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บทคดัย่อ 

 การวิจยัมีจุดประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตาเลียน

ไทย จ  ากดั ไดแ้ก่ ดา้นกลยทุธข์องบริษทั (Strategy), ดา้นโครงสร้างบริษทั (Structure), ดา้นระบบปฏิบติังาน 

(System), ดา้นบุคลากร (Staff), ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill), ดา้นรูปแบบการบริหารจดัการ 

(Style), ดา้นค่านิยมร่วม (Shared values) 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือพนกังานบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั  โครงการรถไฟฟ้าสายสี

เขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ เป็นผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 209 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น

แบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดบั ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 

หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( �̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( เมื่อพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นค่านิยมร่วม (Shared values) อยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น

ระดับปานกลางคือ ด้านระบบปฏิบัติงาน (System), ด้านโครงสร้างบริษทั (Structure), ด้านรูปแบบการ

บริหารจดัการ (Style), ดา้นบุคลากร (Staff), ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) และดา้นกลยุทธข์อง

บริษทั (Strategy) ตามล าดบั 
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ค าส าคญั: โครงสร้างพ้ืนฐานของแมคคินซีย ์7S, ความคิดเห็น, บริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั 

 

ABSTRACT 

 Employees' Opinion toward the Management in Italian-Thai Development Corporation Limited. 

This study aims to study Employees' Opinion toward the Management in Italian-Thai Development 

Corporation Limited. 

 The sample size used in the research were a number 209 employee’s Italian-Thai Development 

Corporation Limited. The questionnaire using 5 level for analyzed and computer program (SPSS) used in 

data analysis were frequency, percentage, maenad standard deviation. 

The research found that Employees' Opinion toward the Management in Italian-Thai Development 

Corporation Limited, overall are at a moderate level. Found that Shared values were high level, while 

proposals with a moderate level of opinions were operational systems, company structure, management 

style, staff, knowledge skills and company strategy as scheduled 

Keyword: 7S Framework of McKinsey, Opinion, Italian-Thai Development Corporation Limited 

 

บทน า 

เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมูลค่าโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีแนวโน้มจะ

เติบโตเพ่ิมข้ึน ท าใหมี้เกิดการแข่งขนัในกลุ่มธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน มีการเกิดใหม่ของกลุ่มบริษทัขนาดเลก็อย่าง

รวดเร็ว ในขณะท่ีกลุ่มบริษทัขนาดกลางมีการเติบโตเป็นบริษทัขนาดใหญ่ ส่งผลให้บริษทั อิตาเลียนไทย 

จ  ากดั (มหาชน) เกิดคู่แข่งทางการคา้เพ่ิมมากข้ึนตามล าดบั 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ ากดั 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของของบริษทั อิตาเลียนไทย 

จ  ากดั มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
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ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย  

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากัด ได้แก่ เพศ, อายุ,  ระดับการศึกษา, 

รายไดต่้อเดือน และอายกุารท างาน 

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย  

2. ความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดัขอ้ช้ีวดั 7 ดา้นเป็น

ตวัก  าหนด คือ ดา้นกลยุทธ์ของบริษทั (Strategy), ดา้นโครงสร้างบริษทั(Structure), ดา้นระบบปฏิบติังาน 

(System), ดา้นบุคลากร (Staff), ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill), ดา้นรูปแบบการบริหารจดัการ 

(Style), ดา้นค่านิยมร่วม (Shared values) 

 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั กรณีศึกษา โครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ จ  านวน 437 คน โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยการใช้

สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก  าหนดค่าความคลาดเคล่ือน

ของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 209 คน 

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การวจิยัคร้ังน้ีด  าเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กนัยายน 2562 เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 1 เดือน 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิยั 

1. ท าใหท้ราบถึงระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารของบริษทั อิตาเลียนไทย จ ากดั  

2. สามารถน าผลการวิจัยท่ีได้เป็นแนวทาง ในการก าหนดนโยบาย , ปรับปรุงและส่งเสริมการ

บริหารงานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั (มหาชน) ใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

กรอบแนวความคดิในการวจิยั 

 กรอบแนวความคิดในการวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั  

อิตาเลียนไทย ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด, ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี(Robert 

