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ประสิทธิผลขององค์การในการน�ำมาตรฐานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 ไปปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
Organizational Effectiveness for Implementing the ISO 9001 International
Quality Standard in the Industrial and Service Sectors
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บทคัดย่อ

		 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ และวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหาร
จัดการก่อนและหลังการน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ในองค์การของภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
รวมทั้งน�ำเสนอแนวทางที่เหมาะสมที่มีประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้
ภายในองค์การ ข้อมูลได้มาจากแบบสอบที่มีคุณภาพ [IOC = 0.824 และ a reliability = 0.988] จ�ำนวน 300
ฉบับ [83.33% ของการเลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอน] ถูกวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Paired Sample t-test การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ การวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า
1) ประสิทธิผลในภาพรวมและ 8 ด้าน [ได้แก่ การให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ภาวะผู้น�ำ การมีส่วนร่วมของบุคลากร
กระบวนการด�ำเนินงาน ระบบการจัดการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ข้อเท็จจริงเพื่อการตัดสินใจ และความสัมพันธ์
ของการให้บริการ] ก่อนน�ำระบบ ISO 9001 ไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่หลังน�ำไปใช้ อยู่ในระดับสูง
2) ประสิทธิผลการบริหารจัดการก่อนและหลังการน�ำ ISO 9001 ไปใช้ ทั้ง 8 ด้านมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ที่ระดับ .05 3) มี 17 ใน 49 ตัวแปรเป็นตัวแปรส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการองค์การหลังน�ำ
ISO 9001 ไปใช้ และ 4) แนวทางที่เหมาะสมที่มีประสิทธิผลต่อการจัดการหลังการน�ำ ISO 9001 ไปใช้เป็นไป
ตาม 4S-RICE Model ที่พัฒนาขึ้นมา ประกอบด้วย 8 แนวทาง (โครงการส�ำคัญ) ส�ำหรับใช้ในการอบรมภายหลัง
การรับรองมาตรฐานคือ 1) การประเมินผลตนเอง 2) การเพิ่มประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
3) การวิจัยและประเมินผล 4) การวางแผนกลยุทธ์ 5) การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ 6) การสร้างความ
มั่นใจในตนเองและแรงบันดาลใจ 7) การเลือกผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากร และ 8) การคัดเลือกผู้จัดส่งหลัก
ค�ำส�ำคัญ : ประสิทธิผลองค์การ ระบบคุณภาพ ISO 9001 ภาคอุตสาหกรรมและบริการ

ABSTRACT

		 The main objectives of this study were to examine, to compare, and to analyze factors of
the effectiveness of Organizational Management (OM) before and after implementing ISO 9001
international quality standard in the Industrial and Service Sectors (ISS), including presenting
the effective appropriate approaches of the OM before and after implementing the ISO 9001
in the ISS. Data of the study, getting from a qualitative set of questionnaires [IOC = 0.824 and
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Alpha-reliability coefficient = 0.988] were drawn from 300 officers [83.33 percent of multi-stage
random sampling technique]. These statistics were analyzed by computing frequency, percentage,
means, standard deviation, paired sample t-test, factor analysis, and focus group discussion by
experts. Research findings were as follows: 1) As a whole and 8 cateories of effectiveness of
the OM, [namely, Customer focus, Leadership, Involvement of people, Process approach, System
approach to management, Continual improvement, Factual approach to decision making,
and Mutually beneficial supplier relationships], before implementing the ISO 9001 was at the
moderate level. Also, after implementing the ISO 9001 was at the high level; 2) After implementing
the ISO 9001, all 8 categories of effectiveness of the OM were significant increasingly developed
at the .05 level; 3) There were 17 out of 49 variables as crucial issues affecting the effectiveness
of the OM after implementing the ISO 9001; and 4) The appropriate approaches with the 4S-RICE
model, that had effectiveness on the OM after implementing the ISO 9001, consisted of 8
approaches (crucial projects) for applying after finishing ISO 9001, namely, 1) Self-Evaluation,
2) Increasing Efficiency and Sharing Experience, 3) Research and Evaluation, 4) Strategic Planning,
5) Communication and Relations Building, 6) Self-confidence & Inspiration, 7) Experts & Resources
Selection, and 8) Supplier Selection.
Keywords: Organizational Effectiveness Quality System: ISO 9001 Industrial & Servicing Sectors

