
บทที ่4 
ผลการศึกษา 

        ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ เพื่อศึกษาความพร้อมของบุคลากรผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้
ดว้ยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC กรณีศึกษา บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั  
เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และ
เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มความพร้อมของบุคคลากรเพื่อการให้บริการดว้ยรถบรรทุกขนส่งสินคา้ใน
องคก์ร   
  ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
  n แทน กลุ่มตวัอยา่ง 
   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  SD แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ความพร้อมของบุคลากรผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก ประกอบไปด้วย 1) ขอ้มูลทัว่ไป 2) ระดบัความพร้อมปัจจยัด้าน
องคก์รดา้นองคก์ร 7 ดา้น คือ  
  1. โครงสร้างบริหารองคก์รStructure  
  2. กลยทุธ์ขององคก์ร Strategy    
  3. การจดัหาบุคลากรเขา้ท างานStaff  
  4. รูปแบบการบริหารจดัการ Style  
  5. ระบบการปฏิบติังาน System  
  6. ค่านิยมร่วม Share Value     
 ตอนท่ี 2 แนวทางในการเพิ่มความพร้อมของบุคคลากรเพื่อการให้บริการดว้ยรถบรรทุก
ขนส่งสินคา้ในองคก์ร  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการหาความพร้อมของบุคลากรผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออกในคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกใชแ้บบสอบถาม โดยแบบสอบถามได้
ผา่นการพิจารณาจากผูท้รงวฒิุเป็นท่ีเรียบร้อย โดยมีค่า IOC = 0.71 

โดยใช้สูตร IOC = ΣR   
                              N 

= 0.71 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากรผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
เพือ่รองรับเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปพนักงานให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC กรณีศึกษา บริษทั ดาวตะวนัออก จ ากดั 

ตารางที ่1 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ (n = 171) 

เพศ จ านวน  ร้อยละ 

ชาย 161 94.2 
หญงิ   10   5.8 

รวม 171 100 

  จากตารางท่ี 1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.2 และเพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดบั 

ตารางที ่2 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาย ุ(n = 171) 

อายุ จ านวน  ร้อยละ 

ต ่ากว่า 25 ปี 21 12.3 

ระหว่าง 25-35ปี 
ระหว่าง 36-45ปี 
อายุ 46 ปีขึน้ไป 

42 
76 
32 

24.6 
44.4 
18.7 

รวม 171 100 

  จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 36-45 ปีข้ึนไป จ านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา ไดแ้ก่ อายุระหวา่ง 25-35 ปี จ  านวน 42 คน  คิดเป็น ร้อยละ 24.6  อายุ 46 ปี
ข้ึนไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.7 อายุต  ่ากวา่ 25 ปี จ  านวน 21 คน คิดเป็น ร้อยละ 12.3 ตาม 
ล าดบั 

 
 
 
 
 
 



34 

ตารางที ่3 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามต าแหน่ง (n = 171) 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

พนักงานขับรถ 
หัวหน้าควบคุมรถ 
หัวหน้าพนักงานจัดรถ 
จัดซ้ือ 
อนุเลขา 
บุคคล 
บัญชี 
การตลาด 
ดูแลลูกค้า 

157 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

91.8 
1.8 
1.2 
.6 
.6 
.6 

1.2 
1.2 
1.2 

รวม 171 100 

  จากตารางท่ี 3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนกังานขบัรถ จ านวน 157 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.8 รองลงมาไดแ้ก่ ต าแหน่งหวัหนา้ควบคุมรถ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  ต าแหน่ง 
หวัหนา้พนกังานจดัรถ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ต าแหน่งบญัชี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ต  าแหน่งการตลาด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ต าแหน่งดูแลลูกคา้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2  
ต าแหน่งอนุเลขา จ านวน 1 คน ร้อยละ 0.6 ต าแหน่งจดัซ้ือ จ านวน 1 คน ร้อยละ 0.6 ต าแหน่งบุคคล 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

ตารางที ่4 จ  านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัการศึกษา (n = 171) 

