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ความสัมพันธระหวาง การจัดการ 7s ของแมคคินซีย กับผลการ
ดําเนินงานของธุรกิจน้ําด่ืมในจังหวัดมหาสารคาม 

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

 
อุมาพร  คุณชืน่ 1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) การจัดการ 7s ของแมคคินซีย  2) ผลการดําเนินงาน  และ 3) 
ความสัมพันธระหวางการจัดการ 7s ของแมคคินซีย กับผลการดําเนินงานของผูประกอบการธุรกิจน้ําดื่มใน
จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 100 คน การวิจัยครั้งนี้ใชประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช คือแบบสอบถาม การ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
ผลการวิจัย พบวา 

1. การจัดการ 7s ของแมคคินซีย ของธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( µ = 3.65) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานระบบ ( µ = 3.75) ดานกลยุทธ ( µ = 3.69) ดานคานิยมรวม ( µ = 
3.67) ดานทักษะ ( µ = 3.64) ดานบุคลากร ( µ = 3.62) ดานโครงสราง ( µ = 3.60) และดานรูปแบบ (µ 

= 3.59) ตามลําดับ 
2. ผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( µ = 

3.89) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ดานความยืดหยุน ( µ = 3.99) ดานศักยภาพทางการแขงขัน ( µ = 3.90) ดานคุณภาพ
การใหบริการ (µ = 3.86) และดานการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด (µ = 3.81) ตามลําดับ 

3. การจัดการ 7s ของแมคคินซีย มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจน้ําดื่ม ในจังหวัดมหาสารคาม อยูในระดับปานกลาง (ρ = .403) 
 
คําสําคัญ:  การจัดการ 7s ของแมคคินซีย, ผลการดําเนินงาน, ธุรกิจน้ําดื่ม 
                                                                 
1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถนนนครสวรรค อําเภอเมือง                 
จังหวัดมหาสารคาม 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 
 
บทนํา 

ปจจุบันมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีตางๆ มากขึ้น ทําใหมีสารพิษปนเปอนใน
ส่ิงแวดลอมมากขึ้น ซึ่งคนไทยนิยมรองน้ําฝนไวใชด่ืมและประกอบอาหารเพราะมีความเชื่อวาน้ําฝนเปนน้ํา
สะอาด บริสุทธิ์ และเหมาะสําหรับบริโภค แตมาถึงในปจจุบัน พบวา ผูบริโภคที่อาศัยอยูในชุมชนที่มี
ประชากรคอนขางหนาแนน มีสภาพ แวดลอมตางๆ ไมอํานวยทําใหมีฝุนละออง มีสารมลพิษทางอากาศ 
และสิ่งสกปรกอื่นๆ มากขึ้น (สุรัตน  ณ เชียงใหม, 2542) ดังนั้น จึงมีผูประกอบการผลิตน้ําดื่มออกมา
จําหนายและโฆษณาวาน้ําที่สะอาด พรอมที่จะดื่มได จนกลายเปนสินคาที่มีการแขงขันดานการตลาดกัน
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อยางกวางขวางและมีจําหนายแพรหลายไปทุกแหงหน ซึ่งกลายเปนสิ่งจําเปนสําหรับครัวเรือน และที่ตอง
หาซื้อไวใชด่ืมประจําวัน ทําใหการขยายตัวของตลาดน้ําดื่มมีอัตราการเติบโตคอนขางสูง  

การจัดการ 7s ของแมคคินซีย เปนองคประกอบหนึ่งในการตรวจสอบทางดานบริหารและการ
ประเมินสมรรถนะของบริษัท ถือวาเปนความจําเปนอยางยิ่งในการสรางความยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจ 
เนื่องจากจะทําใหเราไดรูสภาพความเปนจริงวาบริษัทของเรามีสมรรถนะเปนอยางไร และตองการวางแผน
เพื่อการกําหนดกลยุทธของบริษัท โดยการประสานองคประกอบทั้ง 7 ตัว ใหสอดคลองประสานกัน 
ประกอบดวย ดานโครงสราง ดานกลยุทธ ดานระบบ ดานรูปแบบ ดานบุคลากร ดานทักษะ และดานคานิยม
รวม ตัวแปรแตละตัวมีความสําคัญตอการบริหารธุรกิจ เพื่อที่จะใหธุรกิจดํารงอยูอยางมั่นคงและสามารถ
ไปสูเปาหมายได 