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ในทางปฏิบัติ คุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐานจะถูกกีดกันทาง
ท่ามกลางกระแสการเปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ การค้าท�ำให้เสียเปรียบด้านการแข่งขันกับตลาดโลกได้
ได้ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจอุตสาหกรม และการ อีกทั้งผู้ผลิตก็ต้องหันมาให้ความส�ำคัญกับการผลิตสินค้า
บริการอย่างหลีกเลีย่ งมิได้ จากสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ ที่ มี คุ ณ ภาพโดยจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งน� ำ ระบบการ
สังคม การเมือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจน จัดการคุณภาพ ISO 9001 มาเป็นมาตรฐานในการบริหาร
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทมี่ แี นวโน้มรุนแรงมากขึน้ จัดการที่ท�ำให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าได้
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นปัจจัยส�ำคัญที่องค์การต้องปรับ 		 ส�ำหรับประเทศไทย มีผู้ประกอบการจ�ำนวนมากได้
ตัวอย่างรวดเร็ว ท�ำให้องค์การธุรกิจจ�ำต้องปรับเปลีย่ น และ ให้ความส�ำคัญในด้านการพัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการ
เร่งเตรียมการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ของตน เพื่อเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานระดับสากล โดย
ทั้งด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการ และเพื่อเตรียม มีสถานประกอบการไทยที่ได้รับการรับรองระบบบริหาร
ความพร้อมให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ ดังนั้น งานคุณภาพ ISO/มอก. 9001 และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
ระบบมาตรฐานจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะสร้างและพัฒนา ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) มากกว่า
ความสามารถดังกล่าว โดยมองว่าผลกระทบทางด้านระบบ 7,000 ราย ในขณะเดียวกันยังมีสถานประกอบการอีก
คุณภาพส่งผลถึงผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ทุกๆ ประเทศ จะต้อง จ�ำนวนมากได้ให้ความสนใจในเรื่องมาตรฐานระบบการ
ตระหนักถึงความส�ำคัญจากการส่งออกสินค้าไปยังต่าง บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ทีก่ ำ� ลังจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
ประเทศ ท�ำให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลในด้านการควบคุม กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกประมาณ 500,000 ราย
ดูแลคุณภาพด้วยเช่นกัน ประเทศไทยจึงต้องมีส่วนในการ ขณะเดียวกันส�ำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.)
แสดงให้นานาประเทศเห็นถึงความมุ่งมั่น ความพยายาม ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการบริหาร
และความส�ำคัญในการที่จะควบคุม ดูแล คุณภาพให้เกิดผล จัดการคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ได้มงุ่ เน้น
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ให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้พื้นฐานในการพัฒนาองค์การ
โดย สมอ. ได้มีนโยบายน�ำระบบ ISO 9001 มาใช้กับภาค
อุตสาหกรรมและการบริการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา
(International organization for standardization, 2008)
		 ระบบการบริหารงานคุณภาพนี้มีการน�ำไปใช้กัน
อย่างกว้างขวางทั่วโลก มีการก�ำหนดให้เป็นเงื่อนไขหนึ่งใน
วงการค้าที่เป็นที่ยอมรับจนกระทั่งได้มีการน�ำไปก�ำหนด
เป็นมาตรฐานในระดับสากลขององค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยมาตรฐาน หรือ ISO (International organization
for standardization, 2008) ซึ่งรู้จักกันแพร่หลาย ในชื่อ
อนุกรมมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
เป็นมาตรฐานระบบการบริหารงานขององค์การ ซึ่งมุ่งเน้น
ด้านคุณภาพทีป่ ระเทศต่างๆ ทัว่ โลกให้การตอบรับและน�ำใช้
อย่างแพร่หลาย ก�ำหนดขึ้นโดยองค์การค้าระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการมาตรฐาน ISO โดยมีคณะกรรมการวิชาการ
คณะที่ 176 (ISO/TC 176: quality management and
quality assurance) เป็นผูจ้ ดั ท�ำมาตรฐานดังกล่าว ประกาศใช้
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ.1987) และ มีการแก้ไข
มาตรฐาน 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) และ ปี พ.ศ.
2544 (ค.ศ. 2000) ประเทศไทยโดยส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสากรรม (สมอ.) ได้น�ำมาตรฐานดังกล่าว
ประกาศใช้เป็นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2534 ในชื่อ “อนุกรม
มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก. ISO 9000
โดยมีเนื้อหาเหมือนกันทุกประการกับอนุกรมมาตรฐาน
ระบบการบริหารการจัดการ ISO นับตั้งแต่มีการประกาศ
ก�ำหนดมาตรฐาน ISO 9000 เป็นต้นมา องค์การต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้น�ำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้อย่างกว้าง
ขวางในการจัดระบบให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด เพื่อให้ได้
รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์การ
อันจะเป็นสิ่งที่แสดงให้ลูกค้าได้อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ข้อก�ำหนดมาตรฐานการจัดการ
ระบบ ISO 9001 ที่ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติมีหลักเกณฑ์การ
บริหาร ได้แก่ ระบบเอกสาร ความรับผิดชอบด้านการบริหาร
การบริหารจัดการทรัพยากร การผลิตและหรือการบริการ
การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุง อนึ่งปัจจัยที่จะส่งผล
ให้กระบวนการจัดท�ำระบบสู่ความส�ำเร็จรวมทั้งสร้างความ
ยั่งยืนขององค์การนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก
การบริหาร 8 ประการ (8 Management Principles)
ซึ่งจะส่งเสริมโครงสร้างของระบบการจัดการยั่งยืนต่อไป
(International Organization for Standardization, 2009)
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		 จากความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหาข้างต้น
ผู ้ วิ จั ย ในฐานะผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นระบบ
มาตรฐานนี้โดยตรง จึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของ
องค์การในการน�ำมาตรฐานระบบงานคุณภาพ ISO 9001
ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
		 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในภาพรวมการบริหาร

จั ด การก่ อ นและหลั ง การน� ำ ระบบมาตรฐานคุ ณ ภาพ
ISO 9001 ไปใช้ภายในองค์การภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการ
		 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบริหาร
จั ด การก่ อ นและหลั ง การน� ำ ระบบมาตรฐานคุ ณ ภาพ
ISO 9001 ไปใช้ภายในองค์การภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการ
		 3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิผลการ
บริ ห ารจั ด การภายหลั ง การน� ำ ระบบมาตรฐานคุ ณ ภาพ
ISO 9001 ไปใช้ภายในองค์การภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการ
		 4. เ พื่ อ น� ำ เ ส น อ แ น ว ท า ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม ที่ มี
ประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการภายหลังการน�ำระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ภายในองค์การ
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ

สมมุติฐานของการวิจัย

		 1. ประสิ ท ธิ ผ ลในภาพรวมการบริ ห ารจั ด การ
ในภาพรวมก่อนและหลังการน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001 ไปใช้ภายในองค์การภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการ อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
		 2. ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารจั ด การภายหลั ง
การน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ภายใน
องค์การภาคอุตสาหกรรมและการบริการ สูงกว่า ก่อนน�ำ
ระบบฯ ไปใช้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 3. ทุกตัวแปรและปัจจัยส�ำคัญที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ 1) ด้านการให้ความส�ำคัญกับลูกค้า (Customer
Focused Organization) 2) ด้านภาวะผู้น�ำ (Leadership) 3) ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement
of People) 4) ด้านกระบวนการด�ำเนินงาน (Process
Approach) 5) ด้านระบบการจัดการ (System
Approach to Management) 6) ด้านการปรับปรุง
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อย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) 7) ด้าน
ข้อเท็จจริงเพื่อการตัดสินใจ (Factual Approach to
Decision Making) และ 8) ด้านความสัมพันธ์ของการให้
บริการที่ได้รับผลตอบแทนร่วมกัน (Mutually Beneficial
Supplier Relationships) เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของ
ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การภายหลั ง การน� ำ ระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ภายในองค์การภาค
อุตสาหกรรมและการบริการ

ขอบเขตของการวิจัย

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา เป็นตัวแปรเกี่ยวกับ
ปัจจัยพืน้ ฐานการบริหารจัดการคุณภาพตามหลัก 8 ประการ
จากระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 (Quality
Management System: QMS) ได้แก่ 1) ด้านการให้
ความส�ำคัญกับลูกค้า (Customer Focused Organization)
2) ด้านภาวะผู้น�ำ (Leadership) 3) การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร (Involvement of People) 4) ด้านกระบวนการ
ด�ำเนินงาน (Process Approach) 5) ด้านระบบการ
จัดการ (System Approach to Management)
6) ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improve
ment) 7) ด้านข้อเท็จจริงเพื่อการตัดสินใจ (Factual
Approach to Decision Making) และ 8) ด้านความ
สั ม พั น ธ์ ข องการให้ บ ริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนร่ ว มกั น
(Mutually Beneficial Supplier Relationships)

		 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกันฝ่ายบริหารและพนักงาน จ�ำแนกออกเป็น
4 กลุ่ม ในแต่ละสถานประกอบการ จ�ำนวน คือ 1) กรรมการ
ผู้จัดการหรือตัวแทน 1 คน 2) ผู้แทนคุณภาพ 1 คน
3) ผู้ตรวจสอบระบบ ISO9001 ภายในองค์การ 2 คน และ
4) ผู้ใช้ระบบ ISO 9001 5 คน รวมทั้งหมด จ�ำนวน ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
360 คน จากสถานประกอบการทั้งหมด 40 แห่งทั่วประเทศ 		 1. ผลการวิ จั ย จะท� ำ ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ การ
2. กรอบแนวคิด การวิจัยครั้งนี้ได้ก�ำหนด ตรวจสอบและขอรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงาน
กรอบแนวความคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังภาพ คุณภาพ ISO 9001 ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ5ทราบ
ต่อไปนี้
ข้อดีและข้อเสียที่จะใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและกระบวนทัศนที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
(8 Quality Management Principles)
Factor Analysis
 การใหความสําคัญกับลูกคา
 ภาวะผูนํา
 การมีสวนรวมของบุคลากร
 กระบวนการดําเนินงาน
 ระบบการจัดการ
 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
 ขอเท็จจริงเพื่อการตัดสินใจ
 ความสัมพันธของการให
บริการที่ไดรับผลตอบแทน
รวมกัน