ระดับการศึกษา จ านวน  ร้อยละ 

ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า 151 88.3 
ปริญญาตรี 20 11.7 

รวม 171 100 

   จากตารางท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 และระดบัปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7  
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ตารางที ่5 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน (n = 171) 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน  ร้อยละ 

ไม่เกนิ1ปี 8 4.7 
มากกว่า 1ปีแต่ไม่เกนิ 2ปี 
มากกว่า 2ปีแต่ไม่เกนิ 3ปี 
มากกว่า 3ปีแต่ไม่เกนิ 4ปี 
มากกว่า 4ปีขึน้ไป 

30 
37 
31 
65 

17.5 
21.6 
18.1 
 38 

รวม 171 100 

  จากตารางท่ี 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 4 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาไดแ้ก่ มรประสบการณ์ท างานมากกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 
จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6  มีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.1 
มีประสบการณ์ท างาน มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี  จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และมีประสบการณ์
ท างาน ไม่เกิน 1 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 

 การวิเคราะห์ระดับความพร้อมปัจจัยด้านองค์กรของบริษัทกรณีศึกษาเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความพร้อมปัจจยัดา้นองคก์รของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก (EEC)โดยรวม 

ความพร้อมขององค์กร ทฤษฎ ีMcKinsey 7s 
ค่าเฉลีย่ 

แปลผล ล าดับ 
x  S.D. 

โครงสร้างบริหารองค์กรStructure   3.95 .784 มาก 1 
กลยุทธ์ขององค์กร Strategy   3.62 .936 มาก 6 
การจัดหาบุคลากรเข้าท างานStaff  3.82   .788 มาก 3 
รูปแบบการบริหารจัดการ Style 3.67 0.792 มาก 5 
ระบบการปฏิบัติงาน System 3.70 .856 มาก 4 
ค่านิยมร่วม Share Value    3.92   .829 มาก 2 
ทกัษะ Skill 3.29 1.13 ปานกลาง 7 

รวม 3.71 .873 มาก - 

  จากตารางท่ี 6 พบวา่ ความพร้อมขององคก์ร ทฤษฎี McKinsey 7s ของบริษทักรณีศึกษา
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) มีค่าเฉล่ีย 3.77 โดยอยูใ่นระดบัมาก 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 6 ประเด็น ตามล าดบั คือ  

   1.โครงสร้างบริหารองคก์รStructure มีค่าเฉล่ีย 3.95  
   2. ระบบการปฏิบติังาน System มีค่าเฉล่ีย 3.92   
   3. การจดัหาบุคลากรเขา้ท างาน Staff มีค่าเฉล่ีย 3.82  
   4. ระบบการปฏิบติังาน System มีค่าเฉล่ีย 3.70  
   5. รูปแบบการบริหารจดัการ Style มีค่าเฉล่ีย 3.67   
   6. กลยทุธ์ขององคก์ร Strategy  มีค่าเฉล่ีย 3.62   

 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ประเด็น คือ ทกัษะ Skill  มีค่าเฉล่ีย 3.29 
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ตารางที่ 7 ความพร้อมปัจจยัดา้นของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) ดา้นโครงสร้างบริหารองคก์ร Structure   

โครงสร้างบริหารองค์กรStructure   
ค่าเฉลีย่ 

แปลผล ล าดับ 
x  S.D. 

มีการก าหนดลกัษณะงานในองค์กรของท่านอย่างชัดเจน
เป็นกจิะลกัษณะและประสานงานอย่างเป็นระบบไม่
ซ ้าซ้อนกนั    

3.99 .732 มาก 2 

ท่านได้รับโอกาสในการท างานและการสนับสนุนและ
ได้รับความช่วยเหลอืหากเกดิปัญหาจากผู้บังคับบัญชา
เป็นอย่างดี  

3.79 .889 มาก  3 

การควบคุมและการประสานงาน การส่ังงาน และ
ช่องทางการส่ือสารมีความเข้าใจทัว่ถึงทัง่องค์การ   