Waterman, Tom Peters และ Julien Philips, 1980) ได้เสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิภาพของการ
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ด าเนินการขององค์กร โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 7 ประการ (McKinsey 7-S 

Framework) 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล ความคดิเหน็ของพนกังานต่อการบริหารงานของ

บริษัท อติาเลยีนไทย จ ากดั  

1. เพศ 1. ดา้นกลยทุธข์องบริษทั (Strategy) 

2. อาย ุ 2. ดา้นโครงสร้างบริษทั (Structure) 

3. ระดบัการศึกษา 3. ดา้นระบบปฏิบติังาน (System) 

4. สถานภาพสมรส 4. ดา้นบุคลากร (Staff) 

5. ระดบัรายไดต่้อเดือน 5. ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 

6. อายกุารท างาน 6. ดา้นรูปแบบการบริหารจดัการ (Style) 

 7. ดา้นค่านิยมร่วม (Shared values) 

 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงาน 

Robert Waterman, Tom Peter and Julien Phillips ไดม้ีการน าเสนอทฤษฎี McKinsey 7 s Framework

ในปี ค.ศ. 1980เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัจจยัในการบริหารงานภายในองค์กร McKinsey ได้

กล่าวว่า ความส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์รต่าง ๆ  หรือการบริหารงานท่ีสัมฤทธ์ิผลนั้น ข้ึนอยู่กบัตวั

แปรซ่ึงมีความสมัพนัธเ์ก่ียวเน่ืองกนั 7 ตวั ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นกลยทุธข์องบริษทั (Strategy), ดา้นโครงสร้างบริษทั

(Structure), ดา้นระบบปฏิบติังาน (System), ดา้นบุคลากร (Staff), ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill), 

ดา้นรูปแบบการบริหารจดัการ (Style) และดา้นค่านิยมร่วม (Shared values) โดยท่ีตวัแปร 2 ตวัแรก คือ กล

ยุทธ์ กับโครงสร้าง เป็นส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมโดยสามารถจับต้องได้หรือมองเห็นไดช้ัดเจน จึงท าให้ตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมาผูบ้ริหารใหค้วามสนใจเป็นพิเศษส าหรับตวัแปรใหม่ท่ีคน้พบเท่าท่ีผา่นมาผูบ้ริหารไม่ได้

ให้ความสนใจเพราะเป็นนามธรรมโดยเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดห้รือมองเห็นภาพไม่ชดัเจน ไดแ้ก่ คนหรือ

พนักงาน สไตล์การบริหาร ระบบและวิธีการ คุณค่าร่วมและฝีมือหรือทักษะต่อมาบริษทั McKinsey ได้

ปรับปรุงค าจ  ากดัความของตวัแปรทั้ง 7 ตวั ให้มีความถูกตอ้งชดัเจนยิ่งข้ึน และเรียกตวัแปรเหล่าน้ีว่าเป็น 

โครงร่างพ้ืนฐาน 7S (7S Framework of McKinsey) 
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บริษัท อติาเลยีนไทย จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ  ากดั (มหาชน)  เป็นผูน้  าในการด าเนินงานโครงการก่อสร้าง 

ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอนัดบัหน่ึงในประเทศไทย และเป็นหน่ึงในบริษทัผูรั้บเหมางานดา้นวิศวกรรม

โยธาท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตลอด ช่วงปี พ.ศ.2546 บริษทัฯ ไดรั้บงานใหม่หลาย

โครงการ ซ่ึงมีมูลค่างาน 7,896 ลา้นบาท ท าใหมู้ลค่างานในมือ ณ เวลานั้น ของบริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ป

เมนต ์จ  ากดั (มหาชน)  มีมากกว่า 39,971 ลา้นบาท 

ปี 2549 โครงการส าคัญท่ีท าให้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ  ากัด (มหาชน) ประสบ

ความส าเร็จในงานก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนหลายโครงการ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส ระยะทาง 23.5 

ก.ม. โครงการรถไฟใตดิ้น ซ่ึงบริษทัฯ ไดร่้วมกบับริษทัญ่ีปุ่น อีก 2 บริษทั จดัตั้งข้ึนในรูปแบบของกิจการ

ร่วมคา้ ข้ึนมารับผดิชอบงานทางส่วนสายเหนือ ซ่ึงเป็นงานคร่ึงหน่ึงของโครงการ มีระยะทาง 10.50 ก.ม. ท่ี