Factor Loads > .20

ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของ
กับการจัดการ ISO 9001
รางแนวทางการจัดการ
ISO 9001 ที่เหมาะสม
(นําเสนอโดยนักวิจัย)
สนทนากลุมโดยผูทรงคุณวุฒิ
(Focus Group)

แนวทางที่มีประสิทธิผลตอการจัดการ
ISO 9001
(ปรับตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ)

ภาพ 1 กรอบแนวคิ
่ใช้ในการวิ
จัย กษา เปนตัวแปรเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานการบริหารจัดการคุณภาพตามหลัก 8
3. ตัดวทีแปรที
่ใชในการศึ
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ประการ (8 Quality Management Principles) จากระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 (Quality Management
System: QMS) ไดแก 1) ดานการใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Focused Organization) 2) ดานภาวะ
ผูนํา (Leadership) 3) การมีสวนรวมของบุคลากร (Involvement of People) 4) ดานกระบวนการดําเนินงาน
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5) ดานระบบการจัดการ (System Approach to Management) 6) ดานการปรับปรุงอยาง
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ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงาน
ตามหลักพื้นฐาน 8 ประการ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์การ และผลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความ
คุม้ ค่า รวมทัง้ สามารถให้ขอ้ แนะน�ำส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
ในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการบริหารงาน
คุณภาพระดับสากล
		 2. ผลการวิจัยสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้และจัดท�ำ
เป็นคู่มือส�ำหรับการจัดท�ำระบบบริหารจัดการคุณภาพที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารเพื่ อ รั ก ษาหรื อ คงความเป็ น
มาตรฐานอย่างยัง่ ยืนภายหลังการได้รบั การรับรอง ISO 9001
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการแล้ว
		 3. แนวทางการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นตัวอย่างให้ผู้ที่
สนใจน�ำไปศึกษาต่อยอด เพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
หรือการจัดระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพแบบอื่นๆ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจและพรรณนา
(Survey & Descriptive Research) มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาจากแบบสอบถามโดยค�ำถามทั้งหมดจะเกี่ยวข้อง
กับการน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ภายใน
องค์การภาคอุตสาหกรรมและการบริการ และแบบสอบถาม
ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความตรง (Validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง
(Item Objective Congruence: IOC) ทั้งฉบับเป็น 0.824
ในท�ำนองเดียวกันหลังจากการแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย
ตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยได้น�ำเครื่องมือ
ไปลองใช้ กับกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ใิ ช่เป็นกลุม่ ตัวอย่างจริงจ�ำนวน
30 คน ค�ำนวณค่าสัมประสิทธิค์ วามเทีย่ งแบบอัลฟ่า (Alphareliability Coefficient) ทั้งฉบับเป็น 0.988 และหลังจาก
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 300 ชุด (83.33% ของการสุ่ม)
ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่ารวมทั้งฉบับเป็น
0.989 ข้อมูลทัง้ หมดถูกน�ำไปวิเคราะห์โดยใช้คา่ สถิตจิ ำ� นวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired Sample
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t-test การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ น�ำผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบไปพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมต่อการบริหาร
จัดการภายหลังการน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
ไปใช้ในองค์การ รวมทั้งมีการวิพากษ์ (Focus Group
Discussion) แนวทางฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 12 คน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ผลการวิจัย

1. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1
“ศึกษาประสิทธิผลในภาพรวมการบริหารจัดการก่อนและ
หลังการน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ภายใน
องค์การภาคอุตสาหกรรมและการบริการ” พบว่า ประสิทธิผล
ในภาพรวมทั้งหมดของก่อนการบริหารจัดการน�ำระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ภายในองค์การภาค
อุตสาหกรรมและการบริการ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 2.73
ในขณะเดียวกันประสิทธิผลในภาพรวมทั้งหมดของหลัง
การบริหารจัดการน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
ไปใช้ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 3.81 และเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมของประสิทธิผลของแต่ละด้านพบว่า
ในทุกด้านที่ศึกษา ได้แก่ ด้านการให้ความส�ำคัญกับลูกค้า
(ใช้สัญลักษณ์ CusImportan) ด้านภาวะผู้น�ำ (ใช้สัญลักษณ์
Leadership) ด้านการมีสว่ นร่วมของบุคลากร (ใช้สญ
ั ลักษณ์
Particip) ด้านกระบวนการด�ำเนินงาน (ใช้สญ
ั ลักษณ์ OperProc) ด้านระบบการจัดการ (ใช้สัญลักษณ์ ManageSys)
ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง (ใช้สญ
ั ลักษณ์ ContiImprov)
ด้านข้อเท็จจริงเพื่อการตัดสินใจ (ใช้สัญลักษณ์ FactDecis)
และ ด้านความสัมพันธ์ของการให้บริการทีไ่ ด้รบั (ใช้สญั ลักษณ์
ServRelat) ก่อนน�ำไปใช้ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน
โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 2.67, 2,74, 2.71, 2.66, 2.71, 2.75,
2.82, และ 2.76 ตามล�ำดับ ส่วนภายหลังการน�ำไปใช้ทงั้ หมด
อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (µ >3.51) ที่ตั้ง
ไว้ และมีค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้านเป็น 3.78, 3.80, 3.75,
3.79, 3.79, 3.86, 3.83, และ 3.76 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
รายละเอียดทั้งหมดเป็นไปดังภาพ 2
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ตามลําดับ สําหรับรายละเอียดทั้งหมดเปนไปดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ภาพรวมประสิทธิ์ผลการบริหารจัดการกอนและหลังการนําระบบมาตรฐาน
คุณภาพสมาคมนั
ISO 9001กไปใช
ตสาหกรรมและการบริ
การ
38 วารสาร
วิจัย ภปีายในองค
ที่ 20 ฉบับที่ ก
1 ารภาคอุ
มกราคม - เมษายน
2558

ภาพ 2 ภาพรวมประสิทธิ์ผลการบริหารจัดการก่อนและหลังการน�าระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ภายใน
องค์กตารภาคอุ
ตสาหกรรมและการบริ
2. ศึกษาตามวั
ถุประสงค
ของการวิจัยขการอที่ 2 “เปรียบเทียบประสิทธิผลของการบริหารจัดการกอน