4.07 .732 มาก 1 

รวม 3.95 .784 มาก - 

 จากตารางท่ี 7 ความพร้อมดา้นปัจจยัของบริษทั ทฤษฎี McKinsey 7s ของบริษทักรณีศึกษา
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) โครงสร้างบริหารองคก์รStructure  มีค่าเฉล่ีย 3.95 
อยูใ่นระดบัมาก 
  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 3 ประเด็น ตามล าดบั คือ  
 1. การควบคุมและการประสานงาน การสั่งงาน และช่องทางการส่ือสารมีความเขา้ใจ
ทัว่ถึงทั้งองคก์าร มีค่าเฉล่ีย 4.07 
 2. มีการก าหนดลักษณะงานในองค์กรของท่านอย่างชัดเจนเป็นกิจะลักษณะและ
ประสานงานอยา่งเป็นระบบไม่ซ ้ าซอ้นกนั มีค่าเฉล่ีย 3.99  
 3. ท่านไดรั้บโอกาสในการท างานและการสนบัสนุนและไดรั้บความช่วยเหลือหากเกิด
ปัญหาจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย 3.79 
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ตารางที่ 8 ความพร้อมปัจจยัดา้นของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) ดา้นกลยทุธ์ขององคก์ร Strategy 

กลยุทธ์ขององค์กร Strategy 
ค่าเฉลีย่ 

แปลผล ล าดับ 
x  S.D. 

องค์กรของท่านแจ้งให้ทราบถึงเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย 
แผนงานการปฏิบัติงาน วสัิยทศัน์ พนัธกจิขององค์กร 

3.76 .995 มาก 1 

ท่านเข้าใจในเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย แผนงานการ
ปฏิบัติงาน วสัิยทัศน์ พนัธกิจขององค์กรเป็นอย่างดี 

3.47 .890 ปานกลาง 3 

ท่านมีการปฏิบัติตามเพือ่บรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย 
แผนงานการปฏิบัติงาน วสัิยทศัน์ พนัธกจิขององค์กร
ท่าน  

3.65 .923 มาก 2 

รวม 3.62 .936 มาก - 

 จากตารางท่ี 8 ความพร้อมดา้นปัจจยัของบริษทั ทฤษฎี McKinsey 7s ของบริษทักรณีศึกษา
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) กลยุทธ์ขององคก์ร Strategy มีค่าเฉล่ีย 3.62 อยู่
ในระดบัมาก 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบั 2 ประเด็น ตามล าดบั คือ  
 1. องคก์รของท่านแจง้ให้ทราบถึงเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย แผนงานการปฏิบติังาน วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจขององคก์ร มีค่าเฉล่ีย 3.76   
 2. ท่านมีการปฏิบติัตามเพื่อบรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย แผนงานการปฏิบติังาน วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจขององคก์รท่าน มีค่าเฉล่ีย 3.65 และปานกลาง 1 ประเด็น ตามล าดบั 1. ท่านเขา้ใจในเป้าหมาย
จุดมุ่งหมาย แผนงานการปฏิบติังาน วสิัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์รเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย 3.47 
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ตารางที่ 9 ความพร้อมปัจจยัดา้นของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) ดา้นการจดัหาบุคลากรเขา้ท างาน Staff 

การจัดหาบุคลากรเข้าท างาน Staff 
ค่าเฉลีย่ 

แปลผล ล าดับ 
x  S.D. 

การใช้ความรู้ ประสบการณ์ท างานและทกัษะของท่าน
เหมาะสมกบัหน้าทีข่องท่าน 

3.41 .795 มาก 4 

การท างานของท่านตรงกบัหน้าททีีไ่ด้รับมอบหมายและ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ 

3.63 .976 มาก 3 

แรงจูงใจในการท างานและรู้สึกมีความภาคภูมิใจทีไ่ด้ถูก
เลอืกให้ท างานในองค์กร 

4.15 .675 มาก 1 

ความพอใจทีจ่ะปฏิบัติงานเน่ืองจากงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายน่าสนใจและท้าทาย 

