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ความสัมพนัธ์ระหว่าง การจัดการ 7s ของแมคคินซีย์ กับผลการ
ด าเนินงานของธุรกจิน า้ดื่มในจังหวัดมหาสารคาม 

The Relations of the McKinsey’s 7s Management to the 
Performance of Drinking Water Business in Maha Sarakham 

 
อมุาพร  คณุช่ืน 1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นี เ้พ่ือศึกษา  1) การจัดการ 7s ของแมคคินซีย์   2) ผลการด าเนินงาน  และ 3) 
ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการ 7s ของแมคคินซีย์ กบัผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจน า้ด่ืมใน
จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 100 คน การวิจยัครัง้นีใ้ช้ประชากรทัง้หมด เคร่ืองมือท่ีใช้ คือแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ผลการวิจยั พบวา่ 

1. การจดัการ 7s ของแมคคินซีย์ ของธุรกิจน า้ด่ืมในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (μ = 3.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตาม
คา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านระบบ (μ = 3.75) ด้านกลยุทธ์ (μ = 3.69) ด้านค่านิยมร่วม (μ = 
3.67) ด้านทกัษะ (μ = 3.64) ด้านบคุลากร (μ = 3.62) ด้านโครงสร้าง (μ = 3.60) และด้านรูปแบบ (μ 

= 3.59) ตามล าดบั 
2. ผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้ด่ืมในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (μ = 

3.89) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย ดงันี ้ด้านความยืดหยุ่น (μ = 3.99) ด้านศกัยภาพทางการแข่งขัน (μ = 3.90) ด้านคุณภาพ
การให้บริการ (μ = 3.86) และด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (μ = 3.81) ตามล าดบั 

3. การจดัการ 7s ของแมคคินซีย์ มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจน า้ด่ืม ในจงัหวดัมหาสารคาม อยูใ่นระดบัปานกลาง (ρ = .403) 
 
ค ำส ำคัญ:  การจดัการ 7s ของแมคคินซีย์, ผลการด าเนินงาน, ธุรกิจน ้าดืม่ 

                                                                 
1 นกัศกึษา หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ อ าเภอเมอืง                 
จงัหวดัมหาสารคาม 44000 
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) to explore the McKinsey 7s management for 

drinking water business in Maha Sarakham, 2) to assess the outcomes of the McKinsey 7s 
management, and 3) to analyze the relations of the McKinsey 7s management with drinking 
water business in Maha Sarakham. The target population was one hundred drinking water 
traders in Maha Sarakham Province. The statistics used were mean, standard deviation and 
Pearson’s Correlation Coefficient. The research findings were as follows: 

1. The findings showed that the average level of the McKinsey’s 7s management for 
drinking water business was high ( μ = 3.65) . Six high rated areas of the McKinsey’s 7s 
management for the drinking water business were system ( μ = 3.75) , strategies ( μ = 3.69) , 
shared values ( μ = 3.67) , skill ( μ = 3.64) , personnel ( μ = 3.62) , structure ( μ = 3.60) , and 
design (μ = 3.59) respectively.  

2. The findings indicated that e average level of the outcomes of the McKinsey’s 7s 
management for the drinking water business was high ( μ = 3.89). Four high rated areas of the 
McKinsey 7s management for the business were flexibility ( μ = 3.99) , competitive potentials      
(μ = 3.90), service quality (μ = 3.86), and utilization of resources (μ = 3.81) respectively. 

3 . The findings indicated that the McKinsey’s 7s management was significantly related 
to the drinking water business in Maha Sarakham. The relation of the McKinsey’s 7s 
management with the drinking water business was moderate ( ρ = 0.403). 
 