และหลังการนําระบบมาตรฐานคุ
ณภาพของกำรวิ
ISO 9001
การ”ณพบว
2. ศึกษำตำมวัตถุประสงค์
จัยข้อไปใช
ที่ 2 ภายในองค
ระบบมาตรฐานคุ
ภาพา ISO 9001 ไปใช้ในองค์การ
“เปรี
ยบประสิทคธิวามสํ
ผลของการบริ
อนและ
อุตสาหกรรมและการบริ
การแล้แวลวองค์
้นๆ่ยสูมีงกขึาร้นกวา
2.1ยดบเทีานการให
าคัญกัหบารจั
ลูกดคการก่
า พบว
า ในภาพรวมหลั
งจากนําไปใช
มีกคารนั
าเฉลี
หลังการน�าระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ภายใน พัฒนาประสิทธิผลด้านภาวะผู้น�าสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญที่
กอนนําไปใช
ยางมีพบว่
นัยาสําคัญที่ระดับ .05 สรุปไดวา หลังจากการนํ
ระบบมาตรฐานคุ
ณภาพ
9001
องค์อการ”
ระดับ .05าและเมื
่อพิจารณาเป็นรายข้
อในด้าISO
นภาวะผู
้น�านีไปใช
้
2.1 ด้ำนกำรให้ควำมส�
ำคัญกัวบลูองค
กค้ำ กพบว่
ทุกรายข้
อที่ทดสอบทธิ(ทัผ้งลด
หมดานการให
7 ข้อ) มีคความสํ
่าเฉลี่ย าคัญ
ในองคการอุตสาหกรรมและการบริ
การแล
ารนัา้นๆพบว่
มีกาารพั
ฒนาประสิ
ในภำพรวมหลังจากน�าไปใช้แล้ว มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อน หลังจากน�าระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ใน
กับลูกคาสูน�งาขึไปใช้
้นอยอย่าางมี
ที่รบะดั.05บ สรุ.05ปได้(ทีว่า่ระดั
ความเชื
มั่นงไม
ยกว
า รออย่ายละ
พิจารณา
งมีนนัยัยส�สํ
าคัาญคัทีญ่ระดั
หลังบจาก
องค์่อการสู
กว่านก่ออนน�
าไปใช้
งมีนัย95)
ส�าคัญและเมื
ที่ระดับ่อ.05
ณภาพ
ด้ำนกำรมี
ส่วนร่6วมของบุ
เปนรายขอการน�
ในดาาระบบมาตรฐานคุ
นการใหความสํ
าคัISO
ญกั9001
บลูกไปใช้
คา นีในองค์
้พบวกาารทุกรายขอที่ท2.3
ดสอบ
(ทั้งหมด
ขอ) มีคคลำกร
าเฉลี่ยพบว่
หลัางจาก
อุตสาหกรรมและการบริการแล้ว องค์การนัน้ ๆ มีการพัฒนา ในภำพรวมหลังจากน�าไปใช้แล้ว มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนนําระบบมาตรฐานคุ
ภาพ ISO
9001
กออนนํ
าไปใช
สําคัสรุญปทีได้่รวะดั
บ ง.05
ประสิทธิผลด้ณานการให้
ความส�
าคัญไปใช
กับลูกค้ใานองค
สูงขึ้นอย่กาารสู
งมี งกว
น�าาไปใช้
ย่างมี
นัยส�าคัอญยทีา่รงมี
ะดับนัย.05
่า หลั
จาก
นั2.2
ยส�าคัดญาทีนภาวะผู
่ระดับ .05น(ที
่ระดับพบว
ความเชื
่อมั่นไม่น้อยกว่า งจากนํ
การน�าาระบบมาตรฐานคุ
ไปใช้ากในองค์
ําการ
า ในภาพรวมหลั
ไปใชแลว มีคณาภาพ
เฉลีISO
่ยสูง9001
ขึ้นกว
อนนํการาไปใช
ร้อยละ 95) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านการให้ อุตสาหกรรมและการบริการแล้ว องค์การนั้นๆ มีการ
อยางมีนัยสํความส�
าคัญาทีคั่รญะดั
วา หลั
จากการนํ
ไปใช
ในองค
กับลูบกค้.05
า นี้พสรุ
บว่ปาทุได
กรายข้
อที่ทงดสอบ
(ทั้งหมดาระบบมาตรฐานคุ
พัฒนาประสิทธิผลด้ณาภาพ
นการมีISO
ส่วนร่9001
วมของบุ
คลากรสู
งขึ้น การ
6 ข้อ) มีค่าเฉลี่ยกหลั
งจากน�
าระบบมาตรฐานคุ
ภาพฒนาประสิ
อย่างมีนัยทส�าธิคัผญลด
ที่ระดั
บ .05 และเมื
นรายข้
อุตสาหกรรมและการบริ
ารแล
ว องค
การนั้นๆ มีกณารพั
านภาวะผู
นําสู่องพิขึจารณาเป็
้นอยางมี
นัยสํอ าคัญ
ISO 9001 ไปใช้ในองค์การสูงกว่าก่อนน�าไปใช้อย่างมีนัย ในด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรนี้ พบว่า ทุกรายข้อที่
ที่ระดับ .05ส�าคัและเมื
นี้ พบว(ทัา ้งทุหมด
กรายข
(ทัง้งจากน�
หมดาระบบ
7 ขอ) มี
7 ข้ออที) ่ทมีดสอบ
ค่าเฉลี่ยหลั
ญที่ระดั่อบ พิ.05จารณาเปนรายขอในด านภาวะผูนําทดสอบ
ภาพงกว
ISOาก9001
ในองค์
ารสูนงกว่
2.2 ด้ำนภำวะผู้น�ำกำร
พบว่าISO
ในภำพรวม
คาเฉลี่ยหลังจากนําระบบมาตรฐานคุ
ณภาพ
9001 ไปใชมาตรฐานคุ
ในองคกณารสู
อนนําไปใช้
ไปใช
อยากงมี
ัยสํา าคัญ
หลังจากน�าไปใช้แล้ว มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนน�าไปใช้ ก่อนน�าไปใช้อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05
ที่ระดับ .05อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า หลังจากการน�า
2.3 ดานการมีสวนรวมของบุคลากร พบวา ในภาพรวมหลังจากนําไปใชแลว มีคาเฉลี่ยสูงขึ้น
กวากอนนําไปใชอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สรุปไดวา หลังจากการนําระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
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2.4 ด้านกระบวนการด�ำเนินงาน พบว่า ใน
ภาพรวมหลังจากน�ำไปใช้แล้ว มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนน�ำ
ไปใช้อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า หลังจาก
การน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ในองค์การ
อุตสาหกรรมและการบริการแล้ว องค์การนัน้ ๆ มีการพัฒนา
ประสิทธิผลด้านกระบวนการด�ำเนินงานสูงขึ้นอย่างมีนัย
ส�ำคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้าน
กระบวนการด�ำเนินงานนี้ พบว่า ทุกรายข้อทีท่ ดสอบ (ทัง้ หมด
6 ข้อ) มีค่าเฉลี่ยหลังจากน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO
9001 ไปใช้ในองค์การสูงกว่าก่อนน�ำไปใช้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ที่ระดับ .05
		
