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บทคัดยอ   
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษา บริษัท ปา
มาทอย จำกัด การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บขอมูลจากแบบสอบถามจาก กลุมตัวอยางจากการ
คำนวณ 154 คนจากพนักงานบริษัท ปามาทอย จำกัด ใชสูตรของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นที่  
95% ซึ่งกำหนดคาความคาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางเทากับ 5%  วิเคราะหขอมูลดวย คารอยละ คาเฉล่ีย 
และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวน
ใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 60.4  มีอายุ 21-40 ป  คิดเปนรอยละ 63  สวนใหญจบการศึกษา ปวช. 
หรือเทียบเทา  คิดเปนรอยละ 33.1   มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 64.3   ทำงานกับบริษัทมา 7-8 ป  คิด
เปนรอยละ 51.9  และมีรายไดตอเดือน 15,001 -20,000 บาท  คิดเปนรอยละ 34.4  

ความสำเร็จของบริษัท ปามาทอย จำกัด จากองคประกอบทั้ง 7 ตัว ตัวแปรแตละตัวมีความสำคัญ
ตอการบริหารบริษัท ปามาทอย จำกัด  เริ ่มตั้งแตการกำหนดกลยุทธองคการเกี่ยวของกับการพิจารณา
โครงสราง องคการ เปาหมายขององคการ ระบบการดำเนินงาน ทักษะที่ใชในการทำงาน บุคลากร รูปแบบ
พฤติกรรมของพนักงานและเปาหมายที่ตองการ การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหปจจัยทางดาน
แนวคิดปจจัย 7 ประการของแมคคินซีย (McKinsey) ที่มีผลตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ : 
กรณีศึกษา บริษัท ปามาทอย จำกัด โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานเรียงลำดับคาเฉล่ีย พบวา
ดานที ่อยู ในระดับมากสุด คือ รูปเเบบการบริหาร ระบบการปฏิบัติงาน ดานบุคลากร ทักษะและ
ความสามารถ คานิยมรวม กลยุทธ    และโครงสรางองคกร ตามลำดับ 

  
คำสำคัญ: การพัฒนาองคกร    แนวคิดของ แมคคินซีย 7-S 
 
ABSTRACT   

The objectives of this research were to study the development of organizations to 
be successful, a case study of Pamatoy Co., Ltd. The research is a survey research. The tool 
used for data collection was a questionnaire, was comprised of  people from Pamatoy Co., 
Ltd. employees. Used the Taro Yamane formula at 95% confidence level, which set the 
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sampling fluctuation value of 5%. The data was analyzed by percentage, mean and standard 
deviation. The findings showed that:  1) Most of the respondents' personal information were 
female. 60.4 percent, aged 21-40 years, 63 percent of them graduated with vocational 
certificate or equivalent. 33.1% have a single status, 64.3% have worked with the company 
for 7-8 years or 51.9% and monthly income 15,001 -20,000 baht or 34.4% Success of Pamatoy 
Company Limited from The seven components, each of which are important to the 
management of Pamatoy Company. Beginning with the organizational strategy, it involves 
considering the organizational structure of the organization's goals. Operation system 
Employee skills, employee behavior patterns, and desired goals  2) The 7 factors of  
McKinsey. Overview of all aspects There is a high average. When considering the average 
sorting aspects, it was found that 1) management style, 2) operational system, 3) personnel 
and skills, 4) shared values, 5) strategy, and 6) organizational structure. 

 
 Keywords: enterprise development McKinsey 7-S conceptual  
 
บทนำ   

องคการที ่ดีมีหนาที ่ในการกำหนดกลยุทธและรูปแบบในการทำงานขององคการ มีการวาง
โครงสราง ระบบในการทำงานใหชัดเจน มีการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และมีการสรางคานิยมรวมกันเพื่อทำใหการทำงานของบุคลากรในองคการเปนไปในทิศทางเดียวกัน และให
เกิดประสิทธิภาพและและประสิทธิผลที่ดี บริษัทปามาทอยจำกัดไดพัฒนายุทธศาสตรที่เนนดานจุดแข็งของ
การมุงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องในการสรางสรรคเพื่อตอบสนองใหตรงตามความตองการ
ทางดานสินคาของลูกคา สรางความนาเชื่อถือเหนือกวาบริษัทคูแขง รวมทั้งการสรางความแตกตางในดาน
สินคาและการบริการ ที่แตกตางจากบริษัทอื่น ๆ จากการดำเนินงานบริษัทมีผลประกอบการยอดขายเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องในทุกป แสดงถึงความสามารถในการขยายฐานลูกคาเพิ่มขึน้ ดังกลาวจะเห็นไดวา บริษัท ปามา
ทอย จำกัด มีโอกาสที่จะพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ แตแลวก็ยังพบวาบริษัทก็ยังเผชิญกับความทา
ทายอยางมากในการบริหารงาน โดยสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการบริหารระบบการจัดการบริหารภายใน
องคกรยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จากความแตกตางดานบุคลากร ดานวัฒนธรรมองคกรหรือสาเหตุอื่นๆ  