ประกอบดว้ย งานก่อสร้างอุโมงคร์ถไฟคู่ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 5.7 ม. ระยะทาง 10.5 ก.ม. สถานีรถไฟฟ้า

ใตดิ้นจ านวน 9 สถานีและอาคารอ านวยความสะดวก (อาคารจอดรถ ) และ โครงการอ่ืน เช่น โครงการ

ก่อสร้างบา้นเอ้ืออาทรของ การเคหะ แห่งชาติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหมาก และบา้นภาชี - 

ลพบุรี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้นของสถานียอ่ย ลาดพร้าว - 

วิภาวดี ของการไฟฟ้านครหลวง โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการสะพานพระราม 5 และโครงการรถไฟ 

ความเร็วสูงไตห้วนั ระยะทาง 27.3 ก.ม. ความภาคภูมิใจ ของบริษทัฯซ่ึงอยูห่่างจาก กรุงเทพมหานครไปทาง

ทิศตะวนัออกประมาณ 25 กิโลเมตร โครงการดงักล่าวไดม้ีการด าเนินการอยา่งต่อ เน่ืองมาหลายปีและบริษทั

ฯ ไดด้  าเนินงานเสร็จส้ิน เรียบร้อยแลว้หลายปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั 

 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ชนกานต ์ชาวะหา (2557) ศึกษาเร่ือง กลยทุธใ์นการด าเนินงานท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในนิคมอุสาหกรรม จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

มีอาย ุ30 ปีข้ึนไป มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอยา่งละเท่าๆกนั มีสถานภาพ

โสด มีประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี ระดบัเงินเดือน 10,001 – 15,000 บาท  

กลยทุธใ์นการด าเนินงานขององคก์ารทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกลยทุธข์ององคก์าร ดา้นโครงสร้างของ

องคก์าร ดา้นรูปแบบการบริหารงานขององคก์าร ดา้นบุคลากรขององคก์ารและดา้นค่านิยมร่วมขององคก์าร 

พบว่า อยูใ่นระดบัดี ส่วนการวดัผลประสิทธิผลนั้น พบว่าพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมมีประสิทธิผลใน

การปฏิบติังานดา้นบรรลุเป้าหมายและดา้นความสามารถในการปรับตวั พบว่า อยูใ่นระดบัดี 
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วธิีด าเนินการวจิยั 

 การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชว้ิธี

เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั กรณีศึกษา โครงการรถไฟฟ้า

สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ จ  านวน 437 คน โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยการใช้

สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดับค่าความ

คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 209 คน ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม โดยประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั 

ไดแ้ก่เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา, สถานภาพสมรส, ระดบัรายไดต่้อเดือนและอายกุารท างาน มีจ  านวน 6 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงาน เป็นแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 

ระดบั ตามแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยแบ่ง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด = 5, ระดบัความคิดเห็นมาก = 

4, ระดบัความคิดเห็นปานกลาง = 3, ระดบัความคิดเห็นนอ้ย = 2, ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด = 1 

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็น น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเองเพ่ือการศึกษา

คร้ังน้ีไปทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คนเพื่อ

ตรวจสอบ ปรับปรุงและแกไ้ขเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบัขอ้ค าถามและ

ความถูกตอ้งของเคร่ืองมือ ซ่ึงมีเกณฑใ์นการตรวจพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ช่วง 0.5 – 1.0 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากว่า 0.5 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าแบบสอบถามท่ีไดท้ดสอบแลว้ไปแจก

ให้แก่พนักงานบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั เมื่อรับแบบสอบถามคืน น าแบบทดสอบมาตรวจสอบความ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ และใหค้ะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์ไดก้  าหนดไว ้

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

(SPSS) 

 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย (�̅�)ส าหรับการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั 

อิตาเลียนไทย จ ากดั  

3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของพนักงานต่อการ

บริหารงานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ ากดั  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 209 คน เป็นเพศหญิง จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 และเพศชาย จ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อย

ละ 47.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายไุม่เกิน 30 ปี จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1รองลงมาคือ อาย ุ41 – 45 

ปี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6, อายมุากกว่า45 ปีข้ึนไป จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1, อาย ุ31 – 