4.11 .707 มาก 2 

รวม 3.82 .788 มาก - 

 จากตารางท่ี 9 ความพร้อมดา้นปัจจยัของบริษทั ทฤษฎี McKinsey 7s ของบริษทักรณีศึกษาเพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ดา้นการจดัหาบุคลากรเขา้ท างาน Staff  มีค่าเฉล่ีย 3.82 
อยูใ่นระดบัมาก 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 4 ประเด็น ตามล าดบั คือ  
1. แรงจูงใจในการท างานและรู้สึกมีความภาคภูมิใจท่ีไดถู้กเลือกใหท้ างานในองคก์ร มีค่าเฉล่ีย 4.15  
2. ความพอใจท่ีจะปฏิบติังานเน่ืองจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายน่าสนใจและทา้ทาย มีค่าเฉล่ีย 4.11  
3. การท างานของท่านตรงกบัหนา้ทีท่ีไดรั้บมอบหมายและน ามาใชป้ระโยชน์ได ้มีค่าเฉล่ีย 3.63  
4. การใชค้วามรู้ ประสบการณ์ท างานและทกัษะของท่านเหมาะสมกบัหนา้ท่ีของท่าน มีค่าเฉล่ีย 3.41 
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ตารางที ่10 ความพร้อมปัจจยัดา้นของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) ดา้นรูปแบบการบริหารจดัการ Style 

รูปแบบการบริหารจัดการ Style 
ค่าเฉลีย่ 

แปลผล ล าดับ 
x  S.D. 

ท่านมีความมั่นใจในผู้บริหารขององค์กรเพราะมีความ
มุ่งมั่นในงานเพือ่การพฒันาองค์กรอยู่เสมอ 

3.30 .999 ปานกลาง 4 

ผู้บริหารในองค์กรของท่านมีสัมพนัธไมตรีทีด่ีและมี
ความเอาใจใส่พนักงานอยู่เสมอ 

3.68 .755 มาก 3 

การบริหารงานขององค์กรของท่านมีความสมดุลกบังาน
และคน   

3.80 .833 มาก 2 

การบริหารงานขององค์กรท่านให้ความส าคัญกบั
พนักงานและใส่ใจงานทีไ่ด้รับมอบหมายของทุกคนใน
องค์กร 

3.92 .584 มาก 1 

รวม 3.67 0.792 มาก - 

   จากตารางท่ี 10 พบวา่ความพร้อมดา้นปัจจยัของบริษทั ทฤษฎี McKinsey 7s ของบริษทักรณีศึกษา
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) รูปแบบการบริหารจดัการ Style อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 3.67 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 3 ประเด็น ตามล าดบั  
 1. การบริหารงานขององคก์รท่านใหค้วามส าคญักบัพนกังานและใส่ใจงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายของทุกคนในองคก์ร มีค่าเฉล่ีย 3.92   
 2.การบริหารงานขององคก์รของท่านมีความสมดุลกบังานและคน มีค่าเฉล่ีย 3.80   
 3. ผูบ้ริหารในองคก์รของท่านมีสัมพนัธไมตรีท่ีดีและมีความเอาใจใส่พนกังานอยูเ่สมอ มี
ค่าเฉล่ีย 3.68 และระดบัปานกลาง 1 ประเด็น คือ  ท่านมีความมัน่ใจในผูบ้ริหารขององคก์รเพราะมี
ความมุ่งมัน่ในงานเพื่อการพฒันาองคก์รอยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ีย 3.30 
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ตารางที ่11 ความพร้อมปัจจยัดา้นของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) ดา้นระบบการปฏิบติังาน System 

ระบบการปฏิบัติงาน System 
ค่าเฉลีย่ 

แปลผล ล าดับ 
x  S.D. 