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผู ศึกษาจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาการพัฒนาองคกรใหประสบ
ความสำเร็จ : กรณีศึกษา บริษัท ปามาทอย จำกัด เพื่อเปนแนวทางเพิ่มสมรรถภาพในการบริหารจัดการ
ภายในบริษัท และสามารถปรับใชกับธุรกิจบริษัทอื่นๆตอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ กรณีศึกษา บริษัท ปามาทอย จำกัด  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษา บริษัท ปามาทอย 
จำกัด มีขอบเขตในการวิจัยดังนี้ 
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 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ คือ 
 1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  สถานภาพ ระยะเวลาในการทำงาน 
รายไดตอเดือน 
 ตัวแปรตาม คือ 
 1. แนวคิดปจจัย 7 ประการของแมคคินซีย (McKinsey ที่มีผลตอการพัฒนาองคกรใหประสบ
ความสำเร็จ : กรณีศึกษา บริษัท ปามาทอย จำกัด ไดแก กลยุทธและยุทธศาสตร(Strategy)  โครงสราง 
(Structure) ระบบ (System) รูปแบบการบริหาร (Style) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความสามารถ (Skill) 
คานิยมรวม (Shared values) 
 

ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือพนักงาน บริษัท ปามาทอย จำกัด  

  
ขอบเขตดานระยะเวลา 

 การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลระหวางการวิจัยระหวางเดือนธันวาคม 2563  -  
กุมภาพันธ 2564 
 
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 1.ทราบถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ กรณีศึกษา บริษัท ปามาทอย 
จำกัด 

2.ทราบถึงปจจัยทางดานแนวคิดปจจัย 7 ประการของแมคคินซีย (McKinsey) ที่มีผลตอการพัฒนา
องคกรใหประสบความสำเร็จ กรณีศึกษา บริษัท ปามาทอย จำกัด 

3.เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหาร ตลอดจนผูเกี่ยวของ นำผลวิจัยมาประยุกตใชกับองคกรเพื่อเพิ่ม
สมรรถภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ  

แนวคิดการพัฒนาองคการ  Bennis (1969) ไดใหความหมายของการพัฒนาองคการวา เปนการ
ตอบสนองตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงและเปนวิธีการศึกษาที่มุงเนนไปที่การเปลี่ยนแปลงคานิยม ความเชื่อ 
รวมไปถึง การดำเนินงานขององคการดานโครงสราง เพื ่อใหองคการนั้น ๆ สามารถปรับตัวใหเขากับ
วิทยาการและส่ิงทาทายใหม ๆ รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  

 
 แนวคิดป จจ ัย 7 ประการของแมคคินซีย   (McKinsey)       McKinsey ได กล าววา
ความสำเร็จขององคกรตาง ๆ หรือการบริหารงานที่สัมฤทธิ์ผลนั้นขึ้นอยูกับตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธเกี่ยวกัน
อยางนอยที่สุด 7 ตัว ซึ่งไดแก1. กลยุทธและยุทธศาสตร(Strategy)2. โครงสราง (Structure)3. ระบบการ
ปฏิบัติงาน (System)4. รูปแบบการบริหาร(Style)5. บุคลากร(Staff)6. ทักษะความสามารถ(Skill)    7. 
คานิยมรวม (Shared values)  

 
 ขอมูลเก่ียวกับบริษัท ปามาทอย จำกัด 
 บริษัทปามาทอยจำกัดกอตั้งเมื่อปเพื่อศักราช 2532 ตั้งอยูบนถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่ 16.5 
จังหวัดสมุทรปราการ มีความเชี่ยวชาญและเปนผูนำในการผลิตสินคาในกลุมตุกตาผา และของใชในบานที่ทำ
จากผา เชน หมอนผาหม สินคาเด็กที่ทำมาจากผา กระเปา ผาขนหนู เบาะรองนั่งจากผา รองเทาผาและ
สินคาที่ทำจากผาอยางอื่น เปนตน ดวยทีมงานมืออาชีพที่ชวยออกแบบและสรางสรรคสินคาทำใหสามารถ
ผลิตสินคาใหตรงตอความตองการของลูกคาได นอกจากประสบการณอันยาวนานในอุตสาหกรรมนี้ บริษัท

แนวคิดปจจัย 7 ประการของแมคคินซีย 

(McKinsey) 

1.กลยุทธและยทุธศาสตร(Strategy) 

2. โครงสราง (Structure) 

3. ระบบ (System) 

4. รูปแบบการบริหาร (Style) 

5. บุคลากร (Staff) 

6. ทักษะ ความสามารถ (Skill) 