35 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และอาย ุ36 – 40 ปี จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามล าดบั ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพการสมรส สมรสจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 104 รองลงมาคือ โสด จ านวน 89คน คิด

เป็นร้อยละ 42.6, แยกกนัอยู ่จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3, หยา่ร้าง จ  านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 3.3 และ

ไม่มีม่ายเลย ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1, 

รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 และสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี จ  านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 44 

รองลงมาคือ 3 – 5 ปี จ  านวน คน 55 คิดเป็นร้อยละ 26.3, น้อยกว่า 3 ปี จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4

และ 6 – 10 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี 
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จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ 3 – 5 ปี จ  านวน คน 55 คิดเป็นร้อยละ 26.3, น้อยกว่า 3 ปี 

จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และ 6 – 10 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตาเลียน

ไทย จ  ากัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่านิยมร่วม 

(Shared values) อยู่ในระดบัมาก (�̅�=3.49) ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ ดา้น

ระบบปฏิบติังาน (System), ดา้นโครงสร้างบริษทั (Structure), ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill), ดา้น

กลยุทธ์ของบริษทั (Strategy), ดา้นบุคลากร (Staff) และดา้นรูปแบบการบริหารจดัการ (Style) (�̅�=3.35, 

�̅�=3.20, �̅�=3.19, �̅�=3.17, �̅�=3.14, �̅�=3.11) ตามล าดบั 

 

สรุปผลการวจิยั 

 สถานภาพส่วนบุคคล 

 การศึกษาเร่ือง ระดบัความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั

ของพนักงานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 209 คน เป็นเพศหญิง จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 และ

เพศชาย จ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 86 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.1รองลงมาคือ อาย ุ41 – 45 ปี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6, อายมุากกว่า45 ปีข้ึนไป จ  านวน 

42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1, อาย ุ31 – 35 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และอาย ุ36 – 40 ปี จ  านวน 18 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรส สมรสจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 104 

รองลงมาคือ โสด จ านวน 89คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 , แยกกนัอยู่ จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3, หย่าร้าง 

จ  านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 3.3 และไม่มีม่ายเลย ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 

จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 53.1, รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 และสูงกว่า

ปริญญาตรี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี 

จ  านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ 3 – 5 ปี จ  านวน คน 55 คิดเป็นร้อยละ 26.3, น้อยกว่า 3 ปี 

จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4และ 6 – 10 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาในการท างานมากกว่า 10 ปี จ  านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ 3 – 5 ปี จ  านวน คน 55 

คิดเป็นร้อยละ 26.3, น้อยกว่า 3 ปี จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และ 6 – 10 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.2 ตามล าดบั 
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ระดับความคดิเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของบริษัท อติาเลยีนไทย จ ากดั  

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นค่านิยมร่วม (Shared values) อยู่ใน

ระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ ดา้นระบบปฏิบติังาน (System), ดา้น

โครงสร้างบริษทั (Structure), ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill), ดา้นกลยุทธ์ของบริษทั (Strategy), 

ดา้นบุคลากร (Staff) และดา้นรูปแบบการบริหารจดัการ (Style) ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ระดบัความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นค่านิยมร่วม (Shared values) อยูใ่นระดบั

มาก ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางคือ ดา้นระบบปฏิบติังาน (System), ดา้นโครงสร้าง

บริษทั (Structure), ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill), ดา้นกลยทุธข์องบริษทั (Strategy), ดา้นบุคลากร 

(Staff) และดา้นรูปแบบการบริหารจดัการ (Style) โดยมีประเด็นอภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. ด้านกลยุทธ์ของบริษัท (Strategy) ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตา

เลียนไทย จ  ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน

กลางทุกขอ้คือ มีการก าหนดกลยทุธข์องบริษทัอยา่งชดัเจน กลยทุธม์ีการถ่ายทอดไปสู่แผนอยา่งชดัเจน แผน

ยุทธศาสตร์มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนได้เท่าทันสถานการณ์ มีการกระจายแผนกลยุทธ์ลงสู่

หน่วยงานจนถึงระบบปฏิบติัการ มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของบริษทั เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง พนกังาน

ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยทุธข์องบริษทั ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชนกานต์ ชา

วะหา (2557) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ในการด าเนินงานท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานใน

นิคมอุสาหกรรม จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธ์

ขององคก์าร ดา้นโครงสร้างขององคก์าร ดา้นรูปแบบการบริหารงานขององคก์าร ดา้นบุคลากรขององคก์าร

และดา้นค่านิยมร่วมขององคก์าร พบว่า อยูใ่นระดบัดี ส่วนการวดัผลประสิทธิผลนั้น พบว่าพนกังานในนิคม

อุตสาหกรรมมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานดา้นบรรลุเป้าหมายและดา้นความสามารถในการปรับตวั พบวา่ 

อยูใ่นระดบัดี 

 

2. ด้านโครงสร้างบริษัท (Structure) ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตา

เลียนไทย จ  ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมากคือ มีขอบเขตของการรับผดิชอบงานท่ีชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่วนขอ้คิดเห็นท่ีอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง คือ ความสมัพนัธข์องแต่ละสายงาน เอ้ืออ  านวยต่อการปฏิบติังาน จ  านวนพนกังานเพียงพอ

ในการปฏิบติังาน โครงสร้างของบริษทัเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน มีการแบ่งสายงานบงัคับ

บัญชาท่ีมุ่งเน้นให้ผูบ้ังคบับญัชาให้ค  าแนะน า และช่วยเหลืออย่างใกลชิ้ด ลดความซ ้ าซ้อนของขั้นตอน

ท างานและกฎระเบียบตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประธาน ทองเจริญ (2557) ศึกษาเร่ือง การ

จัดการ 7’s แมคคินซีย ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กับผลการด าเนินงานของโรงสีข้าวจังหวดัมหาสารคาม จาก

การศึกษาพบว่า ผูบ้ริหาร พนกังานบญัชีและพนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ 7’s แมคคินซียข์อง

โรงสีข้าวในจังหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทุกด้าน ซ่ึงสามารถเรียงล  าดบัตาม

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได ้ดงัน้ี ดา้นกลยุทธ์, ดา้นโครงสร้าง, ดา้นทกัษะ, ดา้นบุคลากร, ดา้นสไตส์, ดา้น

ค่านิยมร่วมและดา้นระบบ 

 

3. ด้านระบบปฏิบัติงาน (System) ความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษัท อิตาเลียน

ไทย จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มากคือ ระบบปฏิบติังานมุ่งเน้นลูกคา้เป็นส าคญั ส่วนขอ้คิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือมีการบริหาร

จดัการความเส่ียง เพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน มีระบบการท างานท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพ อนามยัและ

ส่ิงแวดล้อมมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามระบบท่ีก  าหนด มีกระบวนการและล าขั้นการปฏิบัติงานท่ี

สอดคลอ้งกนัทุกระดบัปฏิบติัการระบบส่งเสริมใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ นายชญานนท์ เมสันธสุวรรณ (2560) ศึกษาเร่ือง การใช้กรอบแนวคิดแมคคินซียเ์พื่อเป็น

แนวทางในการน าแบบจ าลองสารสนเทศอาคารมาใชใ้นองค์ กรณีศึกษาบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์น

ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าคญัของแต่ละปัจจยัตามกรอบแนวคิดแมคคินซียจ์ะถูก

ค านวณโดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัขั้น โดยปัจจยัท่ีมีระดบัความส าคญัสูงสุดส่ีอนัดบัแรก ไดแ้ก่ 

กลยุทธ์ (Strategy) ท่ีร้อยละ 31.3 รูปแบบ (Style) ท่ีร้อยละ 16.0 บุคลากร (Staff) ท่ีร้อยละ 15.7 ค่านิยมร่วม 

(Shared values) ท่ีร้อยละ 13.6 ตามล าดบั นอกจากน้ี ปัจจยักลยุทธ์ยงัไดรั้บระดบัความส าคญัสูงสุดจากทุก

กลุ่ม (ระดบัปฏิบติัการ ระดบับริหารและท่ีปรึกษา ) และความสัมพนัธ์ระดบันอ้ยไดแ้ก่ ระบบ (System) ท่ี

ร้อยละ 0.10 ทกัษะ(Skills) ท่ีร้อยละ 0.079 โครงสร้าง (Structure) ท่ีร้อยละ 0.051 ตามล าดบั  

 

4. ด้านบุคลากร (Staff) ความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือ 

บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน ส่วนขอ้คิดเห็นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีการแลกเปล่ียน
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ความรู้และทกัษะความสามารถของพนกังานอยูเ่สมอหน่วยงานมีโครงสร้างและอตัราก าลงัพลเหมาะสมกบั

สภาพงานปัจจุบันมีการประเมินผลงานของบุคลากรอย่างเป็นธรรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อ

ผูบ้ังคับบัญชาเพ่ือน าไปปรับปรุงองค์กรหน่วยงานมีการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษา 

ตามล าดับ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับแนวคิดของ อิศยา พัฒนภักดี (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยและกระบวนการ

บริหารจดัการท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัความส าร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติกในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า ในมุมมองของผูใ้ช้บริการ ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยดา้น

เทคโนโลย ีสามารถพยากรณ์ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติกในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นัยส าคญั ในขณะท่ีผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในมุมมองของผูป้ระกอบการไม่พบว่ามีกระบวนการ

บริหารจดัการของผูป้ระกอบการท่ีมีความสัมพนัธก์บัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติกอย่างมี

นยัส าคญั 

 

5. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั อิ

ตาเลียนไทย จ  ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมากคือ ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจและเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ พนักงานมีความเช่ียวชาญใน

งานท่ีปฏิบติัส่วนขอ้คิดเห็นท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง คือผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัพฒันา

ความรู้ ความสามารถบริษทัมีการส่งเสริมพฒันาความรู้และเพ่ิมพูนความสามารถในการท างานของบุคลากร 

มีการแลกเปล่ียนความรู้และทกัษะกบัเพื่อนร่วมงานบริษทัมีการสมัมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมความรู้

ความเขา้ใจของพนักงาน ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปัณฑารีย์ ฟองแพร่(2559) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาองค์กรให้มีศกัยภาพการท างานสูง :กรณีศึกษาธนาคารยูโอบีผลการศึกษาพบว่า 

จากการศึกษาพบว่าปัจจยัการประเมินองคก์รท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเป็นองคก์ร )7 S Mckinsey) ในดา้น

ต่างๆอยู่ในระดับท่ีมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการพฒันาองค์กรให้มีศกัยภาพการท างานสูงของพนักงานท่ี

ปฏิบติังานในธนาคารยโูอบีส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัการประเมินองคก์รผลการศึกษาพบว่าปัจจยัการ

ประเมินองค์กรด้านทักษะความสามารถมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านระบบการปฏิบติังานด้าน

รูปแบบการบริหารดา้นโครงสร้างองค์กร ดา้นบุคลากรดา้นค่านิยมร่วมและดา้นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์

ตามล าดบั 

 

6. ด้านรูปแบบการบริหารจดัการ (Style) ความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตา

เลียนไทย จ  ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ทุกขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง คือ
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ผูบ้ริหารมีนโยบายท่ีสามารถน ามาปฏิบัติงานไดจ้ริง ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และภาวะผูน้  า ผูบ้ริหารให้การ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล 

ผูบ้ริหารมีเทคนิคในการจูงใจในการท างาน ผู ้บริหารมีการสร้างขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัพุธลักษณ์ มณีพรรณ และบังอร ศรีพานิชกุลชัย (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารองคก์รกรณีศึกษา บริษทัฟาร์มสุกรจ ากดั (นามสมมุติ) จงัหวดันครพนม 

ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มผูป้ฏิบติังานมีความคิดเห็นต่อปัจจยั 7 ประการท่ีต่างระดบักนัเลก็นอ้ยในดา้นกลยุทธ์

และด้านทักษะ เมื่อศึกษาความสัมพนัธ์ พบว่า ภาวะผูน้  าการเปล่ียนแปลงด้านความมีอิทธิพลอย่างมี

อุดมการณ์มีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะของความเป็นผูน้  าดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลในระดบัสูง อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติและการกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพนัธ์กับ ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง และดา้น

รูปแบบของการบริหารองคก์ร ในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

7. ด้านค่านิยมร่วม (Shared values) ความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตาเลียน

ไทย จ  ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากคือ มีความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบัติงาน ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั  

ตามล าดับส่วนขอ้ท่ีมีระดับความคิดเห็นปานกลางคือ มีความมุ่งเน้นท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

ร่วมกนั พนกังานทุกภาคส่วนมีการใหก้ารสนบัสนุนและร่วมมือกนัดว้ยความเต็มใจบริษัทมีการจดักิจกรรม