Keywords:  McKinsey’s 7s Management, Business Performance, Drinking Water Business 
 
บทน า 

ปัจจบุนัมีการพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยีตา่งๆ มากขึน้ ท าให้มีสารพิษปนเปือ้นใน
สิ่งแวดล้อมมากขึน้ ซึ่งคนไทยนิยมรองน า้ฝนไว้ใช้ด่ืมและประกอบอาหารเพราะมีความเช่ือวา่น า้ฝนเป็นน า้
สะอาด บริสุทธ์ิ และเหมาะส าหรับบริโภค แต่มาถึงในปัจจุบัน พบว่า ผู้ บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีมี
ประชากรค่อนข้างหนาแน่น มีสภาพ แวดล้อมต่างๆ ไม่อ านวยท าให้มีฝุ่ นละออง มีสารมลพิษทางอากาศ 
และสิ่งสกปรกอ่ืนๆ มากขึน้ (สุรัตน์  ณ เชียงใหม่, 2542) ดังนัน้ จึงมีผู้ ประกอบการผลิตน า้ด่ืมออกมา
จ าหน่ายและโฆษณาว่าน า้ท่ีสะอาด พร้อมท่ีจะด่ืมได้ จนกลายเป็นสินค้าท่ีมีการแข่งขนัด้านการตลาดกัน
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อย่างกว้างขวางและมีจ าหน่ายแพร่หลายไปทุกแห่งหน ซึ่งกลายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับครัวเรือน และท่ีต้อง
หาซือ้ไว้ใช้ด่ืมประจ าวนั ท าให้การขยายตวัของตลาดน า้ด่ืมมีอตัราการเติบโตคอ่นข้างสงู  

การจัดการ 7s ของแมคคินซีย์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตรวจสอบทางด้านบริหารและการ
ประเมินสมรรถนะของบริษัท ถือว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจ 
เน่ืองจากจะท าให้เราได้รู้สภาพความเป็นจริงว่าบริษัทของเรามีสมรรถนะเป็นอย่างไร และต้องการวางแผน
เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ของบริษัท โดยการประสานองค์ประกอบทัง้ 7 ตัว ให้สอดคล้องประสานกัน 
ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ด้านกลยทุธ์ ด้านระบบ ด้านรูปแบบ ด้านบคุลากร ด้านทกัษะ และด้านคา่นิยม
ร่วม ตวัแปรแต่ละตวัมีความส าคญัต่อการบริหารธุรกิจ เพ่ือท่ีจะให้ธุรกิจด ารงอยู่อย่างมัน่คงและสามารถ
ไปสูเ่ปา้หมายได้ 

สิ่งดงักล่าวส่งผลให้ธุรกิจน า้ด่ืมประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานธุรกิจน า้ด่ืม เป็นผลของการ
ด าเนินงานท่ีส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ทัง้ทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ท่ีสะท้อนถึงมิติการ
ท างานขององค์กรทัง้สองด้านรวมกนัเป็นเคร่ืองวดัผลส าเร็จท่ีท าให้ผู้ประกอบการสามารถเห็นภาพรวมของ
องค์กรได้อย่างชดัเจนและรวดเร็ว ประกอบด้วย ด้านศกัยภาพทางการแข่งขนั ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ด้านคณุภาพการให้บริการ ด้านความยืดหยุ่น สามารถด าเนินการดงักล่าวได้ ไม่เพียงแต่
จะสามารถบรรลเุป้าหมายขององค์กร แต่ยงัจะช่วยให้องค์กรนัน้สามารถด าเนินการไปอย่างต่อเน่ืองและ
ยัง่ยืน (ราม  ปิยะเกต ุและคณะ, 2547) 

ปัจจุบนัธุรกิจน า้ด่ืมในจงัหวดัมหาสารคาม มีมากถึง 100 ตราย่ีห้อ มีผู้ประกอบการจ านวน 100 
ราย และมีโรงงานผลิตน า้ด่ืมท่ีได้รับอนุญาตจากส านักงานสาธรณสุขจงัหวดัมหาสารคามทัง้สิน้ จ านวน 
100 โรงงาน ส่วนใหญ่โรงงานผลิตน า้ด่ืมตัง้อยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีจ านวน 28 แห่ง 
อ าเภอโกสุมพิสัย 14 แห่งและอ าเภอกันทรวิชยั 11 แห่ง และมีโรงงานผลิตน า้ด่ืมในอ าเภอต่างๆ อีก 10 
อ าเภอ ในจงัหวัดมหาสารคาม 47 แห่ง ท าให้ธุรกิจน า้ด่ืมในจังหวัดมหาสารคามมีการแข่งขันกันสูง ใน
ปัจจบุนัผู้ประกอบการใดท่ีสามารถตอบสนองความต้องการในด้านการให้บริการลกูค้าได้ดีท่ีสดุ จะเป็นผู้ ท่ี
ได้เปรียบในการแข่งขนั โดยเฉพาะการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็วไม่ต้องรอนาน แตย่งัไม่เพียงพอตอ่ความ
ต้องการในการให้บริการท่ีลกูค้าคาดหวงั และในด้านการด าเนินงานยงัไมเ่ป็นระบบเทา่ท่ีควร ยงัมีขัน้ตอนท่ี
ซบัซ้อนท าให้เกิดความล้าช้าขาดประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ลูกค้าหนัไปใช้บริการธุรกิจน า้ด่ืมตรา
ย่ีห้ออ่ืน สง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ท่ีไมดี่ตอ่ธุรกิจน า้ด่ืม  