7. คานิยมรวม (Shared values) 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยดานปจจยัสวนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดับการศึกษา 
4.สถานภาพ 
5.ระยะเวลาในการทำงาน 
6.รายไดตอเดือน 
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ยังคงพัฒนาอยางตอเนื่องโดยการคิดคนนวัตกรรมใหมๆในการทำงาน สรรหาและลงทุนในเทคโนโลยี
อัตโนมัติตางๆเพื่อชวยในการผลิตสินคาที่ไดมาตรฐาน มีการบริหารแรงงานและตนทุนในโรงงานอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทปามาทอยจำกัด ยังใหความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาฝมือแรงงานอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงสวัสดิการความปลอดภัยของแรงงานทุกคนและผานมาตรฐานการควบคุมแรงงานสากล 
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ    
 พอใจ  สิงหเนตร (2559)  ไดศึกษา การจัดการทรัพยากรในองคการเพื่อความสำเร็จในการ
ใหบริการของธุรกิจสปาในประเทศไทย   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของการ
จัดการทรัพยากรในองคการเพื่อความสำเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย 2) เพื่อตรวจสอบความตรงของ
โมเดลสมการโครงสรางของการจัดการทรัพยากรในองคการเพื่อความสำเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย 
และ 3) เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรในองคการเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ สปาใน
ประเทศไทย โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Mixed Methods 
Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือธุรกิจสปาในประเทศไทยที่ยังคงเปดดำเนินธุรกิจอยู 
จำนวน 460 แหง ไดมาจากการกำหนดสัดสวนของขนาดกลุมตัวอยางตอ ตัวบงชี้ 20 : 1 ใชการสุมแบบ
หลายขั้นตอนเพื่อเลือกกลุมตัวอยางและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือผูประกอบการธุรกิจสปา 
จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 
1) ตัวแปรสาเหตุของการจัดการทรัพยากรในองคการเพื่อความสำเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทยมี  3 
ประการ เรียงลำดับน้ำหนักองคประกอบ (Factor loading) จากมากไปนอยคือ 1.1) การจัดการทรัพยากร
ในองคการดวย 7s ของแมคคินซีย  1.2) การสรางอัตลักษณที่ชัดเจนของธุรกิจสปาไทย และ 1.3) การสราง
มูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจสปาตามมาตรฐานสปาอาเซียน 2) โมเดลสมมติฐานการจัดการทรัพยากรในองคการ
เพื่อความสำเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทยที่สรางขึ้นมามีความตรงเชิงโครงสรางสามารถแสดงคาดัชนี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษไดในระดับดีมาก3) ธุรกิจสปาไทยจะตองมีการปรับปรุงเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาและเปนมาตรฐานสากล โดยใชแนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Qua.lity 
Management) เขามาชวยในการบริหารงาน ประกอบดวยคุณภาพผลิตภัณฑ, ตนทุนสินคา,การสงมอบ
สินคา, ความปลอดภัยในการทำงาน, ขวัญและกำลังใจของพนักงาน, สภาพแวดลอมการทำงานและ
จริยธรรมในการดำเนินกิจการ และในการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นกับองคการจึงควรใชวงจร PDCA (Plan, 
Do, Check, Act) มาปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 

ระชานนท ทวีผล  และศศิประภา ผาดศรี (2562)  ไดศึกษาปจจัยการบริหารความสำเร็จองคกรที่
สงผลตอการรับรูของผูรับบริการธุรกิจ Fitness ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ กรณีศึกษา  
PumpUp การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับปจจัยการบริหารความสำเร็จและการรับรูของ
ผูรับบริการ ในเขตอำเภอหัวหิน (2) ศึกษาปจจัยการบริหารความสำเร็จองคกรที่สงผลตอการรับรูของ
ผูรับบริการ ในเขตอำเภอหัวหิน โดยการเก็บขอมูลดวยการใชแบบสอบถามดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบตาม
สะดวกจากกลุมตัวอยางเทากับ 288 คน พรอมกับการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบวา (1) ระดับการบริหารความสำเร็จ
โดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกรายดานพบวา ดานระบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา 
คือ ดานคานิยม ดานทักษะ ดานโครงสรางองคกร ดานรูปแบบหรือสไตล ดานกลยุทธ และดานบุคลากร มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สาหรับระดับการรับรูของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ (2) ตัวแปร
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อิสระจานวน 4 ปจจัย ไดแก ดานรูปแบบ ดานทักษะ ดานโครงสรางองคกร และดานระบบ สงผลตอการ
รับรูของผูรับบริการ 

ฐิติมา สุทธิวาศ และราเชนทร นพณัฐวงศกร (2563)  ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จใน
การพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จของการพัฒนาองคกร 
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยและ 2) ศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ  ประชากรกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 202 คน โดยใช
วิธีการสุมแบบแบบชั้นภูมิ โดยเลือกสุมจากประชากรในแตละชั้น และทำการสุมตัวอยางแบบสัดสวน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .97 สถิติที่ใชในการวิจัย คือการแจก
แจงคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ และสถิติ
เชิงอนุมาน ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา   1. ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จของ
การพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
ไดแก เพศ อายุ ตำแหนง และระยะเวลาการทำงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนปจจัยอื่น ไมแตกตางกัน 2. ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดแก ปจจัยดานความพรอมของ
ระบบงาน ภาวะผูนำ การมีสวนรวมของบุคลากร ทักษะของบุคลากร รวมทั้งคานิยมรวมและวัฒนธรรม
องคกรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยอื่นไมแตกตางกัน 