ท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม มีค  าขวญัหรือสโลแกนเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าและน าไปใช ้  ตามล าดบั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อุมาพร คุณช่ืน (2557) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธร์ะหว่างการจดัการ 7’s แมคคิน

ซียก์บัผลการด าเนินงานของธุรกิจน ้ าด่ืมในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากและเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล  าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 

ดา้นระบบ ดา้นกลยทุธ ์ดา้นค่านิยมร่วม ดา้นทกัษะ ดา้นบุคลากร ดา้นโครงสร้างและดา้นรูปแบบ ตามล าดบั 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจน ้ าด่ืมในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล  าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ดงัน้ี ดา้น

ความยดืหยุน่ ดา้นศกัยภาพทางการแข่งขนั ดา้นคุณภาพในบริการและดา้นการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ระดบัความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารงานของบริษัท อิตาเลียนไทย 

จ  ากดั สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
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1. ด้านกลยุทธ์ของบริษัท (Strategy) 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ มีการก าหนดกลยุทธ์ของบริษทัอย่างชดัเจน คือผูบ้ริหารควรมีการก าหนด

ทิศทางขององคก์รและผูรั้บผดิชอบในงานอยา่งเป็นระเบียบให้เขา้ใจง่ายโดยกลยุทธม์ีการถ่ายทอดไปสู่แผน

อยา่งชดัเจน คือ ก  าหนดแผนปฏิบติังานหรือวิธีการปฏิบติังานแบบเป็นล าดบัขั้นเพ่ือให้สามารถน าปฏิบติัได้

จริงภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด และแผนยุทธศาสตร์มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนได้เท่าทัน

สถานการณ์เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีคาดไม่ถึง สามารถประยกุตแ์ละแกปั้ญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

 

2. ด้านโครงสร้างบริษัท (Structure)  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ การมีขอบเขตของการรับผดิชอบงานท่ีชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร คือ ผูบ้ริหาร

มีการก าหนดขอบเขตงานหรือหน้าท่ีของแต่ละบุคคลอย่างชดัเจน (Job Description) เพื่อมุ่งเน้นให้ผูด้  ารง

ต าแหน่งดงักล่าวไดท้ราบถึงขอบเขต ลกัษณะงาน คุณสมบติัและความรับผิดชอบในงานต าแหน่งนั้นและ

ประกาศแจง้ให้ทราบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรสร้างความสัมพนัธ์ของแต่ละสายงาน เอ้ืออ  านวยต่อการ

ปฏิบติังาน คือ สนบัสนุนการท ากิจกรรมร่วมกนัระหว่างสายงานเพื่อเสริมสร้างและท าความรู้จกัพนกังานใน

แต่ละสายงาน เพื่อให้สะดวกเมื่อตอ้งติดต่อประสานงานกนัซ่ึงจ านวนพนกังานเพียงพอในการปฏิบติังาน 

คือ เมื่อมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีท่ีชดัเจนแลว้ ไม่เหลืองานท่ียงัไม่มีผูรั้บผิดชอบ หากยงัเหลืองานท่ีไม่มี

ผูรั้บผดิชอบควรรับสมคัรพนกังานเพื่อเขา้มาด ารงต าแหน่งในกิจกรรมดงักล่าว 

 

3. ด้านระบบปฏิบัตงิาน (System)  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ระบบปฏิบติังานมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นส าคญั คือ มีการสร้างความเขา้ใจระหว่าง

ผูป้ฏิบติังานถึงความตอ้งการของลูกคา้อยา่งชดัเจนและมีการบริหารจดัการความเส่ียง เพื่อป้องกนัปัญหาท่ี

อาจจะเกิดข้ึน คือ มีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์สุ่มเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหา และหาแนวทางป้องกนัเพ่ือ

ไม่ให้เกิดปัญหาดงักล่าวโดยมีระบบการท างานท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพ อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม คือ มีการบูร

ณาการระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างานเป็นส่วนหน่ึงของการท างานอยา่งเป็น

รูปธรรมและสามารถน ามาปฏิบติัใชไ้ดจ้ริง 

 

4. ด้านบุคลากร (Staff)  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน คือ เม่ือมีการท างานงาน