องค์กรของท่านมีการก าหนดระบบการท างานและมีการ
ครอบคลุมการด าเนินงานอยู่เสมอ 

3.40 .878 ปานกลาง 3 

ลกัษณะงานที่รับผดิชอบตรงกบัความรู้ความสามารถ
และพอดีกบัความสามรถของท่าน 

3.87 .830 มาก 1 

องค์กรของท่านมีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมเกีย่วกบั
ระบบการท างานและกฎระเบียบต่างๆอย่างสม ่าเสมอ  

3.85 .861 มาก 2 

รวม 3.70 .856 มาก - 

  จากตารางท่ี 11 พบวา่ ความพร้อมดา้นปัจจยัของบริษทั ทฤษฎี McKinsey 7s ของบริษทั
กรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ระบบการปฏิบติังาน System อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.70 
 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 2 ประเด็น ตามล าดบั คือ  
 1. ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบตรงกบัความรู้ความสามารถและพอดีกบัความสามรถของ
ท่านมีค่าเฉล่ีย 3.87   
 2. องค์กรของท่านมีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบการท างานและกฎระเบียบ
ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.85 และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ประเด็น ตามล าดบั คือ องคก์รของ
ท่านมีการก าหนดระบบการท างานและมีการครอบคลุมการด าเนินงานอยูเ่สมอมีค่าเฉล่ีย 3.40 
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 ตารางที ่12 ความพร้อมปัจจยัดา้นของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) ค่านิยมร่วม Share Value 

ค่านิยมร่วม Share Value 
ค่าเฉล่ีย 

แปลผล ล าดบั 
x  S.D. 

ท่านคิดว่าองค์กรของท่านมีความน่าเช่ือและมี
ภาพลกัษณ์ในแง่ดีและเป็นที่จดจ าง่าย 

4.16 .749 มาก 1 

ท่านสามารถจดจ า ค าขวญั ปรัชญาร่วม สโลแกน ของ
องค์กรของท่านได้อย่างแม่นย า 

3.81 1.00 มาก 3 

ท่านมีส่วนท าให้องค์กรประสบความส าเร็จด้วยและ
มุ่งมั่นทีจ่ะท างานของท่านให้บรรลุเป้าหมายตามที่
องค์กรตั้งไว้ 

3.61 .800 มาก 4 

ท่านมีความภาคภูมิใจเมื่อบอกว่าท่านท างานอยู่องค์กร 4.13 .767 มาก 2 

รวม 3.92 .829 มาก - 

  จากตารางท่ี 12 พบวา่ความพร้อมดา้นปัจจยัของบริษทั ทฤษฎี McKinsey 7s ของบริษทั
กรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ค่านิยมร่วม Share Value อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 3.92 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 4 ประเด็น ตามล าดบั คือ  
1. ท่านคิดวา่องคก์รของท่านมีความน่าเช่ือและมีภาพลกัษณ์ในแง่ดีและเป็นท่ีจดจ าง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.16   
2.ท่านมีความภาคภูมิใจเม่ือบอกวา่ท่านท างานอยูอ่งคก์ร มีค่าเฉล่ีย 4.13  
3. ท่านสามารถจดจ า ค  าขวญั ปรัชญาร่วม สโลแกน ขององคก์รของท่านไดอ้ยา่งแม่นย  า มีค่าเฉล่ีย 3.81  
4. ท่านมีส่วนท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จดว้ยและมุ่งมัน่ท่ีจะท างานของท่านให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีองคก์รตั้งไว ้มีค่าเฉล่ีย 3.61 
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ตารางที่ 13 ความพร้อมปัจจยัดา้นของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) ดา้นทกัษะ Skill 

ด้านทกัษะ Skill 
ค่าเฉลีย่ 

แปลผล ล าดับ 
x  S.D. 

ท่านมีความรู้และทกัษะด้านภาษาองักฤษและ
คอมพวิเตอร์เป็นอย่างดี ทกัษะ EEC 

2.85 .786 ปานกลาง 5 

ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถและทกัษะในการท างาน
และสามารถน ามาแก้ไขปัญหาได้ดีเสมอ 

3.43 1.28 ปานกลาง 3 

ท่านมีผลการปฏิบัติงานเป็นทีย่อมรับของเพือ่นร่วมงาน 3.56 1.24 มาก 1 
ความคิดเห็นของท่านมักได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชาและเพือ่นร่วมงาน 

3.47 1.27 ปานกลาง 2 

ท่านศึกษาหาความรู้เพิม่เติมเกีย่วกบังานที่ท าและพฒันา
ตนเองเพือ่รองรับส่ิงใหม่อยู่เสมอ 