กาญจนา ทวินันท และคณะ  (2563)  ไดศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่สงผลตอความสำเร็จ
ของการจัดการธุรกิจผู ส ูงอายุในประเทศไทย  งานวิจัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค1) เพื ่อพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธโครงสรางของตัวแปรที่สงผลตอความสำเร็จของการจัดการธุรกิจผูสูงอายุประเทศไทย 2) เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธโครงสรางของตัวแปรที่สงผลตอความสำเร็จของการ
จัดการธุรกิจผูสูงอายุประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ 3) เพื่อคนหาแบบจาลองปจจัยที่สงผล
ตอความสำเร็จของการจัดการธุรกิจผูสูงอายุประเทศไทย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร หัวหนาและพนักงานธุรกิจผูสูงอายุในประเทศไทย จานวน 440 คน การ
วิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ รอยละ และ
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร การวิเคราะหโมเดลการวัด (Measurement Model) ดวยการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) และการวิเคราะหคาอิทธิพล 
ของตัวแปร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดสงผลตอความสำเร็จของการจัดการธุรกิจ
ผูสูงอายุประเทศไทยสูงสุด (coef.=0.576) รองลงมาคือปจจัยดานการบริหารจัดการสงอิทธิพลทางตรงตอ
ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจผูสูงอายุในประเทศไทย (coef.= 0.287) และปจจัยดานคุณภาพการบริการ
สงอิทธิพลทางตรงตอความสำเร็จของการจัดการธุรกิจผูสูงอายุในประเทศไทย (coef.= 0.109) ตามลาดับ 
โดยรูปแบบสมการโครงสรางมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ คาทดสอบคือ Chi-square (X2) = 
174.466, df = 155, p = .136, CMIN/DF (X2/df ) =1.126, GFI=.974, CFI=.998, AGFI=.958, NFI=.980 
and RMSEA= .014 ทาใหรูปแบบของปจจัยมีผลตอความสำเร็จในการจัดการธุรกิจผูสูงอายุในประเทศไทย
โดยมีความผันแปรของความสำเร็จในการจัดการธุรกิจผูสูงอายุสามารถอธิบายได รอยละ 85.90 (R2= 
0.859) 
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กฤษติญา มูลศรี  (2563) ไดศึกษาสมการโครงสรางแนวคิดแมคคินซีย 7-s และการจัดการคุณภาพ
โดยรวมที่สงผลตอ ผลการดำเนินงานของธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดแมคคินซีย 7-s และการจัดการ
คุณภาพโดยรวมของธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย และศึกษาสมการ
โครงสรางของปจจัยแนวคิดแมคคินซีย 7-s และการจัดการคุณภาพโดยรวมที่สงผลตอผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย กลุ มตัวอยางที ่ใชในการศึกษาคือ 
ผูประกอบการธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย จำนวน 540 ราย โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาความถี่ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหสมการโครงสราง (SEM) ผลการวิจัย
พบวา องคประกอบการจัดการคุณภาพโดยรวม มีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตอผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย มากที่สุด (DE = 0.57) 
รองลงมาคือ องคประกอบแนวคิดแมคคินซีย 7-s มีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตอผลการ
ดำเนินงานของธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย (DE = 0.29) รวมถึง
องคประกอบแนวคิดแมคคินซีย 7-s มีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตอองคประกอบการจัดการ
คุณภาพโดยรวม (DE = 0.80) ซึ่งดำเนินงานธุรกิจตามแนวคิดแมคคินซีย 7-s ควบคูกับการจัดการคุณภาพ
โดยรวม สามารถนำไปใชเปนแนวทางสำคัญสำหรับธุรกิจในการวางแผนพัฒนาธุรกิจใหมีความสามารถ
ทางการแขงขันและบรรลุเปาหมายดานผลการดำเนินงานที่ดีตอไป 
 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชการ
วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงาน บริษัท ปามาทอย จำกัด จำนวน 250 คนโดยผูวิจัยไดใช
วิธีการคำนวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการคำนวณของ ทาโร ยา-มาเน (Taro Tamae) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ที่ 95% ซึ่งกำหนดคาความคาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางเทากับ 5% ไดกลุมตัวอยาง 154 คน 
  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดำเนินการตาม 
ขั้นตอนตอไปดังนี้ 
             1. แจกแบบสอบถามใหแกประชากรที่กำหนดไว 
            2. ตอบขอสักถามบางประการที่ผูตอบแบบสอบถามอาจจะตองการคำอธิบายเพิ่มเติม 
            3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดขอมูลครบถวนแลว เพื่อนำไปจัดทำและเตรียมสำหรับการ
วิเคราะห 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทำการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร (SPSS Version 26.0) 
 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. คารอยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะหเพื่อบรรยายปจจัยสวนบุคคล 

2. คาเฉล่ีย ( X  ) 
3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะหสำหรับวิเคราะหระดับการประเมินปจจัย