2.5 ด้านระบบการจัดการ พบว่า ในภาพรวม
หลังจากน�ำไปใช้แล้ว มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนน�ำไปใช้อย่าง
มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า หลังจากการน�ำระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ในองค์การอุตสาหกรรม
และการบริการแล้ว องค์การนั้นๆ มีการพัฒนาประสิทธิผล
ด้านระบบการจัดการสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้านระบบการจัดการนี้
พบว่าทุกรายข้อทีท่ ดสอบ (ทัง้ หมด 7 ข้อ) มีคา่ เฉลีย่ หลังจาก
น�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ในองค์การ
สูงกว่าก่อนน�ำไปใช้อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
		
2.6 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พบว่า ใน
ภาพรวมหลังจากน�ำไปใช้แล้ว มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนน�ำ
ไปใช้อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า หลังจาก
การน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ในองค์การ
อุตสาหกรรมและการบริการแล้ว องค์การนัน้ ๆ มีการพัฒนา
ประสิทธิผลด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสูงขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้าน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้ พบว่า ทุกรายข้อที่ทดสอบ
(ทั้งหมด 5 ข้อ) มีค่าเฉลี่ยหลังจากน�ำระบบมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ในองค์การสูงกว่าก่อนน�ำไปใช้
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
2.7 ด้านข้อเท็จจริงเพือ่ การตัดสินใจ พบว่า ใน
		
ภาพรวมหลังจากน�ำไปใช้แล้ว มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนน�ำ
ไปใช้อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า หลังจาก
การน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ในองค์การ
อุตสาหกรรมและการบริการแล้ว องค์การนัน้ ๆ มีการพัฒนา
ประสิทธิผลด้านข้อเท็จจริงเพื่อการตัดสินใจสูงขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในด้าน
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ข้อเท็จจริงเพื่อการตัดสินใจนี้ พบว่า ทุกรายข้อที่ทดสอบ
(ทัง้ หมด 4 ข้อ) มีคา่ เฉลีย่ หลังจากน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001 ไปใช้ในองค์การสูงกว่าก่อนน�ำไปใช้อย่างมีนัย
ส�ำคัญที่ระดับ .05
		
2.8 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการ
และผลตอบแทนร่วมกัน พบว่า ในภาพรวมหลังจากน�ำไป
ใช้แล้ว มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนน�ำไปใช้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า หลังจากการน�ำระบบมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ในองค์การอุตสาหกรรมและการ
บริการแล้ว องค์การนั้นๆ มีการพัฒนาประสิทธิผลด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการและผลตอบแทนร่วม
กันสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา
เป็ น รายข้ อ ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการให้ บ ริ ก าร
และผลตอบแทนร่วมกันนี้ พบว่า ทุกรายข้อที่ทดสอบ
(ทัง้ หมด 7 ข้อ) มีคา่ เฉลีย่ หลังจากน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001 ไปใช้ในองค์การสูงกว่าก่อนน�ำไปใช้อย่างมีนัย
ส�ำคัญที่ระดับ .05
		 3. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3
“ศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ภายหลังการน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้
ภายในองค์การภาคอุตสาหกรรมและการบริการ” ผลจาก
การศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัดความ
เพียงพอของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวัดแบบ ไกเซอร์
เมเยอร์-โอลกิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.938 นอกจากนี้
ยังพบว่า ข้อมูลทั้งหมด 8 ด้านสามารถสกัดองค์ประกอบ
ได้เป็น 5 องค์ประกอบหลัก 17 ตัวแปรส�ำคัญ ที่สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 74.13 ส�ำหรับผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ 17 ตัวแปรส�ำคัญ จ�ำแนกออกได้
4 ใน 8 ด้านดังนี้
3.1 ด้านการให้ความส�ำคัญกับลูกค้า มีประเด็น
		
ส�ำคัญ 5 ใน 6 ด้านคือ 1) มีการท�ำวิจัยเพื่อค้นหาความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 2) มีการสร้าง
แนวทางในการเชื่อมโยง วัตถุประสงค์ขององค์การเข้ากับ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 3) มีการสื่อสาร
เรื่ อ งความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า ในทุ ก
ภาคส่วนภายในองค์การ 4) มีการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้า และด�ำเนินการตามผลการประเมินที่ได้รับ และ
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5) มีการจัดการเกีย่ วกับความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างเป็นระบบ
			 3.2 ด้านภาวะผู้น�ำ มีประเด็นส�ำคัญ 5 ใน 7
ด้านคือ 1) มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของ
องค์การอย่างชัดเจน 2) มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและ
เป้าประสงค์ขององค์การ 3) มีคา่ นิยมร่วมทีย่ งั่ ยืนขององค์การ
รวมไปถึงความยุติธรรมและแบบอย่างทางจริยธรรมของ
พนักงานทุกระดับในองค์การ 4) มีการสร้างความเชื่อมั่น
และการก�ำจัดความวิตกกังวลในองค์การ และ 5) มีการ
สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม และเห็นคุณค่าในสิ่งที่บุคลากร
ได้ท�ำให้กับองค์การ
3.3 ด้านการมีสว่ นร่วมของบุคลากร มีประเด็น
		
ส�ำคัญ 4 ใน 7 ด้านคือ 1) บุคลากรมีการระบุถึงข้อจ�ำกัด
ต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของตนเอง 2) บุคลากรยอมรับ
ปั ญ หาของตนเองที่ เ กิ ด ขึ้ น และพร้ อ มที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบ
ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 3) บุคลากรมีความกระตือรือร้น
ในการหาโอกาสเพิ่มศักยภาพ ความรู้และประสบการณ์
ของตนเอง และ 4) บุคลากรมีการแบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ได้อย่างอิสระ