ส่ิงดังกลาวสงผลใหธุรกิจน้ําดื่มประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานธุรกิจน้ําดื่ม เปนผลของการ
ดําเนินงานที่สําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่วางไว ทั้งทางดานการเงินและไมใชการเงิน ที่สะทอนถึงมิติการ
ทํางานขององคกรทั้งสองดานรวมกันเปนเครื่องวัดผลสําเร็จที่ทําใหผูประกอบการสามารถเห็นภาพรวมของ
องคกรไดอยางชัดเจนและรวดเร็ว ประกอบดวย ดานศักยภาพทางการแขงขัน ดานการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ดานคุณภาพการใหบริการ ดานความยืดหยุน สามารถดําเนินการดังกลาวได ไมเพียงแต
จะสามารถบรรลุเปาหมายขององคกร แตยังจะชวยใหองคกรนั้นสามารถดําเนินการไปอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน (ราม  ปยะเกตุ และคณะ, 2547) 

ปจจุบันธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม มีมากถึง 100 ตรายี่หอ มีผูประกอบการจํานวน 100 
ราย และมีโรงงานผลิตน้ําดื่มที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานสาธรณสุขจังหวัดมหาสารคามทั้งสิ้น จํานวน 
100 โรงงาน สวนใหญโรงงานผลิตน้ําดื่มต้ังอยูในอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีจํานวน 28 แหง 
อําเภอโกสุมพิสัย 14 แหงและอําเภอกันทรวิชัย 11 แหง และมีโรงงานผลิตน้ําดื่มในอําเภอตางๆ อีก 10 
อําเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม 47 แหง ทําใหธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคามมีการแขงขันกันสูง ใน
ปจจุบันผูประกอบการใดที่สามารถตอบสนองความตองการในดานการใหบริการลูกคาไดดีที่สุด จะเปนผูที่
ไดเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะการใหบริการที่สะดวก รวดเร็วไมตองรอนาน แตยังไมเพียงพอตอความ
ตองการในการใหบริการที่ลูกคาคาดหวัง และในดานการดําเนินงานยังไมเปนระบบเทาที่ควร ยังมีข้ันตอนที่
ซับซอนทําใหเกิดความลาชาขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหลูกคาหันไปใชบริการธุรกิจน้ําดื่มตรา
ยี่หออ่ืน สงผลตอภาพลักษณที่ไมดีตอธุรกิจน้ําดื่ม  

จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยเรื่องการศึกษาการจัดการ 7s ของ
แมคคินซียที่มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่ม ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาการ
จัดการ 7s ของแมคคินซียและ  ผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่ม  ในจังหวัดมหาสารคาม  และ
ความสัมพันธระหวางการจัดการ 7s ของแมคคินซียกับผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่ม ในจังหวัด
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มหาสารคาม ผลของการศึกษานําไปใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการและดําเนินธุรกิจ ทั้งดานโครงสราง 
ดานกลยุทธ ดานระบบ ดานรูปแบบ ดานบุคลากร ดานทักษะ และดานคานิยมรวม และการพัฒนาปรับปรุง
ธุรกิจน้ําดื่มใหมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันกับคูแขงขันรายอื่นได อันจะเปนแนวทางที่ทําใหธุรกิจมีความ
เขมแข็งและเติบโตในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
        1) เพื่อศึกษาการจัดการ 7s ของแมคคินซีย ของธุรกิจน้ําดื่ม ในจังหวัดมหาสารคาม 
        2) เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่ม ในจังหวัดมหาสารคาม 
        3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการ 7s ของแมคคินซีย กับผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ํา
ด่ืม ในจังหวัดมหาสารคาม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

