.5 (Venugopal & 
Patnaik, 2011 : 283) และตรวจสอบความกลมกลืน (Goodness of Fit) ของโมเดล
การวัดกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนแบบสมบูรณ์ 
(Absolute Fit Indices) ได้แก่ ค่าไคสแควร์ (Chi-square) ค่านอร์มไคสแควร์ (CMIN/DF) 
น้อยกว่า 3 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014 : 579) และค่า SRMR น้อยกว่า 0.08 
(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014 : 584) รวมถึงตรวจสอบดชันีความกลมกลืน
แบบเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) ได้แก่ คา่ CFI มากกวา่ 0.95 (Hair, Black, 
Babin, & Anderson, 2014 : 582) 

2.4 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)  
เพื่อหาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรแฝงด้านการน าองค์การ การวางแผนกลยทุธ์ 
การมุ่งเน้นลูกค้า การวัดและวิเคราะห์ผล การมุ่งเน้นด้านบุคลากร การมุ่งเน้นด้าน 
การปฏิบัติการ และผลการด าเนินงานขององค์การ ในโมเดลโครงสร้าง (Structural 
Model) โดยใช้เกณฑ์การทดสอบความกลมกลมืเช่นเดียวกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2559 
 

149 

 
ผลกำรศึกษำ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเป็นองค์การในธุรกิจการผลิต
และได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 9001 มีจ านวนทัง้สิน้ 155 องค์การ โดยมี
คณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งตามตารางที่ 1 
 
ตำรำง 1 คณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

คณุลกัษณะ ความถ่ี ร้อยละ 
องค์การ   
- จ านวนพนกังาน 1 – 50 

51 – 100 
101 – 500 
มากกวา่ 500 

 15 
 22 
 54 
 64 

 9.7 
 14.2 
 34.8 
 41.3 

- ระยะเวลาได้รับการรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 9001 

น้อยกวา่ 3 ปี 
3 – 5 ปี 
มากกว่า 5 ปี  แต่ไม่
เกิน 10 ปี 
มากกวา่ 10 ปี 

 3 
 10 
 49 
 93 

 1.9 
 6.5 
 31.6 
 60.0 

ผู้ตอบแบบสอบถาม   
- ต าแหน่ง ผู้บริหารระดบัสงู 

ผู้บริหาร 
พนกังาน 

 18 
 98 
 39 

 11.6 
 63.2 
 25.2 

- ประสบการณ์การท างานในองค์การ น้อยกวา่ 3 ปี 
3 – 5 ปี 
มากกว่า 5 ปี  แต่ไม่
เกิน 10 ปี 
มากกวา่ 10 ปี 

 17 
 10 
 36 
 92 

 11.0 
 6.4 
 23.2 
 59.4 
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2. การทดสอบข้อตกลงของการวิ เคราะห์พหุตัวแปร พบหลักฐาน 
ของความสมัพนัธ์เชิงเส้นและความแปรปรวนคงที่ แต่ไม่พบหลกัฐานของการกระจาย
ตัวแบบปกติ จึงใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริกซึ่งได้แก่วิธีบูทสแตรป ตามค าแนะน า  
ของเคลลี่ (Kelley, 2005 : 64-66) ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดบัความมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 

3. การทดสอบความเช่ือมัน่และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัได้ผล 
ดงัตารางที่ 2 โดยตัวแปรทัง้หมดมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ในช่วง 0.857 ถึง 0.914 และ 
จากการตรวจสอบโมเดลการวดั  พบหลกัฐานของความเช่ือมัน่รวม (คา่ CR อยู่ระหว่าง 
0.860 ถึง 0.916)  หลกัฐานของการเป็นเอกมิติ (ค่า CFI อยู่ระหว่าง 0.996 ถึง 1.000) 
หลักฐานของความเที่ยงตรง (ค่า NFI อยู่ระหว่าง 0.992 ถึง 1.000 และค่า AVE  
อยู่ระหว่าง 0.609 ถึง 0.733) และพบว่าโมเดลทัง้หมดมีความกลมกลืมกับข้อมูล 
เชิงประจกัษ์เป็นอยา่งดี 
 