3.14 1.11 ปานกลาง 4 

รวม 3.29 1.13 ปานกลาง - 

  จากตารางท่ี 13 พบว่า ความพร้อมดา้นปัจจยัของบริษทั ทฤษฎี McKinsey 7s ของบริษทั
กรณีศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ดา้นทกัษะ Skill อยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.29 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  อยูใ่นระดบัมาก 1 ประเด็น คือ  
 1. ท่านมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.56 และอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 4 ประเด็น ตามล าดบั คือ  
1. ความคิดเห็นของท่านมกัไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.47  
2. ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะในการท างานและสามารถน ามาแกไ้ขปัญหาไดดี้เสมอ 
มีค่าเฉล่ีย 3.43 
3. ท่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบังานท่ีท าและพฒันาตนเองเพื่อรองรับส่ิงใหม่อยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ีย 3.14   
4. ท่านมีความรู้และทกัษะดา้นภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี ทกัษะ EEC มีค่าเฉล่ีย 2.85 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความพร้อมปัจจยัด้านองค์กรของบริษทักรณีศึกษาเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) นอ้ยท่ีสุด 2 ปัจจยั คือ 
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  1.ทกัษะ Skill  
  1.1 การมีความรู้และทกัษะดา้นภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอยา่งดี ทกัษะ EEC 
 1.2 การใชค้วามรู้ความสามารถและทกัษะในการท างานและสามารถน ามาแกไ้ขปัญหาไดดี้
เสมอ 
 1.3 ผลการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงาน 
 1.4 ความคิดเห็นมกัไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
 1.5 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบังานท่ีท าและพฒันาตนเองเพื่อรองรับส่ิงใหม่อยูเ่สมอ 
2. กลยุทธ์ขององค์กร Strategy   
 2.1 องคก์รใหท้ราบถึงเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย แผนงานการปฏิบติังาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจของ
องคก์ร 
 2.2 เขา้ใจในเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย แผนงานการปฏิบติังาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจขององค์กรเป็น
อยา่งดี 
 2.3 มีการปฏิบติัตามเพื่อบรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย แผนงานการปฏิบติังาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ
ขององคก์รท่าน 