		
3.4 ด้านความสัมพันธ์ของการให้บริการที่ได้
รับผลตอบแทนร่วมกัน มีประเด็นส�ำคัญ 3 ใน 7 ด้านคือ
1) การรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ และทรัพยากร มาใช้เป็นหุ้น
ส่วนในองค์การ 2) การพิจารณาและคัดเลือกผู้จัดส่งหลัก
และ 3) การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและแผนการ
ในอนาคต
4. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 4
“น�ำเสนอแนวทางที่เหมาะสมที่มีประสิทธิผลต่อการบริหาร
จัดการภายหลังการน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
ไปใช้ภายในองค์การภาคอุตสาหกรรมและการบริการ”
แนวทางที่พัฒนามาจนกระทั่งขั้นสุดท้าย ประกอบด้วย 8
แนวทางเพื่อน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้และเน้นไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อคงมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การอบรมภายหลังจากน�ำ ISO 9001 ไปใช้แล้ว จ�ำแนก
ตามเงื่อนไขในแต่ละด้านของ 4M Management Theory
และพัฒนาเป็นรูปแบบโครงการฝึกอบรม เรียกว่า “4S-RICE
Model” ดังภาพที่ 3 ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค�ำอธิบาย
ของแต่ละโปรแกรมของการอบรมเป็นดังนี้
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ภาพ 3 4S-RICE Model ส�ำหรับอบรมภายหลังการน�ำ ISO 9001 ไปใช้
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4.1 ด้านบุคลากร (Man) มี 2 แนวทางเพื่อใช้
จัดท�ำโปรแกรมการฝึกอบรมหรือแนวทางการจัดกิจกรรม
แนวทางเหล่านั้นคือ
				 4.1.1 แนวทางที่ 1 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง การประเมินผลตนเอง (Self-Evaluation – S1) โดย
มีค�ำอธิบายโปรแกรมการอบรม (Program Description)
ที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินตนเอง ข้อจ�ำกัดของตนเอง
สมรรถนะ (ความรู้ ทัศนคติ และทักษะ) ของตนเองทาง
ด้านระบบการบริหารงานคุณภาพต่อการปฏิบัติงาน และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ และสังคมโลก รวมถึง
การสร้างจิตส�ำนึกที่ดีให้กับพนักงาน
				 4.1.2 แนวทางที่ 2 โครงการฝึกอบรม
เรือ่ ง การเพิม่ ประสิทธิภาพและการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
(Increasing Efficiency& Sharing Experience -- I) โดย
มีค�ำอธิบายโปรแกรมการอบรม ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา
และหาโอกาสเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรในองค์การทาง
ด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ การแบ่งปันความรูภ้ ายใน
และภายนอกองค์การ ข้อมูลสารสนเทศและแผนการใน
อนาคต
4.2 ด้านการจัดการ (Management) มี 6
		
แนวทางเพื่อใช้จัดท�ำโปรแกรมการฝึกอบรมหรือแนวทาง
การจัดกิจกรรม แนวทางเหล่านั้นคือ
			 4.2.1 แนวทางที่ 3 โครงการฝึกอบรม
เรือ่ งการวิจยั และประเมินผล (Research & Evaluation -- R)
โดยมีคำ� อธิบายโปรแกรมการอบรม (Program Description)
ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการค้นหา ความรู้ ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้ การพัฒนาเครื่องมือวิจัย การแปลความหมาย
และตีความหมายข้อมูล การน�ำเสนอข้อมูล การประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค้าในระบบบริหารคุณภาพ และการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลกับการปฏิบัติงาน
				 4.2.2 แนวทางที่ 4 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning – S2)
โดยมีค�ำอธิบายโปรแกรมการอบรม ที่เกี่ยวข้องกับ การ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แผน/โครงการ
กิจกรรม ทางด้านระบบการบริหารงานคุณภาพและช่วงเวลา
ในการด�ำเนินการ ระยะสั้นและระยะยาวขององค์การทั้งที่
เป็น Strategic Plan, Operational Plans, และ Problem
Solving Plans โดยการพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่มาจาก
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ผูม้ สี ว่ นร่วมหรือส่วนได้เสีย (Stakeholder) รวมทัง้ จริยธรรม
ของบุคลากรที่มีต่อตนเอง องค์การและประเทศชาติ
				 4.2.3 แนวทางที่ 5 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ (Communication & Relations Building) โดยมีคำ� อธิบายโปรแกรม
การอบรม ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการสื่อสารทางด้าน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ
เพื่อเพิ่มความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า การ
จัดการเกี่ยวกับระบบลูกค้าสัมพันธ์ การสร้างความเชือ่ มัน่
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์การเพื่อลดความเสี่ยง
รวมทั้งการสร้างและเสริมแรงบันดาลใจให้บุคลากรเห็น
คุณค่าที่ควรท�ำให้กับองค์การ
				 4.2.4 แนวทางที่ 6 โครงการฝึกอบรม
เรือ่ ง การสร้างความมัน่ ใจในตนเองและแรงบันดาลใจ (Selfconfidence & Inspiration – S3) โดยมีคำ� อธิบายโปรแกรม
การอบรม ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างความเชื่อมั่นด้านระบบ
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพในองค์การและก�ำจัดความวิตก
กังวลในการใช้ระบบบริหารงานคุณภาพให้กับบุคลากรใน
องค์การ รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้บุคลากร
เห็นคุณค่าที่ควรท�ำให้กับองค์การ
				 4.2.5 แนวทางที่ 7 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง การเลือกผู้เชี่ยวชาญและทรัพยากร (Experts &
Resources Selection -- E) โดยมีค�ำอธิบายโปรแกรม
การอบรม ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดท�ำฐานข้อมูลทั้งที่เป็นตัว
บุคคลและทรัพยากรอืน่ ๆ ทีอ่ าจจะเป็นประโยชน์ตอ่ องค์การ
(รายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ภายใน และภายนอกทีม่ ที กั ษะ และ
ความเชี่ยวชาญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ รวมทั้ง
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก) อาจน�ำเอาวิธีการ
อบรมความรู้แก่บุคคลในองค์การให้สามารถจัดท�ำระบบ
การรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ง่ายและสะดวกต่อการ
ค้นคว้า และต่อการน�ำมาใช้
				 4.2.6 แนวทางที่ 8 โครงการฝึกอบรม
เรื่อง การคัดเลือกผู้จัดส่งหลัก (Suplier Selection – S4)
โดยมีค�ำอธิบายโปรแกรมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ การ
จั ด อบรมหลั ก การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ จั ด ส่ ง หลั ก อย่ า ง
ถูกวิธี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การในด้าน
ระบบการบริหารงานคุณภาพ และเทคนิคการสร้างความ
สัมพันธ์กับผู้ส่งมอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย
ทั้งองค์การ ลูกค้า และผู้ส่งมอบ
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		 4.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) ไม่พบ
ประเด็นส�ำคัญที่ต้องมีการแก้ไขเร่งด่วน
		 4.4 ด้านการเงิน (Money) ไม่พบประเด็น
ส�ำคัญที่ต้องมีการแก้ไขเร่งด่วน