ความสำเร็จในการพัฒนาองคกร ( 7S Mckinsey ) ของบริษัท ปามาทอย จำกัด 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 1 ดานเพศ พบวา พนักงานบริษัท ผูที ่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำนวน 154 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 93 คน คิดเปนรอยละ 60.4 และเพศชาย จำนวน 61 คน 
คิดเปนรอยละ 39.6 ดานอายุ พบวาพนักงานบริษัท ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 31-40 ป คิดเปน
รอยละ 31.8 รองลงมาคือ21-30 ป จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 31.2,41-50 ปคิดเปนรอยละ 15.6 ,
มากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 11.0 และไมเกิน 20 ป จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 10.4 ตามลำดับ ดาน
ระดับการศึกษาสูงสุด พบวา พนักงานบริษัท ผูที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับ ปวช. 
หรือเทียบเทา จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 33.1 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 
29.2,ปริญญาตรี หรือเทียบเทา จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 24.7 ,ปวส. หรือเทียบเทา จำนวน 15 คน  
คิดเปนรอยละ 9.70 และปริญญาโท จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.2ตามลำดับ ดานจำแนกตามสถานภาพ 
พบวา พนักงานบริษัท ผูที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพโสด จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 64.3 
รองลงมาคือ สถานภาพ สมรส จำนวน 33คน คิดเปนรอยละ 21.4,สถานภาพหมาย จำนวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 7.10 ,สถานภาพหยา/แยกกันอยู จำนวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 7.10 ตามลำดับ ดานระยะเวลา
การทำงานกับบริษัทปจจุบันพบวา พนักงานบริษัท ผูที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระยะเวลาการทำงาน
กับบริษัทปจจุบัน 7-8 ปจำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 51.9 รองลงมาคือ 9-10 ป จำนวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 18.2, 5-6ป จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ,3-4ป จำนวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 8.40 ,1-2 ป 
จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.5 และ 10 ปขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.50  ตามลำดับรายไดตอ
เดือนที่ไดรับในปจจุบันพบวา พนักงานบริษัท ผูที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดตอเดือนที่ไดรับใน
ปจจุบัน15,001 -20,000 บาท  จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 34.4รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท  
จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 27.3, 20,001 -30,000 บาท จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 15.6 , 30,001 -
40,000 บาท จำนวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 7.8, 40,001 บาทขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.8 
และ ต่ำกวาหรือเทากับ 10,000 บาทจำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.10  ตามลำดับ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหปจจัยทางดานแนวคิด
ปจจัย 7 ประการของแมคคินซีย (McKinsey) ที่มีผลตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษา 

บริษัท ปามาทอย จำกัด มีองคประกอบ 7 ดาน โดยผูวิจัยจะทำการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย ( X  ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา ปจจัยทางดานแนวคิดปจจัย 7 ประการของแมคคินซีย (McKinsey) ที่มีผล
ตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษา บริษัท ปามาทอย จำกัด โดยรวมอยูในระดับมาก(  
=3.43) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่อยูในระดับมากคือ ดานรูปเเบบการบริหาร รองลงมาคือ 
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ระบบการปฏิบัติงาน บุคลากร ทักษะ ความสามารถ คานิยมรวม กลยุทธ และโครงสรางองคกร (   X   = 

3.51 ,    X   = 3.50,    X   = 3.50,    X  = 3.50,    X   = 3.49,    X   = 3.49,   X   = 3.47  
) ตามลำดับ 
 
 

สรุปผลการวิจัย  
  
 ปจจัยสวนบุคคล 
  การศึกษาเรื่อง การพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษา บริษัท ปามาทอย จำกัด 
พนักงานที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 154 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 93 คน คิดเปนรอยละ 
60.4 และเพศชาย จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 39.6 ดานอายุ พบวาพนักงานบริษัท ผู ท ี ่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 31.8 รองลงมาคือ21-30 ป จำนวน 48 คน คิดเปน
รอยละ 31.2,41-50 ปคิดเปนรอยละ 15.6 ,มากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 11.0 และไมเกิน 20 ป จำนวน 
16 คน คิดเปนรอยละ 10.4 ตามลำดับ ดานระดับการศึกษาสูงสุด พบวา พนักงานบริษัท ผู ที ่ตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเทา จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 33.1 
รองลงมาคือ มัธยมศึกษา จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 29.2,ปริญญาตรี หรือเทียบเทา จำนวน 38 คน คิด
เปนรอยละ 24.7 ,ปวส. หรือเทียบเทา จำนวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 9.70 และปริญญาโท จำนวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 3.2ตามลำดับ ดานจำแนกตามสถานภาพ พบวา พนักงานบริษัท ผูที่ตอบแบบสอบถาม สวน
ใหญมีสถานภาพโสด จำนวน 99 คน คิดเปนรอยละ 64.3 รองลงมาคือ สถานภาพ สมรส จำนวน 33คน คิด
เปนรอยละ 21.4,สถานภาพหมาย จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.10 ,สถานภาพหยา/แยกกันอยู จำนวน 
11 คน  คิดเปนรอยละ 7.10 ตามลำดับ ดานระยะเวลาการทำงานกับบริษัทปจจุบันพบวา พนักงานบริษัท ผู
ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระยะเวลาการทำงานกับบริษัทปจจุบัน 7-8 ปจำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 
51.9 รองลงมาคือ 9-10 ป จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 18.2, 5-6ป จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 13.0 
,3-4ป จำนวน 13 คน  คิดเปนรอยละ 8.40 ,1-2 ป จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.5 และ 10 ปขึ้นไป 
จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.50  ตามลำดับรายไดตอเดือนที่ไดรับในปจจุบันพบวา พนักงานบริษัท ผูที่
ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดตอเดือนที่ไดรับในปจจุบัน15,001 -20,000 บาท  จำนวน 53 คน คิด
เปนรอยละ 34.4รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท  จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 27.3, 20,001 -30,000 
บาท จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 15.6 , 30,001 -40,000 บาท จำนวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 7.8, 
40,001 บาทขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.8 และ ต่ำกวาหรือเทากับ 10,000 บาทจำนวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 7.10  ตามลำดับ 
 
 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราหปจจัยทางดานแนวคิดปจจัย 7 ประการของ
แมคคินซีย (McKinsey) ที่มีผลตอการพัฒนาองคกรใหประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษา บริษัท 
ปามาทอย จำกัด 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานเรียงลำดับคาเฉลี่ย พบวาดานที่อยูในระดับมากสุด 
คือ รูปเเบบการบริหาร ระบบการปฏิบัติงาน ดานบุคลากร ทักษะและความสามารถ คานิยมรวม กลยุทธ    
และโครงสรางองคกร ตามลำดับ 
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อภิปรายผล   
 