จากความส าคญัข้างต้น ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะท าการวิจยัเร่ืองการศึกษาการจดัการ 7s ของ
แมคคินซีย์ท่ีมีความสมัพันธ์กับผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้ด่ืม ในจงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือศึกษาการ
จัดการ 7s ของแมคคินซีย์และ ผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้ ด่ืม ในจังหวัดมหาสารคาม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ 7s ของแมคคินซีย์กับผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้ด่ืม ในจังหวัด
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มหาสารคาม ผลของการศกึษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจดัการและด าเนินธุรกิจ ทัง้ด้านโครงสร้าง 
ด้านกลยทุธ์ ด้านระบบ ด้านรูปแบบ ด้านบคุลากร ด้านทกัษะ และด้านคา่นิยมร่วม และการพฒันาปรับปรุง
ธุรกิจน า้ด่ืมให้มีประสิทธิภาพสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ข่งขนัรายอ่ืนได้ อนัจะเป็นแนวทางท่ีท าให้ธุรกิจมีความ
เข้มแข็งและเตบิโตในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1) เพ่ือศกึษาการจดัการ 7s ของแมคคนิซีย์ ของธุรกิจน า้ด่ืม ในจงัหวดัมหาสารคาม 
        2) เพ่ือศกึษาผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้ด่ืม ในจงัหวดัมหาสารคาม 
        3) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการ 7s ของแมคคินซีย์ กบัผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้
ด่ืม ในจงัหวดัมหาสารคาม 
 