องค์ประกอบที่ 1 ด้านการให้ความส�ำคัญกับลูกค้า
มีประเด็นส�ำคัญ 5 ใน 6 ด้าน ซึ่งพอสรุปได้ว่าลูกค้า
เปรียบเสมือนหัวใจของธุรกิจ ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (2549) ที่กล่าว
ว่า ลูกค้าคือแขกที่มาเยือนเรา เขามิได้มาเพื่อพึ่งพิงเรา
อภิปรายผลการวิจัย
แต่เราต้องพึ่งพาอาศัยเขา และสอดคล้องกับแนวคิดของ
		 1. ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลในภาพรวมการ เดมมิ่ง (Deming, 1986) หลายคนเรียกวงจร Deming
บริหารจัดการก่อนและหลังน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ Cycle โดยน�ำมาปรับการวัดและบริหารความพึงพอใจลูกค้า
ISO 9001 ไปใช้ภายในองค์การภาคอุตสาหกรรมและ จากแนวคิด PDCA และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุณฑล
การบริการ พบว่า ก่อนน�ำระบบไปปฏิบัตินั้นอยู่ในระดับ รื่นรมย์ และคณะ (2547) ที่กล่าวว่า ความส�ำคัญและ
ปานกลาง และหลังการน�ำไปใช้ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และ บทบาทของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะท�ำให้องค์กรก�ำหนด
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านให้ความส�ำคัญกับ ทิศทางในการด�ำเนินงานด้านการตลาดได้ชัดเจน อีกทั้ง
ลูกค้า ด้านภาวะผู้น�ำ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ส่งผลถึงความส�ำเร็จของงานท�ำให้ผู้รับบริการเกิดความ
ด้านกระบวนการด�ำเนินงาน ด้านระบบการจัดการ ด้าน พึงพอใจโดยวัดประสิทธิผลได้ตามทฤษฎีของ มิลเล็ท
การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง ด้านข้อเท็จจริงเพือ่ การตัดสินใจ (Millett, 1954) ที่ก�ำหนดแนวคิดเป็นเกณฑ์วัดประสิทธิผล
และด้านความสัมพันธ์ของการให้บริการทีไ่ ด้รบั ผลตอบแทน ได้แก่ การให้บริการที่เสมอภาคกัน ความรวดเร็วเนื่องจาก
ร่วมกัน ก่อนน�ำระบบมาตรฐานไปปฏิบัติอยู่ในระดับ การจั ด ท� ำ ระบบมาตรฐานจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารทบทวน
ปานกลางทุกด้าน ส่วนภายหลังการน�ำไปใช้ทั้งหมดอยู่ใน ทรัพยากรที่เพียงพอที่จะผลิตสินค้าหรือให้บริการที่ทัน
ระดับสูง ในท�ำนองเดียวกันพบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 8 ด้าน ต่อความต้องการ และอีกทั้งมีความต่อเนื่องไม่ว่าเมื่อไรที่
หลังการน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ สั่ ง สิ น ค้ า หรื อ ใช้ บ ริ ก ารก็ จ ะได้ ม าตรฐานที่ ส ม�่ ำ เสมอกั น
มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งการ และ เวอร์มา (Verma, 2012) กล่าวถึงการบริการโดย
ค้นพบครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ โบรอล (Boiral, กล่าวว่า ผู้ซื้อนั้นไม่แน่นอนจะมีความเสี่ยงสูงที่ลูกค้าจะมี
2011) ที่พบว่า การจัดท�ำระบบนั้นช่วยลดข้อผิดพลาดได้ เหตุผลทีจ่ ะตัดสินใจในการซือ้ และบริการ มีการเปลีย่ นแปลง
และงานวิจัยของ ภัทรจิตร ครองบุญเรือง (2548) ที่ศึกษา ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อธุรกิจ ดังนั้นเราจ�ำเป็นต้องสร้าง
ภายใต้แนวคิด Balanced Scorecard พบว่า การน�ำระบบ ความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสีย
บริหารงานคุณภาพมาประยุกต์ใช้ส่งผลให้องค์การมีความ ลูกค้า และต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้
ชัดเจน มีล�ำดับกระบวนการต่างๆ ภายในองค์การ ท�ำให้ ลดการสูญเสียลูกค้าในอนาคต
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 		 องค์ประกอบที่ 2 ด้านภาวะผู้น�ำ มีประเด็นส�ำคัญ
5 ใน 7 ด้าน ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ พระ
และทันท่วงที
		 2. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต, 2546) ที่ให้ความหมาย
“ศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารจัดการ ภาวะผูน้ ำ� คือ บุคคลทีม่ าประสานช่วยให้คนทัง้ หลายรวมกัน
ภายหลังการน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้ พากันไปสู่จุดหมาย ที่ดีงามโดยถูกต้องตามธรรม และ
ภายในองค์การภาค อุตสาหกรรมและการบริการ” ผลจาก สอดคล้องกับแนวคิดของ เดมมิ่ง (Deming, 1986) ที่
การศึกษาเบื้องต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการวัดความ กล่าวถึงผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องให้การสนับสนุน และมุง่ มัน่
เพียงพอของข้อมูลการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวัดแบบ ไกเซอร์ เพื่อให้ทุกคนในองค์การปฏิบัติตามแนวทางและสนับสนุน
เมเยอร์-โอลกิน มีค่าเท่ากับ 0.938 นอกจากนี้ยังพบว่า ให้พนักงานมีส่วนร่วม อีกทั้งก�ำจัดความกลัวของพนักงาน
ข้อมูลทั้ง 8 ด้านสกัดได้เป็น 4 องค์ประกอบหลัก 17 ในองค์กรเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรส�ำคัญที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ
74.13 และ 17 ตัวแปรส�ำคัญสามารถจ�ำแนกได้ 4 ใน
8 ด้านดังนี้
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		 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร
มีประเด็นส�ำคัญ 4 ใน 7 ด้าน ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ
แนวคิด ของ เดมมิ่ง (Deming, 1986) ที่ได้ให้แนวคิดถึง
การท� ำ งานร่ ว มกั น ของพนั ก งานโดยให้ ก� ำ จั ด อุ ป สรรค
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และสอดคล้องกับ
เค็ธ (Keith, 1972) ที่ให้ความหมายว่า บุคลากรมีส่วนร่วม
ทางจิตและอารมณ์ ส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน และ นิวสตรอม และ เดวิส (Newstrom
& Davis, 1993) ที่กล่าวถึงปัจจัยหลักที่ส่งเสริมการมี
ส่ว นร่ ว มคื อ ต้ อ งสามารถแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั น ได้
หมายถึง มีความรู้แบ่งปันประสบการณ์ได้
		 องค์ประกอบที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ของการ
ให้บริการที่ได้รับผลตอบแทนร่วมกัน มีประเด็นส�ำคัญ
3 ใน 7 ด้าน ข้อค้นพบนี้สอดคล้องแนวคิดของ เดมมิ่ง
(Deming, 1986) ในการเลือกผูส้ ง่ มอบและสร้างความสัมพันธ์
ท�ำงานร่วมกันสร้างความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
จะส่ ง ผลให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความพึ ง พอใจและสามารถรั ก ษา
ลูกค้าได้ตามแนวคิดของ มิลเล็ท (Millett, 1954) และ
เวอร์มา (Verma, 2012)
		 3. ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 4 “น�ำเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมที่มีประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการ
ภายหลังการน�ำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไปใช้
ภายในองค์การภาคอุตสาหกรรมและการบริการ” แนวทาง
ที่พัฒนามาจนกระทั่งขั้นสุดท้าย ประกอบด้วย 8 แนวทาง