 1.ดานกลยุทธและยุทธศาสตร(Strategy)  
          โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอมีที่มีความคิดเห็นมากอยูในระดับมาก
ที่สุด คือ กลยุทธมีการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน รองลงมาเเผนยุทธศาสตรมีความยืดหยุน 
สามารถปรับเปลี่ยนไดเทาทันสถานการณ มีการวางเเผนกลยุทธเหมาะสมกับจุดมุงหมาย และภารกิจของ
องคกร และมีการกำหนดเปาหมาย อยางเปนระบบ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  กาญจนา ทวินันท และคณะ  (2563)  ไดศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที ่สงผลตอ
ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจผูสูงอายุในประเทศไทย  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดสงผลตอความสำเร็จของการจัดการธุรกิจผูสูงอายุประเทศไทยสูงสุด รองลงมาคือปจจัยดานการ
บริหารจัดการสงอิทธิพลทางตรงตอความสำเร็จของการจัดการธุรกิจผูสูงอายุในประเทศไทย และปจจัยดาน
คุณภาพการบริการสงอิทธิพลทางตรงตอความสำเร็จของการจัดการธุรกิจผู ส ูงอายุในประเทศไทย  
ตามลำดับ  

 2.ดานโครงสราง (Structure)  
  โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอมีที่มีความคิดเห็นมากอยูในระดับมาก
ที่สุด คือ มีการแบงหนาที่ตามตำแหนงของบริษัทอยางชัดเจน รองลงมาคือความสัมพันธของแตละสายงาน
เอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงาน สามารถปรับเปลี่ยนไดเทาทันสถานการณ มีการแบงสายบังคับบัญชาที่ทำให
ปฏิบัติหนาที่ไดคลองตัว และมีการแบงสายงานบังคับบัญชาที่มุงเนนใหผูบังคับบัญชาใหคำแนะนำและ
ชวยเหลืออยางใกลชิด ตามลำดับสอดคลองงานวิจัยของ กฤษติญา มูลศรี  (2563) ไดศึกษาสมการโครงสราง
แนวคิดแมคคินซีย 7-s และการจัดการคุณภาพโดยรวมที่สงผลตอ ผลการดำเนินงานของธุรกิจในเขตระเบียง
เศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย  ผลการวิจัยพบวา องคประกอบการจัดการคุณภาพโดยรวม มี
อิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตอผลการดำเนินงานของธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระ
บาง-อินโดจีน-เมาะลำไย มากที่สุด (DE = 0.57) รองลงมาคือ องคประกอบแนวคิดแมคคินซีย 7-s มีอิทธิพล
เชิงบวกอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตอผลการดำเนินงานของธุรกิจในเขตระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโด
จีน-เมาะลำไย (DE = 0.29) รวมถึงองคประกอบแนวคิดแมคคินซีย 7-s มีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติตอองคประกอบการจัดการคุณภาพโดยรวม (DE = 0.80) ซึ่งดำเนินงานธุรกิจตามแนวคิดแมคคินซีย 
7-s ควบคูกับการจัดการคุณภาพโดยรวม สามารถนำไปใชเปนแนวทางสำคัญสำหรับธุรกิจในการวางแผน
พัฒนาธุรกิจใหมีความสามารถทางการแขงขันและบรรลุเปาหมายดานผลการดำเนินงานที่ดีตอไป  

3.ดานระบบ (System)  
            โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอมีที่มีความคิดเห็นมากอยูในระดับมาก
ที่สุด คือ ระบบปฏิบัติแบงตามสายงานอยางชัดเจน รองลงมาคือระบบปฏิบัติมีความเครงครัด ระบบปฏิบัติ
สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ทำใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและ ระบบปฏิบัติมุงเนนลูกคาเปนหลัก 
ตามลำดับซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ ระชานนท ทวีผล  และศศิประภา ผาดศรี (2562)  ไดศึกษาปจจัยการ
บริหารความสำเร็จองคกรที่สงผลตอการรับรูของผูรับบริการธุรกิจ Fitness ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ กรณีศึกษา  PumpUp  ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับการบริหารความสำเร็จโดยรวม
ทั้งหมดอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกรายดานพบวา ดานระบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดาน
คานิยม ดานทักษะ ดานโครงสรางองคกร ดานรูปแบบหรือสไตล ดานกลยุทธ และดานบุคลากร มีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก สาหรับระดับการรับรูของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และ 2) ตัวแปรอิสระจาน
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วน 4 ปจจัย ไดแก ดานรูปแบบ ดานทักษะ ดานโครงสรางองคกร และดานระบบ สงผลตอการรับรูของ
ผูรับบริการ   