สมมตฐิานของการวิจัย 

การจัดการ 7s ของ แมคคินซีย์มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานธุรกิจน า้ด่ืม ในจังหวัด
มหาสารคามไปในทิศทางเดียวกนั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
        1) ขอบเขตด้านเนือ้หา 
   (1) การจดัการ 7s ของแมคคนิซีย์ 
   (2) ผลการด าเนินงาน 
        2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจน า้ด่ืม ในจงัหวัดมหาสารคาม 
จ านวน 100 คน ในการวิจยัครัง้นีใ้ช้ประชากรทัง้หมดในการวิจยั 
        3) ขอบเขตด้านพืน้ท่ี:  จงัหวดัมหาสารคาม 
        4) ขอบเขตด้านระยะเวลา:  1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตลุาคม 2557 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แบบจ าลอง 7s ของแมคคินซีย์ สามารถใช้ในการบริหาร วิเคราะห์จุดเด่นจดุด้อยของการท างาน 
และปรับเปล่ียนให้งานมีประสิทธิภาพ (Michalski, 2011) ประกอบด้วย 
         1) ด้านโครงสร้าง โครงสร้างเป็นกระบวนการจดัการองค์กรเพ่ือจดัโครงสร้างขององค์กร ในการวาง
แผนการปฏิบตังิาน การก าหนดขอบเขตของอ านาจหน้าท่ี กฎ ระเบียบท่ีบคุลากรในองค์กรต้องปฏิบตัิ 
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         2) ด้านกลยุทธ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานขององค์กรเพ่ือเพิ่มศกัยภาพทางการ
แขง่ขนัให้เหนือคูแ่ขง่ขนั และเพ่ือตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงขององค์กร ใช้กลยทุธ์ในการบริหารงาน 
         3) ด้านระบบ องค์กรท่ีดีมุง่เน้นการปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ืองจริงจงัในการจดัระบบการท างานตา่งๆ 
         4) ด้านรูปแบบ รูปแบบบริหารหรือวิธีการบริหารท่ีผู้น าขององค์กรดีเดน่ ได้น ามาใช้เพ่ือความเป็นเลิศ
ในการด าเนินงาน คือการวางแผน การจดัการองค์กร การควบคมุสัง่การชกัจงูให้พนกังานร่วมกนัปฏิบตังิาน
ไปตามเปา้หมายท่ีก าหนด 
         5) ด้านบุคลากร พนกังานมีศกัยภาพในการพฒันาความรู้ ความคิดในการท างาน โดยมีการน าเอา
ความรู้จากอดีตท่ีผา่นมาน าไปใช้ในการปฏิบตังิานให้ถกูต้อง 
         6) ด้านทกัษะ ผู้บริหารมีทกัษะความสามารถในการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี เชน่ ความช านาญ ความรู้
เร่ืองบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
         7) ด้านคา่นิยมร่วม ผู้ประกอบการ หวัหน้า และพนกังานแตล่ะฝ่ายท างานร่วมกนัได้ดี 
     ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงานสามารถวดัได้หลากหลายรูปแบบทัง้ทางด้านการเงิน และท่ี
ไมใ่ชด้่านการเงิน ได้แก่ 
         1) ด้านศักยภาพทางการแข่งขัน ผู้ ประกอบการมีกลยุทธ์การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาด มีการสร้างความได้เปรียบเหนือคูแ่ข่งขนัในด้านการให้บริการ มีศกัยภาพทางการแข่งขนัในการ
เพิ่มยอดขาย รายได้ 
         2) ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ประกอบการมีการจดัการบุคลากรในองค์กรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรให้มีการพฒันากระบวนการปฏิบตัิงานเพ่ือ
รองรับการขยายตวัและการด าเนินงานในอนาคตธุรกิจ 
         3) ด้านคุณภาพการให้บริการ มีความสะดวกส าหรับลูกค้าท่ีจะมารับบริการได้อย่างรวดเร็วตาม
ค าสัง่ซือ้ของลกูค้า 
         4) ด้านความยืดหยุ่น ธุรกิจสามารถปรับตวัให้เข้ากับงานท่ีหลากหลายได้ ในการผลิต การบริการ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจและความอยูร่อดขององค์กร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เป็นกลุ่มเดียวกัน คือ ผู้ประกอบการธุรกิจน า้ด่ืม จ านวน 100 คน ใน
การวิจยัครัง้นีใ้ช้ประชากรทัง้หมดในการวิจยั 

เคร่ืองมือการวิจัย 
1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
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          ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจน า้ด่ืมในจงัหวดัมหาสารคาม 4 
ข้อ 
          ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการ 7s ของแมคคินซีย์ ของธุรกิจน า้ด่ืมในจังหวัด
มหาสารคาม 7 ด้าน คือด้านโครงสร้าง ด้านกลยทุธ์ ด้านระบบ ด้านรูปแบบ ด้านบคุลากร ด้านทกัษะ และ
ด้านคา่นิยมร่วม 35 ข้อ 
          ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้ด่ืมในจงัหวดัมหาสารคาม 4 ด้าน 
คือ ด้านศกัยภาพทางการแข่งขนั ด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านคณุภาพการให้บริการ 
และด้านความยืดหยุน่ 16 ข้อ 
2) ขัน้ตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
    (1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดและ
สร้างแบบสอบถาม 
         (2) ก าหนดขอบเขตและเนือ้หาในการตัง้ค าถาม เพ่ือให้สามารถตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
          (3) น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ตามกรอบแนวคิดเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
          (4) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วน าเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
          (5) รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญต่อค าถามแต่ละข้อแล้วน ามาวิเคราะห์ดชันีความ
สอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามของการวิจยัด้วยคา่ IOC 
          (6) วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ของการวิจัยด้วยค่า IOC ซึ่ง
งานวิจยันีมี้คา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 
          (7) น าแบบสอบถามมาท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิเพิ่มเตมิ 
          (8) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กบักลุม่ทดลอง ซึ่งมิใช่เป็นกลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจน า้ด่ืมในจงัหวดักาฬสินธุ์ จ านวน 40 คน 
          (9) ท าการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม 
               1. หาคา่อ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยเทคนิค Item-Total Correlation ซึ่งด้าน
การจัดการ 7s ของแมคคินซีย์ ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.2387-0.9093 และด้านผลการ
ด าเนินงาน ได้คา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.2959-0.7753 
  2. น าข้อท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ หาคา่ความเช่ือมัน่ โดยใช้คา่สมัประสิทธ์อลัฟ่า (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึง่งานวิจยันีมี้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.967 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
         1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ประกอบการธุรกิจน า้ด่ืมในจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้
คา่ความถ่ีและคา่ร้อยละ 
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         2) วิเคราะห์เก่ียวกับการจัดการ 7s ของแมคคินซีย์ ของธุรกิจน า้ด่ืมในจงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้
คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเทียบกบัเกณฑ์ 
        3) วิเคราะห์เก่ียวกับผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้ด่ืมในจังหวดัมหาสารคาม โดยใช้ค่าเฉล่ีย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเทียบกบัเกณฑ์ 
        4) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการ 7s ของแมคคินซีย์กบัผลการด าเนินงานธุรกิจน า้ด่ืม ใน
จงัหวดัมหาสารคาม โดยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        1) ร้อยละ โดยใช้สตูร บญุชม  ศรีสะอาด (2545) 
        2) คา่เฉล่ีย โดยใช้สตูร สมนกึ  ภทัทิยธนี (2544) 
        3) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สตูร บญุชม  ศรีสะอาด (2545) 
        4) คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (ทิพยา  กิจวิจารณ์, 2549) 
 