ตำรำง 2 คา่ความเช่ือมัน่ ความเที่ยงตรง และความกลมกลนืของโมเดลการวดั 
 

ตวัแปรแฝง 
คา่
ความ
เช่ือมัน่ 

คา่
ความ 
เช่ือมัน่
รวม 

AVE 

ความกลมกลืน 

ไคสแควร์ 
นอร์ม 
ไคส
แควร์ 

CFI NFI SRMR 

การน า
องค์การ 

0.904 0.904 0.702 2.068 
(p = 0.380) 

1.03 1.000 0.995 0.011 

การวางแผน
กลยทุธ์ 

0.898 0.901 0.696 2.147 
(p = 0.479) 

1.07 1.000 0.994 0.012 

การมุ่งเน้น
ลกูค้า 

0.909 0.912 0.723 0.177 
(p=0.919) 

0.089 1.000 1.000 0.003 

การวดัและ
วเิคราะห์ผล 

0.914 0.916 0.733 3.7 
(p = 0.191) 

1.85 0.996 0.992 0.015 
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ตำรำง 2 (ตอ่) 
 

ตวัแปรแฝง 
คา่
ความ
เช่ือมัน่ 

คา่
ความ 
เช่ือมัน่
รวม 

AVE 

ความกลมกลืน 

ไคสแควร์ 
นอร์ม 
ไคส
แควร์ 

CFI NFI SRMR 

การมุ่งเน้น
บคุลากร 

0.865 0.868 0.621 1.652 
(p = 0.633) 

0.826 1.000 0.994 0.013 

การมุ่งเน้น
การปฏิบตัิการ 

0.876 0.881 0.652 0.623 
(p = 0.826) 

0.311 1.000 0.998 0.009 

ผลการ
ด าเนินงาน
องค์การ 

0.857 0.860 0.609 3.182 
(p = 0.380) 

1.591 0.996 0.989 0.020 

 
4. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบว่าโมเดลสมการโครงสร้าง  

มีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยมี ค่าไคสแควร์ 473.409 (bootstrap p-value = 
0.334) นอร์มไคสแควร์ 1.392 คา่ CFI 0.962  และค่า SRMR 0.048 โดยตวัแปรที่ท าการศึกษา
มีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุดงัแสดงในตารางที่ 3 และมีค่าสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ดังแสดงในตารางที่ 4  ทัง้นี ้ จะพบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรทัง้ 10 
ความสมัพนัธ์ มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญัที่ 0.05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย
มาตรฐานระหวา่ง 0.190 ถึง 0.807 ในขณะท่ีคา่สหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรมีคา่ระหว่าง 
0.585 ถึง 0.894 
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ตำรำง 3 ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปรที่ท าการศกึษา 
 

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองตวัแปร 
การประมาณค่า
สมัประสิทธ์ิ 

การถดถอยมาตรฐาน 

บทูสแตรป 

ค่าคาด
เคลื่อน
มาตรฐาน 

ระดบั
นยัส าคญั
ทางสถิติ 

H1: การน าองค์การ -> การ
วางแผนกลยทุธ์ 

 0.807 *** 0.116 0.000 

H2: การน าองค์การ -> การมุ่งเน้น
บคุลการ 

 0.338 * 0.130 0.013 

H3: การน าองค์การ -> การมุ่งเน้น
ลกูค้า 

 0.465 ** 0.160 0.002 

H4: การวางแผนกลยทุธ์ -> การ
มุ่งเน้นบคุลากร 

 0.607 *** 0.106 0.000 

H5: การวางแผนกลยทุธ์ -> การ
วดัและวิเคราะห์ผล 

 0.628 *** 0.225 0.000 

H6:การมุ่งเน้นบคุลากร -> การ
มุ่งเน้นลกูค้า 

 0.416 ** 0.150 0.005 

H7: การมุ่งเน้นบคุลากร -> การวดั
และวิเคราะห์ผล 

 0.346 * 0.265 0.046 

H8: การมุ่งเน้นลกูค้า -> การ
มุ่งเน้นการปฏิบตัิการ 

 0.190 * 0.102 0.050 

H9: การวดัและวิเคราะห์ผล -> 
การมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ 

 0.714 *** 0.111 0.000 

H10: การมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ –> 
ผลการด าเนินงานขององค์การ 