การจัดการ 7s ของ แมคคินซียมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานธุรกิจน้ําดื่ม ในจังหวัด
มหาสารคามไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
        1) ขอบเขตดานเนื้อหา 
   (1) การจัดการ 7s ของแมคคินซีย 
   (2) ผลการดําเนินงาน 
        2) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการธุรกิจน้ําดื่ม ในจังหวัดมหาสารคาม 
จํานวน 100 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใชประชากรทั้งหมดในการวิจัย 
        3) ขอบเขตดานพื้นที่:  จังหวัดมหาสารคาม 
        4) ขอบเขตดานระยะเวลา:  1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2557 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แบบจําลอง 7s ของแมคคินซีย สามารถใชในการบริหาร วิเคราะหจุดเดนจุดดอยของการทํางาน 
และปรับเปลี่ยนใหงานมีประสิทธิภาพ (Michalski, 2011) ประกอบดวย 
         1) ดานโครงสราง โครงสรางเปนกระบวนการจัดการองคกรเพื่อจัดโครงสรางขององคกร ในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน การกําหนดขอบเขตของอํานาจหนาที่ กฎ ระเบียบที่บุคลากรในองคกรตองปฏิบัติ 
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         2) ดานกลยุทธ เครื่องมือที่ใชในการวางแผนการปฏิบัติงานขององคกรเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ
แขงขันใหเหนือคูแขงขัน และเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร ใชกลยุทธในการบริหารงาน 
         3) ดานระบบ องคกรที่ดีมุงเนนการปฏิบัติอยางตอเนื่องจริงจังในการจัดระบบการทํางานตางๆ 
         4) ดานรูปแบบ รูปแบบบริหารหรือวิธีการบริหารที่ผูนําขององคกรดีเดน ไดนํามาใชเพื่อความเปนเลิศ
ในการดําเนินงาน คือการวางแผน การจัดการองคกร การควบคุมส่ังการชักจูงใหพนักงานรวมกันปฏิบัติงาน
ไปตามเปาหมายที่กําหนด 
         5) ดานบุคลากร พนักงานมีศักยภาพในการพัฒนาความรู ความคิดในการทํางาน โดยมีการนําเอา
ความรูจากอดีตที่ผานมานําไปใชในการปฏิบัติงานใหถูกตอง 
         6) ดานทักษะ ผูบริหารมีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานตามหนาที่ เชน ความชํานาญ ความรู
เร่ืองบัญชี การเงิน และความรูที่เกี่ยวของ 
         7) ดานคานิยมรวม ผูประกอบการ หัวหนา และพนักงานแตละฝายทํางานรวมกันไดดี 
     ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานสามารถวัดไดหลากหลายรูปแบบทั้งทางดานการเงิน และที่
ไมใชดานการเงิน ไดแก 
         1) ดานศักยภาพทางการแขงขัน ผูประกอบการมีกลยุทธการแขงขันเพื่อแยงชิงสวนแบงทาง
การตลาด มีการสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันในดานการใหบริการ มีศักยภาพทางการแขงขันในการ
เพิ่มยอดขาย รายได 
         2) ดานการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูประกอบการมีการจัดการบุคลากรในองคกรที่มีอยู
อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการขยายตัวและการดําเนินงานในอนาคตธุรกิจ 
         3) ดานคุณภาพการใหบริการ มีความสะดวกสําหรับลูกคาที่จะมารับบริการไดอยางรวดเร็วตาม
คําสั่งซื้อของลูกคา 
         4) ดานความยืดหยุน ธุรกิจสามารถปรับตัวใหเขากับงานที่หลากหลายได ในการผลิต การบริการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจและความอยูรอดขององคกร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนกลุมเดียวกัน คือ ผูประกอบการธุรกิจน้ําดื่ม จํานวน 100 คน ใน
การวิจัยครั้งนี้ใชประชากรทั้งหมดในการวิจัย 
เครื่องมือการวิจัย 
1) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
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          ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบการธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม 4 
ขอ 
          ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการ 7s ของแมคคินซีย ของธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัด
มหาสารคาม 7 ดาน คือดานโครงสราง ดานกลยุทธ ดานระบบ ดานรูปแบบ ดานบุคลากร ดานทักษะ และ
ดานคานิยมรวม 35 ขอ 
          ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม 4 ดาน 
คือ ดานศักยภาพทางการแขงขัน ดานการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ดานคุณภาพการใหบริการ 
และดานความยืดหยุน 16 ขอ 
2) ข้ันตอนการสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
    (1) ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและ
สรางแบบสอบถาม 
         (2) กําหนดขอบเขตและเนื้อหาในการตั้งคําถาม เพื่อใหสามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 
          (3) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิดเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
          (4) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามแลวนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
          (5) รวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอคําถามแตละขอแลวนํามาวิเคราะหดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามของการวิจัยดวยคา IOC 
          (6) วิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทของการวิจัยดวยคา IOC ซึ่ง
งานวิจัยนี้มีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 
          (7) นําแบบสอบถามมาทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม 
          (8) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-Out) กับกลุมทดลอง ซึ่งมิใชเปนกลุมตัวอยาง 
ไดแก ผูประกอบการธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 40 คน 
          (9) ทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
               1. หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยเทคนิค Item-Total Correlation ซึ่งดาน
การจัดการ 7s ของแมคคินซีย ไดคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.2387-0.9093 และดานผลการ
ดําเนินงาน ไดคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.2959-0.7753 
  2. นําขอที่มีคาอํานาจจําแนกผานเกณฑ หาคาความเชื่อมั่น โดยใชคาสัมประสิทธอัลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งงานวิจัยนี้มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.967 
การวิเคราะหขอมูล 
         1) การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบการธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม โดยใช
คาความถี่และคารอยละ 
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         2) วิเคราะหเกี่ยวกับการจัดการ 7s ของแมคคินซีย ของธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม โดยใช
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเทียบกับเกณฑ 
        3) วิเคราะหเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม โดยใชคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเทียบกับเกณฑ 
        4) วิเคราะหความสัมพันธระหวางการจัดการ 7s ของแมคคินซียกับผลการดําเนินงานธุรกิจน้ําดื่ม ใน
จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
        1) รอยละ โดยใชสูตร บุญชม  ศรีสะอาด (2545) 
        2) คาเฉลี่ย โดยใชสูตร สมนึก  ภัททิยธนี (2544) 
        3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสูตร บุญชม  ศรีสะอาด (2545) 
        4) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (ทิพยา  กิจวิจารณ, 2549) 
 