ผลการวิจัย 
        ผลการวิจยั พบวา่ 
        1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจน า้ด่ืมในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.00 การศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00 และประสบการณ์ในการท างาน 
6-10 ปี จ านวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 38.00  
 2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัการจดัการ 7s ของแมคคนิซีย์ ของธุรกิจน า้ด่ืมในจงัหวดัมหาสารคาม โดย 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (μ = 3.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ซึ่ง
สามารถเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงันี ้
 ด้านด้านระบบ (μ = 3.75)  
 ด้านกลยทุธ์ (μ = 3.69) 
 ด้านคา่นิยมร่วม (μ = 3.67)  
 ด้านทกัษะ (μ = 3.64) 
 ด้านบคุลากร (μ = 3.62)  
 ด้านโครงสร้าง (μ = 3.60)  
 ด้านรูปแบบ (μ = 3.59) 
    3. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้ด่ืมในจงัหวดัมหาสารคามโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (μ = 3.89) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถ
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เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านความยืดหยุ่น (μ = 3.99) ด้านศกัยภาพทางการ
แข่งขัน (μ = 3.90) ด้านคุณภาพการให้บริการ (μ = 3.86) และด้านการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ (μ = 3.81) ตามล าดบั 
        4. การจดัการ 7s ของแมคคนิซีย์ มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการด าเนินงานของธุรกิจ
น า้ด่ืม ในจงัหวดัมหาสารคาม อยูใ่นระดบัปานกลาง (ρ = .403) 
 