 0.735 *** 0.080 0.000 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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ตำรำง 4 ความสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 

ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 

1. การน า
องค์การ 

1.000     
  

2. การวางแผน 
กลยทุธ์ 

0.808*** 1.000    
  

3. การมุ่งเน้น 
ลกูค้า 

0.810*** 0.729*** 1.000   
  

4. การวดัและ
วเิคราะห์ผล 

0.791*** 0.894*** 0.763*** 1.000  
  

5. การมุ่งเน้น
บคุลากร 

0.827*** 0.880*** 0.795*** 0.890*** 1.000 
  

6. การมุ่งเน้น
การปฏิบตักิาร 

0.699*** 0.819*** 0.719*** 0.837*** 0.762*** 1.000 
 

7. ผลการ
ด าเนินงาน
องค์การ 

0.587*** 0.653*** 0.585*** 0.674*** 0.663*** 0.713*** 1.000 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 
สรุปและอภปิรำยผล 

จากผลการศึกษาปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จของการบริหารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การ 
ทัง้ 6 ปัจจยั ซึง่ได้แก่ การน าองค์การ การวางแผนกลยทุธ์ การมุ่งเน้นลกูค้า การวดัและ
วิเคราะห์ผล การมุง่เน้นบคุลากร และการมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ และผลการด าเนินงาน
ขององค์การ ในกลุ่มองค์การในธุรกิจการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
9001 พบว่า ปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จของการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การทัง้ 6 ปัจจัย  
มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในระดบัสงู ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของปราโจโกและบราวน์ 
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(Prajogo & Brown, 2004 : 31) นอกจากนี ้จากความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างปัจจยัหลกั
แห่งความส าเร็จของการบริหารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การด้วยกันเอง จ านวน 9 ความสมัพนัธ์ 
นัน้ สามารถเรียงล าดบัตามขนาดของความสมัพนัธ์จากมากไปน้อยได้เป็น การน าองค์การ 
มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์ (R2 = 0.6529) การวัดและวิเคราะห์ผลมีอิทธิพล 
ต่อการมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ (R2 = 0.5098) การวางแผนกลยทุธ์มีอิทธิพลต่อการวดั
และวิเคราะห์ผล (R2 = 0.3944) และการมุ่งเน้นบุคลากร (R2 = 0.3684) การน าองค์การ 
มีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้นลกูค้า (R2 = 0.2162), การมุ่งเน้นบคุลากรมีอิทธิพลต่อการมุ่งเน้น
ลกูค้า (R2 = 0.1731) และการวดัและวิเคราะห์ผล (R2 = 0.1197) การน าองค์การมีอิทธิพล 
ตอ่การมุง่เน้นบคุลากร (R2 = 0.1142) และการมุง่เน้นลกูค้ามีอิทธิพลตอ่การมุง่เน้นการ
ปฏิบตัิการ (R2 = 0.361) สว่นความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จของการ
บริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การที่มีตอ่ผลการด าเนินงานขององค์การ มีเพียง 1 ความสมัพนัธ์ คือการ
มุ่งเน้นการปฏิบตัิการมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ โดยอิทธิพลดงักลา่ว
อยู่ในระดบัปานกลาง (R2 = 0.5402) ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาข้อค าถามจากแบบสอบถาม
แล้วสามารถน ามาอธิบายความสมัพนัธ์เชิงสาเหตใุนแตล่ะความสมัพนัธ์ได้ดงันี  ้

1. การน าองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการวางแผนกลยทุธ์ ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (ธัชชยั, 2553 ; Lee, Rho, & Lee, 2003 ; Tari, 
Molina, & Castejon, 2007) โดยอาจอธิบายได้วา่การน าองค์การของผู้น าในการท าให้องค์การ
ประสบความส าเร็จในระยะยาว (Flynn, Schroeder, & Sakakibara, 1995) ยอ่มสง่ผล
ให้เกิดการจัดการในด้านการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้องค์การมีความพร้อมในการ
ตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมและการแขง่ขนัท่ีอาจเปลีย่นแปลงไป (NIST, 2013) 