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารประยุกต์ใช้และเน้นไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการอบรมภายหลังจากน�ำ ISO 9001 ไปใช้แล้ว
พัฒนาเป็นรูปแบบโครงการฝึกอบรม เรียกว่า “4S-RICE
Model” ได้แก่ S1 = Self Evaluation, S2 = Strategic
Planning, S3 = Self Confidence & Inspiration,
S4 = Supplier Selection, R = Research & Evaluation,
I = Increasing Competency & Sharing Experience,
C = Communication & Relation Building, และ
E = Experts & Resources Selection จาก 4-S RICE
Model ดังกล่าวจะสามารถท�ำให้องค์การ ด�ำเนินการรักษา
ระบบมาตรฐานคุณภาพได้อย่างยั่งยืน และยังสามารถ
ช่วยท�ำให้ระบบมาตรฐานเกิดความมั่นคงอย่างถาวร และ
จากบทสัมภาษณ์ โรแบร์ (Robere, 2013) ซึ่งได้กล่าวถึง
4-S RICE Model และให้แนวคิดถึงความสอดคล้อง
ประเด็นนีก้ บั แนวคิดตามทฤษฎีของ เดมมิง่ (Deming, 1900)
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ในหัวข้อ “Fourteen Obligations of Management”
อ้างถึงในหนังสือ “Out of Crisis” สรุปได้ว่าเป็นแนวคิด
หลักการบริหารปรัชญาที่สมัยใหม่โดยมีหลักการที่มีมุ่งเน้น
ความพึงพอใจของลูกค้า ที่ทุกองค์การจ�ำเป็นต้องใส่ใจ
เพื่ อ รั ก ษาฐานลู ก ค้ า ในยุ ค ที่ มี ก ารแข่ ง ขั น ซึ่ ง จะท� ำ ให้
องค์การมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนอง
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด ดังนั้น 4-S RICE
Model จึงเป็นอีกแนวคิดหรือปรัชญาทางธุรกิจใหม่ ซึ่งมี
พื้นฐานจาก ระบบมาตรฐาน ISO 9001 ประกอบกับ
แนวคิดทฤษฎีของ เดมมิ่ง (Deming, 1986) ที่นับว่าเป็น
นักปรัชญาด้านระบบมาตรฐานคุณภาพที่ส�ำคัญคนหนึ่ง
ในด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อน�ำมาซึ่งการลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ องค์ ก ารที่ ก� ำ ลั ง จะน� ำ
ระบบไปปฏิบัติ และองค์การที่ได้รับรอง และต้องการ
รักษาระบบมาตรฐานคุณภาพให้ยั่งยืนในองค์การ
			 1.1 ในแต่ละองค์การ ผู้บริหารควรต้องจัดท�ำ
นโยบายให้ชัดเจนทั้งด้านความคาดหวังของลูกค้า ด้าน
ความพึงพอใจของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
พนักงานทุกระดับ อีกทั้งต้องสร้างพันธมิตรกับผู้ส่งมอบ
ท� ำ งานร่ ว มกั น ทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด
ของลูกค้า รวมทั้งองค์การสามารถที่จะรักษาหรือคงระบบ
มาตรฐานให้เกิดความยั่งยืนได้
			 1.2 นอกจากนี้องค์การควรมีการวางระบบการ
เรี ย นรู ้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะของพนั ก งานให้ เ ป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ เพื่อขยายองค์ความรู้ให้ทั่ว
ทุกระดับ และองค์การควรมีการจัดท�ำแผนการอบรมที่
สอดคล้องกับ 4S-RICE Model โดยน�ำมาพิจารณาจัดการ
ในแผนการอบรบประจ�ำปี ทั้ง 8 หลักสูตร โดยแต่ละ
องค์การสามารถพิจารณาความเหมาะสมตามความสนใจ
และความต้องการตามนโยบายของฝ่ายบริหาร และอีกทั้ง
ควรมีการประเมินความสามารถ ทักษะ ความช�ำนาญ
ของพนักงานในองค์การหลังจากที่ได้รับการรับรองแล้ว
โดยพิจารณาว่าในแต่ละหน่วยงานยังขาดองค์ความรู้และ
ทักษะทางด้านใด ซึ่งแผนการอบรมควรจัดให้ครบทุกระดับ
ภายในองค์กร เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และ
น�ำมาซึ่งองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะน�ำไปสู่ความยั่งยืน
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ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และความมั่นคงด้าน
ธุรกิจตลอดไป
			 1.3 ควรมีการทดสอบก่อนและหลังการอบรม
อีกทั้งควรทดสอบในหัวข้อที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นซึ่งจะส่งผล
กับนโยบายของฝ่ายบริหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
พนักงานด้านนั้นๆ ให้สูงขึ้น รวมทั้งใช้เป็นพื้นฐานที่มั่นคง
ขององค์การ และเป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะก้าวสูก่ ารพัฒนามาตรฐาน
อื่นๆ ต่อไป
			 1.4 จากความเจริญในด้านระบบสารสนเทศ
e-learning ควรพิจารณาจัดท�ำหลักสูตรหรือโปรแกรมการ
ฝึกอบรมต่างๆ ให้มีความหลากหลายช่องทางการเรียนรู้
ที่สะดวกต่อผู้เรียน และสร้างระบบการเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องทั่วถึง โดยไม่เสียเวลานานในการอบรม และไม่มี
ค่าใช้จ่ายที่สูงจนเป็นภาระด้านต้นทุนขององค์การ วิธีการ
ดังกล่าวอาจเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับพนักงาน
ทุกระดับ
		 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
			 2.1 วิธวี จิ ยั หรือแนวทางการวิจยั รวมทัง้ ตัวแปร
ต่างๆ ที่ใช้และที่ค้นพบจากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยท่านอื่นๆ
อาจน�ำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของตนเอง เพื่อขยายผล
สร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ให้กว้างขวางและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
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			 2.2 ตัวแปรที่ควรน�ำมาใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป
น่ า จะมี ก ารศึ ก ษาภายหลั ง ได้ มี ก ารน� ำ โปรแกรมการ
ฝึกอบรมตามรูปแบบของ 4S-RICE ไปใช้ และเพื่อน�ำผล
จากการศึ ก ษามาปรั บ ปรุ ง ระบบให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
			 2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาในภาคพื้ น อาเซี ย นว่ า
มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตและมุ ม มองด้ า นระบบมาตรฐาน
คุณภาพเพียงใด และตัวแปรที่ควรเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่
การยอมรับ ทัศนคติ และ วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ของแต่ละประเทศ
ซึ่ ง ผลวิ จั ย อาจท� ำ ให้ ท ราบถึ ง ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของ
แต่ละประเทศ รวมทัง้ ทราบแนวโน้มระบบมาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001 นอกจากนีข้ อ้ ค้นพบดังกล่าวอาจก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรของแต่ละประเทศ
เกี่ยวกับสถานะพื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 อีกด้วย
			 2.4 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
ประสิทธิผลของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 กับ
ประสิทธิผลของระบบมาตรฐานคุณภาพแบบอื่นๆ เพื่อ
พิจารณาว่า มีตัวชี้วัด หรือ Benmarking ใดบ้างที่อาจ
น�ำมาประยุกต์ใช้กับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวจะมีส่วนช่วย
ให้ระดับ ISO 9001 มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
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