อภปิรายผล 
        ผลการวิจยัมีประเดน็ส าคญัน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
       1. การจดัการ 7s ของแมคคินซีย์ ของธุรกิจน า้ด่ืม ในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดบัตามคา่เฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ดงันี ้ด้านระบบ ด้านกลยทุธ์ ด้านคา่นิยมร่วม ด้านทกัษะ ด้านบคุลากร ด้านโครงสร้าง และ
ด้านรูปแบบ ตามล าดบั ผลการวิจยัดงักล่าว สามารถอภิปรายเหตผุลได้ว่า มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการติดต่อ ส่ือสาร และมีระบบการควบคมุ ติดตาม และประเมินผล ด้านกลยทุธ์ ธุรกิจได้ก าหนด
ราคาการจ าหน่ายน า้ด่ืมเหมาะสมกบัปริมาณเม่ือเทียบกบัย่ีห้ออ่ืน จงูใจลกูค้าด้วยส่วนลดในกรณีท่ีสัง่ซือ้
ในปริมาณมาก มีการบริการท่ีรวดเร็วและบริการส่งน า้ด่ืมถึงบ้านนอกจากนีไ้ด้มีการวางแผนเพ่ือเปา้หมาย
ของงานและมีการปฏิบตัิตามแผนได้อย่างน่าเช่ือถือ ผู้บริหาร หวัหน้า และพนกังานท างานร่วมกันได้ดี มี
ความเอือ้อาทร เป็นมิตรสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ ด้านทกัษะ มีการจดับคุลากรเข้าท างานตามความ
ถนัดความสามารถและพนักงานมีทักษะในการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิ ตน า้ด่ืม มี
ศกัยภาพในการพฒันาความรู้ ความคิดในการท างานสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ด้านโครงสร้าง 
มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานไว้ชดัเจน และด้านรูปแบบ ธุรกิจมีการควบคมุคณุภาพ ความสะอาด
ในการผลิตน า้ด่ืมก่อนส่งออกจ าหน่ายเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคและมีการสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในปฏิบตัิงาน สอดคล้องกับงานวิจยัของ นงคราญ  วงศ์วาท (2551) ท่ีว่า 1) พฤติกรรมของ
ลกูค้าในการเลือกซือ้น า้ด่ืมบรรจขุวดตราราชภฏั พบว่าสว่นใหญ่ ลกูค้ามีเหตผุลท่ีเลือกซือ้น า้ด่ืมตราราชภฏั 
เน่ืองจากมีความสะอาด มีคุณภาพ และราคาถูก และลูกค้าซือ้น า้ด่ืมบรรจุขวดตราราชภัฏ ในช่วงหลัง
รับประทานอาหาร ส่วนปริมาณในการซือ้น า้ด่ืมบรรจุขวดตราราชภัฏส่วนใหญ่ซือ้ครัง้ละ 1 ขวดต่อวนั ใน
การซือ้ลกูค้าจะไม่สนใจย่ีห้อน า้ด่ืม แตจ่ะค านึงถึงความสะดวก และ ลกูค้าส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าควร
มีการปรับปรุงด้านปริมาณน า้ด่ืม 2) ลูกค้ามีความพึงพอใจ ในการซือ้น า้ด่ืมบรรจุขวดตราราชภัฎของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา อยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่าย ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  3) 
ลกูค้าท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศกึษา และรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนัมีระดบัความพึงพอใจ
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ตอ่น า้ด่ืมบรรจขุวดตราราชภัฏในมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกนั  4) เหตผุลท่ีเลือก
ซือ้น า้ด่ืมตราราชภฏั และลกัษณะการซือ้น า้ด่ืมบรรจขุวดตราราชภฏัของลกูค้าแตกตา่งกนัมีระดบัความพึง
พอใจท่ีมีต่อน า้ด่ืมบรรจุขวดตราราชภัฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 2. ผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้ด่ืม ในจงัหวดัมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย ดงันี ้ด้านความยืดหยุ่น ด้านศกัยภาพทางการแข่งขัน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามล าดับ ผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายเหตุผลได้ว่า ธุรกิจ
สามารถปรับตวัให้เข้ากับงานท่ีหลากหลายได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจและความอยู่รอด
ขององค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดใช้ศกัยภาพทางการแขง่ขนัในการเพิ่มยอดขาย และรายได้ ด้านคณุภาพการให้บริการพนกังานมี
การเสนอบริการท่ีดีท่ีสดุแก่ลกูค้า เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความไว้วางใจในบริการ ด้านการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นวสัด ุอุปกรณ์ ขวดบรรจุน า้ด่ืม เคร่ืองใช้ส านกังานตามจ านวน ขนาด คณุภาพ 
ลกัษณะอย่างเหมาะสม สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มคา่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชตุิพนธ์ ประโรรส (2555) 
พบวา่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ คือ การได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสขุ ปัจจยัด้านราคา คือ การมีราคา
ถกูกว่าน า้ด่ืมย่ีห้ออ่ืน ปัจจัยด้านการจดัจ าหน่าย คือ การส่งตรงเวลา ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด คือ 
สัง่เม่ือไหร่ก็ส่งได้ (กรณีท่ีน า้หมดก่อน หรือมีงานเลีย้ง) ปัจจยัด้านบคุคล คือ การมีพนกังานบริการยกน า้ ไว้
ในจุดท่ีได้ตกลงกับลูกค้า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือการมีรถบรรทุกส าหรับจัดส่งน า้ด่ืม มี
เอกลกัษณ์ท่ีลกูค้าจดจ าได้ง่าย ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ คือ ลกูค้าสามารถตรวจสอบยอดสัง่ซือ้น า้
ด่ืมตราโรส ย้อนหลังจากพนักงานขายได้ทันที และสอดคล้องกับงานวิจยัของธิดารัตน์  ติรพันธุพาณิชย์  
(2552) พบว่า ในด้านการผลิต ผู้ผลิตน า้ด่ืมบริสทุธ์ิใช้กลยุทธ์ด้านกรรมวิธีและเทคนิคท่ีใช้ในการผลิต คือ 
การกรองน า้และการอุลตราไวโอเลต กลยุทธ์ด้านท าเลท่ีตัง้และการออกแบบโรงงาน ผู้ผลิตน า้ด่ืมบริสุทธ์ิ
ส่วนใหญ่จะเลือกท าเลท่ีตัง้ใกล้แหล่งวตัถุดิบและห่างไกลจากแหล่งปฏิกูล ด้านการตลาด ให้ความส าคญั
ในด้านความสะอาดของน า้และภาชนะบรรจุมาท่ีสุด ก าหนดราคาขายขึน้อยู่กับต้นทุนของสินค้า การ
จ าหน่ายน า้ด่ืมจะจ าหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง การส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญักับการใช้พนกังานขาย
และการประชาสมัพันธ์มากกว่าด้านอ่ืน ด้านการจดัการ ให้ความส าคญัในด้านการวางแผน การควบคุม
การสัง่การ การจดัคนเข้าท างาน และการจัดองค์กร โดยในการวางแผนนัน้ใช้ปัจจัยภายในได้แก่ เงินทุน
และก าลงัการผลิต ปัจจยัภายนอกท่ีใช้ ได้แก่ คูแ่ข่งขนั ลกูค้า และสภาพเศรษฐกิจ ด้านการเงิน มีเงินลงทนุ
เร่ิมแรกอยูใ่นชว่ง 100,001-500,000 บาท และมีเงินทนุหมนุเวียนท่ีใช้ในการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 1 