2. การน าองค์การมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุกับการมุ่งเน้นบุคลากร ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (ธัชชยั, 2553 : 119-135 ; Flynn, Schroeder, & 
Sakakibara, 1995 : 659-691 ; Kaynak, 2003 : 405-435 ; Tari, Molina, & Castejon, 2007 : 
483-501 ; Fotopoulos & Psomas, 2010 : 150-163) โดยอาจอธิบายได้ว่าการที่ผู้น า
องค์การสนบัสนนุให้เกิดวฒันธรรมของการมุ่งเน้นความเป็นเลิศ (Prajogo and Sohal, 
2006 : 308) ย่อมสง่ผลให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้น ากบัพนกังาน (Dow, Samson, & 
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Ford, 1999 : 14) เพื่อชีน้ าและสร้างความเข้าใจให้พนกังานปรับปรุงผลการท างาน
อยา่งตอ่เนื่อง 

3. การน าองค์การมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับการมุ่งเน้นลูกค้า ซึ่งผล
การศกึษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (ธชัชยั, 2553 : 119-135 ; Flynn, Schroeder, & 
Sakakibara, 1995 : 659-691 ; Kaynak, 2003 : 405-435 ; Lee, Rho, & Lee, 2003 : 2003-
2020 ; Tari, Molina, & Castejon, 2007 : 483-501) โดยอาจอธิบายได้ว่าการน าองค์การ
ของผู้น าในการท าให้องค์การประสบความส าเร็จในระยะยาว  ย่อมส่งผลให้เกิดการ
รวบรวมวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า (Black & Porter, 1996 : 
20) เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามที่ลกูค้าต้องการ  รวมถึงการรักษาความสมัพนัธ์
กบัลกูค้า (Prajogo and Sohal, 2006 : 308) เพื่อให้เกิดความภกัดี 

4. การวางแผนเชิงกลยทุธ์มีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการมุ่งเน้นบคุลากร 
ซึง่อาจอธิบายได้วา่การด าเนินการขององค์การในการถ่ายทอดกลยทุธ์ เป้าหมาย และ
แผนปฏิบตัิการให้กบัพนกังานทกุคนในองค์การ (Dow, Samson, & Ford,1999 : 14) 
ย่อมส่งผลต่อการวางแผนบริหารและพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
แผนกลยทุธ์นัน้ (Black & Porter, 1996 : 20) 

5. การวางแผนเชิงกลยทุธ์มีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการวดัและวิเคราะห์ผล 
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (Lee, Rho, & Lee, 2003 : 2003-
2020)  โดยอาจสามารถอธิบายได้ว่า  การด าเนินการขององค์การในการวางแผนกล
ยทุธ์ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว (Dow, Samson, & Ford,1999 : 14) ย่อมสง่ผลให้
เกิดการติดตามข้อมูลที่ส าคัญน ามาวิเคราะห์ผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ส าคัญ 
(Prajogo and Sohal, 2006 : 309) โดยเฉพาะในด้านการวางแผนและปรับเปลีย่น กลยทุธ์ 

6. การมุ่งเน้นบคุลากรมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการมุ่งเน้นลกูค้า  ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้าของ ธัชชยั (2553 :119-135) โดยอาจอธิบาย 
ได้ว่า การเอาใจใส่ดูแลพนักงานท าให้เกิดความผูกพนัระหว่างพนกังานกับองค์การ 
 ซึ่งส่งผลให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างานและสามารถตอบสนอง  
ความต้องการของลูกค้าขององค์การให้ดีขึน้ นอกจากนี ้การสนับสนุนพนักงาน 
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ให้พฒันาทกัษะความสามารถ (Dow, Samson, & Ford,1999 : 14) ย่อมสง่ผลต่อความสามารถ
ในการแก้ไขหรือลดข้อผิดพลาดของผลติภณัฑ์ได้อีกด้วย (NIST, 2013 : 37) 