4.ดานรูปแบบการบริหาร (Style)  
         โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอมีที่มีความคิดเห็นมากอยูในระดับมาก
ที่สุด คือ ผูนำมีภาะวะผูนำสูง  และกลาตัดสินใจ รองลงมาคือผูนำมีการทบทวนการดำเนินงานและผลการ
ดำเนินงานในทุกดานเปนระยะ ผูนำเปนตัวอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา และมีการกระจายอำนาจและแบง
การบริหารในแตระดับอยางชัดเจน ตามลำดับสอดคลองกับงานวิจัยของ ระชานนท ทวีผล  และศศิประภา 
ผาดศรี (2562)  ไดศึกษาปจจัยการบริหารความสำเร็จองคกรที่สงผลตอการรับรู ของผูรับบริการธุรกิจ 
Fitness ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ กรณีศึกษา  PumpUp  ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับ
การบริหารความสำเร็จโดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก เมื่อจำแนกรายดานพบวา ดานระบบ มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ดานคานิยม ดานทักษะ ดานโครงสรางองคกร ดานรูปแบบหรือสไตล ดานกลยุทธ 
และดานบุคลากร มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สำหรับระดับการรับรูของผูรับบริการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
และ 2) ตัวแปรอิสระจานวน 4 ปจจัย ไดแก ดานรูปแบบ ดานทักษะ ดานโครงสรางองคกร และดานระบบ 
สงผลตอการรับรูของผูรับบริการ   

5.ดานบุคลากร (Staff)  
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอมีที่มีความคิดเห็นมากอยูในระดับมาก

ที่สุด คือความสามารถในถายทอดความรูแกผูรวมงาน รองลงมาคือความสามารถของบุคลากรในการจูงใจ
ลูกคา ความสามารถในการสรางผลงานที่ดีตอองคกร และความรู ความเขาใจ ความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบ ตามลำดับสอดคลองกับงานวิจัยของ   ฐิติมา สุทธิวาศ และราเชนทร นพณัฐวงศกร (2563)  ได
ศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ผลการวิจัยพบวา   1. ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความสำเรจ็
ของการพ ัฒนาองค กรตามเกณฑค ุณภาพการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐของกรมการพ ัฒนาช ุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ไดแก เพศ อายุ ตำแหนง และระยะเวลาการทำงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยอื่น ไมแตกตางกัน  2. ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของการพัฒนาองคกร
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดแก ปจจัยดาน
ความพรอมของระบบงาน  ภาวะผูนำ การมีสวนรวมของบุคลากร ทักษะของบุคลากร รวมทั้งคานิยมรวม
และวัฒนธรรมองคกรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยอื่นไมแตกตางกัน        
  6.ดานทักษะ ความสามารถ (Skill)  
         โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอมีที่มีความคิดเห็นมากอยูในระดับมาก
ที่สุด คือความสามารถในถายทอดความรูแกผูรวมงาน รองลงมาคือความสามารถของบุคลากรในการจูงใจ
ลูกคา  ความสามารถในการสรางผลงานที่ดีตอองคกรและความรู ความเขาใจ ความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบสอดคลองกับงานวิจัยของพอใจ  สิงหเนตร (2559)  ไดศึกษา การจัดการทรัพยากรในองคการเพือ่
ความสำเร็จในการใหบริการของธุรกิจสปาในประเทศไทย   ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวแปรสาเหตุของการ
จัดการทรัพยากรในองคการเพื่อความสำเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทยมี  3 ประการ เรียงลำดับน้ำหนัก
องคประกอบ (Factor loading) จากมากไปนอยคือ   1.1) การจัดการทรัพยากรในองคการดวย 7s ของ
แมคคินซีย   1.2) การสรางอัตลักษณที่ชัดเจนของธุรกิจสปาไทย และ 1.3) การสรางมูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจส
ปาตามมาตรฐานสปาอาเซียน    2) โมเดลสมมติฐานการจัดการทรัพยากรในองคการเพื่อความสำเร็จของ
ธุรกิจสปาในประเทศไทยที่สรางขึ้นมามีความตรงเชิงโครงสรางสามารถแสดงคาดัชนีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษไดในระดับดีมาก   3) ธุรกิจสปาไทยจะตองมีการปรับปรุงเพื่อใหเกิดการพัฒนาและเปน
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มาตรฐานสากล โดยใชแนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Qua.lity Management) เขามา
ชวยในการบริหารงาน ประกอบดวยคุณภาพผลิตภัณฑ, ตนทุนสินคา,การสงมอบสินคา, ความปลอดภัยใน
การทำงาน, ขวัญและกำลังใจของพนักงาน, สภาพแวดลอมการทำงานและจริยธรรมในการดำเนินกิจการ 
และในการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นกับองคการจึงควรใชวงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) มาปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับ   

7.ดานคานิยมรวม (Shared values) 
   โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอมีที่มีความคิดเห็นมากอยูในระดับมาก
ที่สุด คือการจัดกิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชนตอสังคมของ บริษัท ปามาทอย จำกัด รองลงมาคือการ
เสียสละเวลาในการทำงานเพิ่มมากขึ้นใหกับบริษัท ปามาทอย จำกัด  ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงานให
การสนับสนุนและรวมมือรวมใจและความภาคภูมิใจในการเปนบุคลากรของ บริษัท ปามาทอย จำกัด
สอดคลองกับงานวิจัยของฐิติมา สุทธิวาศ และราเชนทร นพณัฐวงศกร (2563)  ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอ
ความสำเร็จในการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย  ผลการวิจัยพบวา   1. ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จของการพัฒนาองคกร
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดแก เพศ อายุ 
ตำแหนง และระยะเวลาการทำงานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยอื่น 
ไมแตกตางกัน  2. ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของการพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดแก ปจจัยดานความพรอมของระบบงาน  ภาวะผูนำ 
การมีสวนรวมของบุคลากร ทักษะของบุคลากร รวมทั้งคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกรมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยอื่นไมแตกตางกัน  
 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย   
 