ตอนที ่2 แนวทางในการเพิม่ความพร้อมของบุคคลากรเพือ่การให้บริการด้วยรถบรรทุกขนส่งสินค้า
ในองค์กร 
 จากการผลการวิเคราะห์ความพร้อมของบุคคลในการให้บริการดว้ยรถบรรทุกสินคา้ใน
องคก์รเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) พบว่า ดา้นทกัษะ Skill มีความพร้อม
นอ้ยท่ีสุด เน่ืองจาก บริษทั ดาวตะวนัออกจ ากดั ซ่ึงเป็นกรณีศึกษา เป็นบริษทัให้บริการดา้นขนส่ง
รถรถบรรทุกขนส่งสินคา้ทัว่ไป ส่งผลให้พนกังานในบริษทัส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งคนขบัรถ ใน
ต าแหน่งน้ีใชค้วามช านาญการณ์ในการปฏิบติังาน รวมทั้งเป็นต าแหน่งท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชวุ้ฒิการศึกษา
ท่ีสูงมากในการปฏิบติังาน จะเห็นไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า แต่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตั้งแต่ 4 ปีข้ึนไป ส่งผลให้พนกังานมีความเขา้ใจ
ในภาษาองักฤษ รวมทั้งมีการใชง้านคอมพิวเตอร์นอ้ย แต่จะปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพ และปฏิบติังาน
เขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดดี้  
 แต่เพื่อการรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซ่ึงนโยบายน้ีใหค้วาม 
ส าคญักบัระบบโลจิสติกส์ โดยท่ีจะมีก่อสร้าง Motorway 3 เส้นทาง ไดแ้ก่ เส้นทางท่ี 1 กรุงเทพฯ -
ชลบุรี เส้นทางท่ี 2 พทัยา-มาบตาพุด เส้นทางท่ี 3 แหลมฉบงั-นครราชสีมา รวมทั้งปรับปรุงทาง
หลวงพื้นท่ีบริเวณอู่ตะเภา มาบตาพุด ท าให้การคมนาคมสะดวกยิ่งข้ึน รองรับการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษรูปแบบอุตสาหกรรมอนาคตซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจและกิจการท่ีใชเ้ทคโนโลย ีและอุตสาหกรรม
ขั้นสูง เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจอยา่งกา้วกระโดด อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์
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ซ่ึงมีทั้งการลงทุนกบัต่างชาติ การกา้วกระโดดทางเศรษฐกิจจะเป็นผลให้ระบบขนส่งเป็นท่ีตอ้งการ
จ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งหาแนวทางการเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถของคนในบริษทั เพื่อให้บริษทั
ขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 การจดัอบรมพนกังาน เพื่อให้การอบรมมีประโยชน์แก่พนกังานนั้น จ  าเป็นตอ้งกระบวนการ
คุณภาพ โดยจะเร่ิมการอบรมท่ีผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน และ พนกังาน ตอ้งให้ความเอาใจใส่ใน
การบริหารคุณภาพ เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีจะมีการศึกษาท่ีดีกวา่พนกังานระดบัล่าง จะท าให้เขา้ใจระบบ
คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างๆ ไดเ้ร็วกวา่เพื่อไม่ใหเ้สียเวลา และมาถ่ายทอดกบัพนกังานระดบัล่างได ้เน่ืองจาก
การท างานดว้ยกนัจะเขา้พื้นฐานของแต่ละฝ่าย และยงัสามารถยดืหยุน่เวลาในการเรียนรู้ โดยไม่มีค่าใชจ่้าย
เพิ่มในการจา้งวทิยากรมาอธิบายนอกเวลา โดยบริษทัตอ้งมีมาตรการในการให้พนกัเขา้อบรมภาษาองักฤษ 
และคอมพิวเตอร์  ท่ีเด็ดขาด รวมทั้งจ  าเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC) และการอบรมภาษาองักฤษจะตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้พนกังานมีความคุน้เคย 
รวมทั้งผูบ้ริหารเองควรติดตามผลในการอบรมของพนกังาน 
 หากเป็นพนกังานระดบัสูง อาจส่งพนกังานไปศึกษาเร่ืองระบบโลจิสติกในต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มองคค์วามในการขนส่ง และการตลาดของระบบขนส่งท่ีกวา้งข้ึน เพื่อน ามาประยุกตใ์ชก้บับริษทั  
และไดส่้งเสริมความกลา้ในการพูดภาษาต่างชาติให้แก่พนกังาน การปรับใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
ทุกแผนก และกบัพนกังานทุกระดบัชั้น เช่น ระบบงานบญัชี เพื่อความแม่นย  า ถูกตอ้ง และรวดเร็วท า
ใหเ้อกสารเป็นหมวดหมู่มากยิง่ข้ึน  
 การสร้างและจดัท ากลยุทธให้แก่องคก์ร ในการท างานทุกส่วนงานเป็นหน่วยส าคญัท่ีจะ
ท าให้องค์กรกา้วหนา้ ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความเขา้ใจต่อโครงสร้างบริษทั ให้แก่พนกังานไดเ้ขา้ใจ 
และก าหนดขอบเขตงานของแต่ละแผนกให้ชดัเจน เพื่อให้พนกังานเขา้ใจถึงแผนงานของตวัเองอยา่ง
ลึกซ่ึง และจะตอ้งสร้างความต่ืนตวัใหแ้ก่พนกังานเพื่อสร้างโดดเด่น เช่น การจดัการขนส่งทั้งวตัถุดิบ
และสินคา้ส าเร็จรูป มีการประสานทั้งภายในและภายนอกองคก์รท่ีดี ซ่ึงปัจจยัส่วนหน่ึงก็จะเป็นเร่ือง
ท่ีสามารถบริหารจดัการได้ รวมทั้งผูบ้ริหารเองจ าเป็นท่ีจะตอ้งบริหารความเส่ียงของบริษทัอย่าง
ต่อเน่ือง 