7. การมุ่งเน้นบคุลากรมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการวดัและวิเคราะห์ผล 
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (Flynn, Schroeder, & Sakakibara, 
1995 : 659-691 ; Kaynak, 2003 : 405-435 ; Fotopoulos & Psomas, 2010 : 150-163) 
โดยอาจอธิบายได้วา่ การวางแผนบริหารบคุลากรให้สอดคล้องกบัเป้าหมายและแผนกลยทุธ์
ขององค์การ ย่อมส่งผลให้องค์การต้องพัฒนาระบบการวัดผลด าเนินงานให้มี
ประสทิธิภาพ (Flynn, Schroeder, & Sakakibara, 1995 : 365) เพื่อตรวจสอบติดตาม
การด าเนินงานของบคุลากรเปรียบเทียบกบัเปา้หมายที่วางไว้ 

8. การมุ่งเน้นลกูค้ามีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุับการมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ 
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลงานวิจัยก่อนหน้าของธัชชัย (2553 : 119-135)  
โดยอาจอธิบายได้วา่ การท่ีองค์การให้ความส าคญัตอ่การปอ้งกนัและแก้ไขข้อผิดพลาด
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ย่อมส่งผลให้องค์การ  
ต้องพยายามก าหนดมาตรฐานการท างานในกระบวนการที่ส าคัญ (Prajogo and 
Sohal, 2006 : 309) รวมทัง้การน าข้อมลูด้านสถิติมาใช้ติดตามการท างานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน (Anderson, Rungtusanatham, Schroeder, & Devaraj, 1995 : 644) 

9. การวดัและวิเคราะห์ผลมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัการมุง่เน้นการปฏิบตัิการ 
ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (Flynn, Schroeder, & Sakakibara, 
1995 : 659-691 ; Kaynak, 2003 : 405-435 ; Lee, Rho, & Lee, 2003 : 2003-2020 ; 
Baird, Hu, & Reeve, 2011 : 789-814) โดยอาจอธิบายได้ว่า การที่องค์การมีระบบวดัผล
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญเพื่อใช้ใน 
การตดัสนิใจ ยอ่มสง่ผลให้องค์การให้ความส าคญัในการก าหนดมาตรฐานการท างาน
เพื่อใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบประเมินการปฏิบตัิการ และสง่ผลให้เกิดการติดตาม
ผลการปฏิบตัิการอยา่งตอ่เนื่อง 

10. การมุง่เน้นการปฏิบตัิการมีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุบัผลการด าเนินงาน
ขององค์การ  ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกบัผลงานวิจยัก่อนหน้า (Flynn, Schroeder, & 
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Sakakibara, 1995 : 659-691 ; Kaynak, 2003 : 405-435 ; Lee, Rho, & Lee, 2003 : 2003-
2020 ; Baird, Hu, & Reeve, 2011 : 789-814) โดยอาจอธิบายได้วา่ การก าหนดมาตรฐาน
ในการท างานให้ครอบคลมุกระบวนการท่ีส าคญั  การปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้
เคร่ืองมือและเทคนิคด้านคณุภาพ รวมทัง้การเตรียมการรองรับเหตฉุกุเฉิน ย่อมสง่ผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตัิการขององค์การ ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตสินค้า  
ลดข้อผิดพลาด ส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึน้ ท าให้เกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพ 
ของสินค้า ซึ่งอาจส่งผลให้องค์การสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึน้ 
รวมถึงมีผลการด าเนินงานด้านการเงินท่ีดีขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัสามารถสรุปแนวทางในการน าไปปฏิบตัิได้ ดงันี ้

1. องค์การควรด าเนินการด้านการน าองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้น
ลกูค้า การวดัและวิเคราะห์ผล การมุง่เน้นบคุลากร และการมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ ไปพร้อมๆ 
อย่างสอดประสานกัน เพื่อให้การบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การนัน้เกิดประสิทธิผล
สงูสดุ (Tamimi & Sebastianelli : 57, 1998 ; Salaheldin, 2009 : 231) 