เดียวกนั บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างานสูง มกัจะมีความผดิพลาดในงานต ่ากว่าผูไ้ม่มีประสบการณ์ 
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ดงันั้นควรมีการแลกเปล่ียนความรู้และทกัษะความสามารถของพนกังานอยู่เสมอ คือ ส่งเสริมระบบพ่ีสอน

นอ้ง โดยใหผู้ม้ีอายงุานมากกว่ามีโอกาสในการถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองโดยหน่วยงานมีโครงสร้าง

และอตัราก าลงัพลเหมาะสมกบัสภาพงานปัจจุบนั คือ มีพนกังานเพียงพอกบัปริมาณงานท่ีท า โดยอุดช่องว่าง

ของงานท่ียงัไม่มีผูรั้บผดิชอบดว้ยการรับสมคัรพนกังานเพ่ิมเพ่ือรับผดิชอบในต าแหน่งดงักล่าว 

 

5. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือพนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจและเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ คือ ส่งเสริม

ใหพ้นกังานไดม้ีการเรียนรู้นอกเวลางาน เช่นสมันาและศึกษาดูงานในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีใกลเ้คียงกบังานท่ี

ตนเองรับผดิชอบพนกังานมีความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบติั คือ ส่งเสริมและจดัอบรมร่วมกนักบัภาครัฐ เช่น 

กระทรวงแรงงาน เพ่ือเพ่ิมพูนทกัษะของพนักงานให้สามารถท างานท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ผูบ้งัคบับญัชาส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัพฒันาความรู้ ความสามารถ คือ กระตุน้การเรียนรู้โดยมีการให้

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนตามระดบัการศึกษา หรือทกัษะความช านาญในงาน 

 

6. ด้านรูปแบบการบริหารจดัการ (Style)  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผูน้  า คือ มีการส่งเสริมและจัดการอบรม

ผูบ้ริหารเพื่อพัฒนาทักษะในการเป็นผูน้  า ผูบ้ริหารมีนโยบายท่ีสามารถน ามาปฏิบัติงานได้จริงคือ 

ความสามารถอธิบายและถ่ายทอดงานให้ผูป้ฏิบติังานสามารถสนองนโยบายของผูบ้ริหารไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และตรงตามความตอ้งการและ ผูบ้ริหารให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูใ้ตบ้ังคบับญัชา คือ การท่ี

ผูบ้ริหารรับฟัง และกระตุ้นให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟังทัศนคติและพิจารณา

ประกอบการตดัสินใจ 

 

7. ด้านค่านิยมร่วม (Shared values)  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ พนกังานมีความซ่ือสตัยสุ์จริตในการปฏิบติังาน คือ บริษทัควรใหร้างวลัตอบ

แทนความซ่ือสัตยสุ์จริตในงานของพนกังานสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นพนกังานของบริษทั อิตา

เลียนไทย จ  ากดั คือ มีการช้ีแจงผลงานของบริษทัให้พนักงานรับทราบถึงเส้นทางการประสบความส าเร็จ

ของบริษทัและโครงการในอนาคตเพ่ือให้พนกังานรู้สึกถึงความมัน่คงเม่ือไดเ้ป็นพนักงานของบริษทั อิตา

เลียนไทย จ ากดั กระตุน้พนกังานใหม้ีความมุ่งเนน้ท่ีจะปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั คือ มีเป้าหมายท่ี
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ชดัเจนพร้อมแนวทางปฏิบติัเพื่อไปสู่เป้าหมาย โดยใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในความส าเร็จดว้ยเงินพิเศษหาก

สามารถปฏิบติัไดส้ าเร็จตามเป้า 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบกบัการน านโยบายไปปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองความคิดเห็นของ

พนกังานต่อการบริหารงานในบริษทัอ่ืนๆ 

2. ในการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงานของบริษทั อิตาเลียนไทย จ  ากดั ท่ี

ผูว้ิจยัน ามาวิจยันั้น ยงัไม่มีเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเป็นผลกระทบต่อเร่ืองความคิดเห็นของพนกังานต่อการบริหารงาน 

ซ่ึงควรน ามาเป็นตวัแปรในการวิจยัคร้ังต่อไป คือ แบบความเป็นผูน้  า เป้าหมายองคก์รและการติดต่อส่ือสาร 

ซ่ึงจะท าใหก้ารวิจยัในเร่ืองน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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