1.ดานกลยุทธและยุทธศาสตร(Strategy)  
  สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ บริษัท ปามาทอย จำกัด ควรมีกลยุทธที่กำหนดเปาหมายอยางชัดเจน ควรมี
การประชุมงานเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ ควรมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่ง
กันและกันภายในองคกร เพื่อใหพนักงานรับรูแผนรวมกัน   

2.ดานโครงสราง (Structure)  
สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ มีการแบงสายงานบังคับบัญชาที่มุงเนนใหผูบังคับบัญชาใหคำแนะนำและ

ชวยเหลืออยางใกลชิด ผูบังคับบัญชาควรชวยเหลือตามสายงานที่บังคับ เพื่อใหการทำงานเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

3.ดานระบบ (System  
ส่ิงที่ตองปรับปรุง คือ ใหความสำคัญการปฏิบัติมุงเนนลูกคาเปนหลัก  จะเปนกระบวนการที่องคกร

นำมาใชในการสรางความผูกพันกับลูกคา โดยมุงเนนในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาเปนหลักซึ่ง
ผลลัพธทั้งทางดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของลูกคา จะเปนขอมูลที่สำคัญที่จะชวยใหองคกรไดเขาใจ
ลูกคาและตลาด รวมถึงมุมมองของลูกคาและพฤติกรรมของตลาด ซึ่งจะนำไปสูการปรับปรุง และสรางความ
ยั่งยืนใหกับองคกรตอไป 

4.ดานรูปแบบการบริหาร (Style)  
สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ การกระจายอำนาจและแบงการบริหารในแตระดับอยางชัดเจน จึงตองปรับ

รูปแบบในเรื่องเงื ่อนไขที่ตางกันอยางระมัดระวังและที่สำคัญที่สุดเมื่อมีการกระจายอำนาจไปแลว ทั้งผู
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กระจายอำนาจและผูรับมอบอำนาจตองแสดงความรับผิดชอบผลของการกระจายอำนาจตางๆที่ตนไดรับ
มอบ และเปนผูมอบอำนาจไปอยางเต็มที่ดวยไมใชมอบอำนาจไปแลวก็โยนใหเปนหนาที่ของผูรับมอบแต
เพียงฝายเดียว 

5.ดานบุคลากร (Staff)  
สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ การพัฒนาความรู ความเขาใจ ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบใหแก

บุคลากร โดยการเริ่มตนที่การทำการศึกษาขอมูลในดานนี้อยางจริงจัง เพื่อใหไดขอสรุปที่ถูกตอง และ
วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดตรงกับเปาหมายที่ตองการ ในขั้นตอนนี้ฝายทรัพยากรบุคคลในองคกร
ควรสำรวจถึงขอเท็จจริงอยางจริงจัง อาทิ ปญหาที่เกิดขึ้นสำหรับการทำงานในขณะนั้นตามสถานการณนั้นๆ 
หรือ ทักษะไหนที่จำเปนเรงดวนที่สุดสำหรับการทำงานในตอนนี้ เปนตน โดยการสำรวจและประเมินผล
ความตองการที่แทจริงนั้นอาจทำไดจากการสรางแบบสอบถามพนักงาน, การเรียกพนักงานมาสัมภาษณ, 
การทำโฟกัสกรุปของแผนกตางๆ, ไปจนถึงการพูดคุยอยางไมเปนทางการ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ชัดเจนและ
ถูกตองที่สุด เพื่อที่ฝายทรัพยากรบุคคลจะไดนำไปออกแบบแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดดีที่สุดเชนกัน 
ตลอดจนสามารถประเมินความสามารถในการทำงานปจจุบัน  กับความสามารถที่องคกรคาดหวังวาตรงกัน
หรือไม หรือควรวางแผนพัฒนาอยางไรใหเปนไปในทางที่เหมาะสม   

6.ดานทักษะ ความสามารถ (Skill)  
ส่ิงที่ตองปรับปรุง คือ ความเขาใจ ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบของพนักงาน บริษัทควรมีการ

เพิ่มประสิทธิภาพดานทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับ
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทำไดดวยวิธีการฝกอบรม ปฐมนิเทศ 
สงไปดูงานตางประเทศ รวมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้นๆ จะสามารถปฏิบัติงานได
อยางเต็มที่ และมุงไปสูความสำเร็จตามเปาหมายขององคกร 

7.ดานคานิยมรวม   
สิ่งที ่ตองปรับปรุง คือ การใหการสนับสนุนและรวมมือรวมใจและความภาคภูมิใจในการเปน

บุคลากรของ บริษัท ปามาทอย จำกัด องคกรควรทำใหพนักงานรูสึกเชื่อมั่นตอองคกร สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 
ผลงานที่ออกมาจะดี และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไมอยูกับที่ บรรยากาศในการทำงานจะเปนไปดวยความ
สนุกสนาน แมจะมีปญหากัน แตก็จะหาทางออกดวยความสัมพันธที่ดีตอกัน มากกวาการโทษกันไปโทษกัน
มา  
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