2. การน าองค์การเป็นปัจจยัส าคญัที่สดุที่ช่วยขบัเคลือ่นปัจจยัการด าเนินการ
ในด้านอื่น ๆ (Anderson, Rungtusanatham, & Schroeder, 1994 : 501-502 ; Flynn, Schroeder, 
&Sakakibara, 1994 : 339-366, Kaynak, 2003 : 425-427) โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์   
การมุ่งเน้นลกูค้า และการมุ่งบุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานขององค์การ 
ในที่สดุ ผู้ น าจึงมีบทบาทส าคญัสูงสดุในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคุณภาพ   
โดยองค์การที่ต้องการน า แนวทางการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์การไปใช้ให้เกิดผล
สมัฤทธ์ิ ควรสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กบัผู้น าในองค์การได้ตระหนกัถึงความส าคญั
ของการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์การซึง่สามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานในองค์การ
ให้ดีขึน้ได้  รวมทัง้ท าให้ผู้น าตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้ขบัเคลื่อน
การบริหารคณุภาพ ทัง้การมีสว่นร่วมในก าหนดกลยทุธ์ การสร้างวฒันธรรมการมุ่งเน้น
ลกูค้า การดูแลเอาใจใส่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ เอือ้ให้กับการท างานของพนกังาน 
การติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอและสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไข  
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หากผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ซึง่เป็นสว่นส าคญัให้เกิดการปรับปรุง
อยา่งตอ่เนื่อง 

3. ส าหรับองค์การในภาคการผลิต  การสร้างผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ 
กับกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ องค์การจึงควรก าหนดมาตรฐานของ 
การด าเนินงานในแตล่ะกระบวนการท่ีส าคญั  อีกทัง้การน าเคร่ืองมือด้านคณุภาพผนวก
กับการเก็บข้อมูลทางสถิติจะช่วยให้องค์การสามารถติดตามและควบคุมคุณภาพ 
ของสินค้าได้ดีขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดต้นทนุด้านคุณภาพ (Cost of Quality) และ
สง่ผลต่อความสามารถในการแข่งขนัได้ ทัง้นี ้นอกจากการมุ่งเน้นกระบวนการผลิต
ภายในโรงงานแล้ว องค์การควรให้ความส าคญัตอ่กระบวนการส าคญัอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
อาทิ การคัดเลือกและประเมินคุณภาพผู้ จัดส่งวัตถุดิบ การรับและส่งค าสั่งซื อ้  
การบริหารจดัการคลงัสนิค้า รวมถึงการขนสง่ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ากระบวนการในห่วงโซ่
อปุทานทัง้หมดมีประสทิธิภาพ 

4. การติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
องค์การทราบถึงจดุออ่นท่ีควรต้องปรับปรุงให้ผลการด าเนินงานดีขึน้ องค์การจึงควรให้
ความส าคญัต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาใช้วิเคราะห์ผลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ใน  
การติดตามผลการด าเนินงานด้วยข้อมลูที่ถกูต้องและพร้อมใช้งาน ซึ่งจะท าให้องค์การ
สามารถก าหนดแนวทางปรับปรุงการท างานได้อยา่งทนัทว่งที 
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ  
ในการบริหารคุณภาพทัว่ทัง้องค์การและผลด าเนินงานขององค์การ ในประเภทธุรกิจ
อื่นๆ อาทิ ภาคบริการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคการศึกษา หรือในแนวทาง 
การบริหารคณุภาพอื่น ๆ อาทิ การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทกุคนมีสว่นร่วม (TPM) ลีน ซิกส์
ซิกมา (Lean Six Sigma) ระบบบริหารจดัการความเป็นเลศิในการปฏิบตัิงาน (OEMS) 
รางวลัคณุภาพแหง่ชาติ (TQA) เพื่อเปรียบเทียบวา่บริบทที่แตกตา่งกนันีจ้ะสง่ผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จในการบริหาร
คณุภาพทัว่ทัง้องค์การกบัผลด าเนินงานขององค์การหรือไม่ 
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2. ควรน าแนวคิดในการแบ่งกลุ่มปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จในการบริหาร
คณุภาพทัว่ทัง้องค์การเป็นปัจจยัด้านฮาร์ด (Hard TQM) ซึ่งเก่ียวข้องกบักระบวนการ 
เคร่ืองมือ และเทคนิค และปัจจยัด้านซอฟท์ (Soft TQM) ซึ่งเป็นปัจจยัที่จบัต้องไม่ได้ 
(Intangible Factor) มาใช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานขององค์การ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความสมัพนัธ์และผลกระทบของปัจจยัแตล่ะด้านให้มากขึน้ 
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