สยามวิชาการ ปีที่ 17 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 28  มีนาคม 2559 – กรกฎาคม 2559 
Siam Academic Review Vol.17, No.1, Issue 28, March 2016 – July 2016 

 

 
 

- 48 - 

เดือนอยู่ช่วง 10,001-50,000 บาท ซึ่งการจดัหาทุนนัน้ผู้ผลิตน า้ด่ืมโดยส่วนใหญ่มียอดขายโดยเฉล่ียต่อ
เดือนในระดบัต ่า 50,000 บาท 
 3. การจัดการ 7s ของแมคคินซีย์กับผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้ด่ืม ในจังหวัดมหาสารคาม มี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับปานกลาง (  = .403) ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถ
อภิปรายได้วา่ธุรกิจน า้ด่ืม ในจงัหวดัมหาสารคาม มีนโยบายเปิดกว้างแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัพนกังาน
เพ่ือแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีการโฆษณาด้านความสะอาดน า้ ด่ืม เจาะ
กลุ่มเป้าหมายด้วยการให้ส่วนลดส าหรับลูกค้า พนักงานขายสามารถให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าได้เม่ือเกิด
ปัญหา นอกจากนีมี้การจดัอบรมทกัษะเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตน า้ด่ืมให้กบัพนกังาน บริหารงาน
โดยการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นศกัยภาพทางการแข่งขนัในการเพิ่มยอดขาย และรายได้สนบัสนุนบคุลากรให้มี
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการขยายตวัและการด าเนินงานในอนาคต สอดคล้องกับ
งานวิจยัของสิริชัย  ข าสมบตัิ (2552) พบว่า สถานท่ีผลิตน า้ด่ืม ภายหลงัท่ีได้รับการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
กระบวนการปรับปรุงคณุภาพการผลิตน า้ด่ืม สถานท่ีผลิตน า้ด่ืมผ่านเกณฑ์การประเมินเพิ่มขึน้ทุกรายการ 
ซึง่ดีกว่าก่อนการทดลอง ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรายการท่ี 2 กระบวนการผลิตสถานท่ีผลิตน า้ด่ืม ข 
ภายหลงัท่ีได้รับการอบรมเชิงปฏิบตัิการกระบวนการปรับปรุงคณุภาพการผลิตน า้ด่ืม สถานท่ีผลิต น า้ด่ืม
ผา่นเกณฑ์การประเมินเพิ่มขึน้ทกุรายการ ซึ่งดีกวา่ก่อนการทดลองท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินในรายการท่ี 
3 ภาชนะบรรจุ และรายการท่ี 5 บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบตัิงาน และสถานท่ีผลิตน า้ด่ืม ก และ ข 
ภายหลังท่ีได้รับการอบรมเชิงปฏิบตัิการกระบวนการปรับปรุงคุณภาพการผลิตน า้ด่ืม น า้ด่ืมท่ีผลิตออก
พร้อมจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้คณุภาพความปลอดภยัต่อผู้บริโภค การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพการผลิตน า้ด่ืมในสถานท่ีผลิตน า้ด่ืมขนาดเล็ก ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงด้านสภาพของสถานท่ีผลิตน า้ด่ืมดีขึน้ เหมาะสมถกูต้องตามหลกัสขุลกัษณะท่ีดี และสง่ผลตอ่
คณุภาพมาตรฐานของน า้ด่ืมท าให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวิไลพร  กิติสุข (2555) พบว่า มิติด้านการเงิน ตัวชีท่ี้ได้คือ ผลตอบแทนเม่ือเทียบกับ
สินทรัพย์และสดัส่วนของต้นทุนต่อรายได้ มิติด้านลูกค้า ตวัชีว้ดัท่ีได้คือ ความพึงพอใจของลูกค้าในด้าน
ตา่งๆ ความถ่ีในการสัง่ซือ้ซ า้ของลกูค้าเก่าและจ านวนลกูค้ารายใหม่ มิติกระบวนการภายใน ตวัชีว้ดัท่ีได้
คือ ประสิทธิภาพในการผลิต การใช้เคร่ืองจกัรสดัส่วนระหว่างของเสียเทียบกบัสินค้าท่ีผลิตได้ทัง้หมด และ
จ านวนลูกค้าท่ีสัง่ซ่ือผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางใหม่ท่ีเราสร้างขึน้ มิติการเรียนรู้และพฒันา 
ตัวชีว้ัดท่ีได้คือ จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานท่ีเคยเข้าร่วมการฝึกอบรม สัดส่วนของเคร่ืองจักร
ประสิทธิภาพสูง จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าระบบมาตรฐาน และจ านวนหน่วยงานท่ีเช่ือมตอ่กบัระบบสนเทศ
ส าหรับการบริหาร 
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการ 7s ของแมคคนิซีย์กบัผลการด าเนินงานของธุรกิจน า้
ด่ืมในจงัหวดัมหาสารคาม ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
        ด้านการจดัการ 7s ของแมคคนิซีย์ มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
           1) ธุรกิจน า้ด่ืมควรจดัรูปแบบการบริหารตามสายงานท่ีชดัเจน และควรมีการตรวจสอบคณุภาพ
ความสะอาดของน า้ด่ืม รวมถึงการผลิตน า้การบรรจภุณัฑ์ ก่อนสง่ออกจ าหน่ายสูผู่้บริโภค 
           2) ธุรกิจควรมีการปรับเปล่ียนสายงานของพนกังานอยูเ่สมอเพ่ือให้พนกังานเกิดการเรียนรู้และมี
ทกัษะในการท างานเม่ือเกิดปัญหาในการท างานพนกังานสามารถท างานทดแทนกนัได้ ในด้านอปุกรณ์การ
ผลิตน า้ด่ืมควรดแูล ควบคมุเร่ืองความสะอาด เพ่ือความปลอดภยัของผู้บริโภค 
 ด้านผลการด าเนินงานมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
          1) ธุรกิจควรมีการสง่เสริมสนบัสนนุบคุลากรให้มีการพฒันา และใช้บคุลากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
          2) ธุรกิจน า้ด่ืมควรมีการเข้มงวดการให้บริการของพนกังาน ให้สามารถด าเนินการสง่น า้ด่ืมได้อยา่ง
รวดเร็ว ไมค่วรให้ลกูค้าต้องรอนาน เพราะจะเป็นสาเหตท่ีุท าให้สญูเสียลกูค้าให้กบัคูแ่ขง่ขนั 
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