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การบริหารงานคุณภาพในองค์การ เป็นแนวคิดการจัดองค์การ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร การ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ที่เกิดจาก
ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งด้านคน เงิน และงาน ที่สะท้อนถึงความรู้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ทางการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร เพราะประสิทธิภาพของการบริหารจัดการส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร                                 
ซ่ึงสาระส าคัญการบริหารงานคุณภาพในองค์การสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การจัดองค์การ (Organization) องค์การ เป็นหน่วยสังคมของคนที่มีโครงสร้างและการจัดการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือความพยายามในการท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส าเร็จลุล่วงโดยมีเป้าหมายร่วมกัน 
ความส าคัญของหน้าที่ ในการจัดองค์การ ได้อธิบายถึงโครงสร้างของขององค์กรเป็นเครือข่ายของ
ความสัมพันธ์ในการท างาน จะช่วยท าให้สามารถจัดวางบุคลากรที่มีความสามารถให้ตรงกับหน้าที่ในการ
ท างานได้เป็นอย่างดี ตามทักษะและความสามารถพิเศษให้เหมาะสมกับงาน รวมทั้งทฤษฎีองค์การ เป็น
แนวความคิดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ โดยอธิบายถึงทฤษฎีองค์การตามแบบแผนใหม่ (Neo 
Classical Organizational Theory)  หลักการของวิธีการแบบแผนใหม่  (Principle of Neoclassical 
Approach) ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (Modern Organizational Theory) ในทฤษฎีนี้แสดงถึงมุมมองระบบ 
กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการปฏิสัมพันธ์ หลากหลายระดับและหลากหลายมิติ หลากหลาย
แรงจูงใจ ความน่าจะเป็น สหสาขาวิชาชีพ การพรรณนา หลากหลายตัวแปร และการปรับตัว และยังอธิบาย
ถึงความเข้าใจที่ทันสมัยขององค์การ  

2. การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ (Organization Optimization) เป็นกระบวนการหรือ
วิธีการในการท าบางสิ่งบางอย่าง เช่น การออกแบบ ระบบ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่  หรือท าให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานขององค์กร และโดยอธิบายการเพ่ิมประสิทธิภาพตามหลักการ 8 ด้าน 
ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Optimization) ด้านการปฏิบัติงาน (Performance Optimization) ด้าน
กระบวนการ (Process Optimization)  ด้านทรัพยากร (Resource Optimization)  ด้านการตลาด 
(Marketing Optimization) ด้านระบบ (System Optimization) ด้านความรู้ (Knowledge Optimization)
ด้านนวัตกรรม ( Innovation Optimization) ซึ่งจากหลักการเพิ่มประสิทธิภาพนั้น   มีวัตถุประสงค์ของการ 
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เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ เพ่ือบอกถึงสิ่งที่ต้องท าการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่เป็นระบบเพ่ือจัดการการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากมุมมองขององค์กรและระดับของแต่ละบุคคล  

3. การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (Quality Management and Productivity) มี
จุดมุ่งหมายปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมุ่งเน้นไปยังลูกค้า ในลักษณะ 8 
ประการ 8 ดังนี้ 

1) การให้ความส าคัญกับลูกค้า โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมุ่งม่ันให้เกินกว่าความ
คาดหวังของลูกค้า  

2) บทบาทความเป็นผู้น า การให้พฤติกรรมที่ควรค่าเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นโดยพฤติกรรมที่จะ
สะท้อนตามสภาพแวดล้อมภายใน ประเพณีนิยมที่เป็นอยู่ รูปแบบการจัดการ การแบ่งปัน ความไว้วางใจ 
แรงจูงใจ และการสนับสนุน  

3) การมีส่วนร่วมของบุคลากร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมตามความสามารถเพ่ือองค์กรและ
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือการแบ่งปันความรู้ การส่งเสริม และความตระหนักถึงการช่วยเหลือ และน า
ประสบการณไ์ปใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

4) การบริหารเชิงกระบวนการ เป็นการเปลี่ยนแปลงไปยังกระบวนการต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร ที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่แน่นอนในลักษณะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

5) การบริหารเป็นระบบ เป็นกลไกทีส่ร้างโดยการต่อเชื่อมโยงกระบวนการต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือ
ส่งมอบวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของระบบ  

6) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการปรับปรุงความก้าวหน้าในประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององค์กร 

7) วิธีการใช้ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ คือ ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการสังเกตถูกด าเนินการโดย
บุคลากรที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมและใช้วิธีที่เหมาะสมกับการวัด  

8) ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เป็นการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นความสัมพันธ์
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้ขาย ช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างมูลค่าทั้งองค์กรและผู้ขาย 

จากข้างต้นเป็นการผลักดันที่ส าคัญในระบบบริหารคุณภาพ เนื่องจากกระบวนการการรวมกลุ่มของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น โครงสร้างขององค์กร ความรับผิดชอบ ขั้นตอน กระบวนการ และแหล่งทรัพยากร
ต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินการบริหารคุณภาพ โดยรวมส่วนประกอบต่างเหล่านี้มีผลกระทบต่อกันในระบบการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ จะมีความส าคัญของส่วนประกอบเหล่านั้น ส่งผลในการผลิตสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบคุณภาพ 6 หลัก ดังนี้ 

1) เพ่ิมมูลค่าในแต่ละข้ันตอนของการผลิต  
2) ก าหนดแผนระยะยาวของบริษัทและสามารถก าหนดกรอบงาน 
3) สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
4) ก าหนดยอดขายประจ าปีเพื่อการเติบโตของการขายและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  
5) ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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6) ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรและบรรลุผลส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 ในส่วนของกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต เป็นกระบวนการส าหรับท าให้พนักงานมีความ

เข้าใจดีขึ้นและพัฒนาทักษะและความสนใจในด้านอาชีพโดยสามารถใช้ทักษะและความสนใจเหล่านี้ ให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งภายในองค์กร การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตเป็น
วิธีใช้เทคนิคและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในการท างานทั้งระดับสูงจนกระทั่งระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยสามารถใช้กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพ่ือควบคุมความน่าจะเป็น และ
ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่ดีเพ่ือเพ่ิมความตระหนักของโอกาส และลดความเสี่ยงเพ่ือสร้างความมั่นใจใน
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องแนวคิดประสิทธิภาพตามแนวความคิดของ เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน 
(Herbert A. Simon) ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ
โดยทั่ว ๆ ไปจะอธิบายถึงขอบเขตที่ซึ่งเวลาความพยายามหรือค่าใช้จ่ายจะถูกใช้อย่างดีส าหรับงานหรือ
จุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยจ านวนการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยหรือต่ า และในส่วนของกลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตเป็นวิธีใช้เทคนิคและกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในการท างานทั้งระดับสูงจนกระทั่งระดับผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงต้องใช้ความมุ่งมั่นที่
แข็งแกร่งและยั่งยืนโดยผู้บริหารขององค์กร  เช่นเดียวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และความเข้มงวดเพ่ือให้
บรรลุความมุ่งมั่นในทุกระดับ โดยผู้บริหารควร 
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