ผลการวิจัย 
        ผลการวิจัย พบวา 
        1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประกอบการธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม สวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 66.00 อายุสวนใหญอยูระหวาง 41- 50 ป จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 
43.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 71.00 และประสบการณในการทํางาน 
6-10 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38.00  
 2. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับการจัดการ 7s ของแมคคินซีย ของธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคาม โดย 
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( µ = 3.65) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่ง
สามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ 
 ดานดานระบบ (µ = 3.75)  
 ดานกลยุทธ (µ = 3.69) 
 ดานคานิยมรวม (µ = 3.67)  
 ดานทักษะ (µ = 3.64) 
 ดานบุคลากร (µ = 3.62)  
 ดานโครงสราง (µ = 3.60)  
 ดานรูปแบบ (µ = 3.59) 
    3. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่มในจังหวัดมหาสารคามโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( µ = 3.89) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถ
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เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความยืดหยุน ( µ = 3.99) ดานศักยภาพทางการ
แขงขัน ( µ = 3.90) ดานคุณภาพการใหบริการ ( µ = 3.86) และดานการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด (µ = 3.81) ตามลําดับ 
        4. การจัดการ 7s ของแมคคินซีย มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ
น้ําดื่ม ในจังหวัดมหาสารคาม อยูในระดับปานกลาง (ρ = .403) 
 
อภิปรายผล 
        ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
       1. การจัดการ 7s ของแมคคินซีย ของธุรกิจน้ําดื่ม ในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังนี้ ดานระบบ ดานกลยุทธ ดานคานิยมรวม ดานทักษะ ดานบุคลากร ดานโครงสราง และ
ดานรูปแบบ ตามลําดับ ผลการวิจัยดังกลาว สามารถอภิปรายเหตุผลไดวา มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการติดตอ ส่ือสาร และมีระบบการควบคุม ติดตาม และประเมินผล ดานกลยุทธ ธุรกิจไดกําหนด
ราคาการจําหนายน้ําดื่มเหมาะสมกับปริมาณเมื่อเทียบกับยี่หออ่ืน จูงใจลูกคาดวยสวนลดในกรณีที่ส่ังซื้อ
ในปริมาณมาก มีการบริการที่รวดเร็วและบริการสงน้ําดื่มถึงบานนอกจากนี้ไดมีการวางแผนเพื่อเปาหมาย
ของงานและมีการปฏิบัติตามแผนไดอยางนาเชื่อถือ ผูบริหาร หัวหนา และพนักงานทํางานรวมกันไดดี มี
ความเอื้ออาทร เปนมิตรสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ดานทักษะ มีการจัดบุคลากรเขาทํางานตามความ
ถนัดความสามารถและพนักงานมีทักษะในการใชเครื่องมือ อุปกรณที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ําดื่ม มี
ศักยภาพในการพัฒนาความรู ความคิดในการทํางานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี ดานโครงสราง 
มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานไวชัดเจน และดานรูปแบบ ธุรกิจมีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาด
ในการผลิตน้ําดื่มกอนสงออกจําหนายเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคและมีการสนับสนุนการมีสวนรวม
ของพนักงานในปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ นงคราญ  วงศวาท (2551) ที่วา 1) พฤติกรรมของ
ลูกคาในการเลือกซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราราชภัฏ พบวาสวนใหญ ลูกคามีเหตุผลที่เลือกซื้อน้ําดื่มตราราชภัฏ 
เนื่องจากมีความสะอาด มีคุณภาพ และราคาถูก และลูกคาซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราราชภัฏ ในชวงหลัง
รับประทานอาหาร สวนปริมาณในการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราราชภัฏสวนใหญซื้อคร้ังละ 1 ขวดตอวัน ใน
การซื้อลูกคาจะไมสนใจยี่หอน้ําดื่ม แตจะคํานึงถึงความสะดวก และ ลูกคาสวนใหญ มีความคิดเห็นวาควร
มีการปรับปรุงดานปริมาณน้ําดื่ม 2) ลูกคามีความพึงพอใจ ในการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราราชภัฎของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดานผลิตภัณฑ และดานราคา อยูในระดับมาก สวนดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการจัดจําหนาย ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 3) 
ลูกคาที่มีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจ
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ตอน้ําดื่มบรรจุขวดตราราชภัฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน 4) เหตุผลที่เลือก
ซื้อน้ําดื่มตราราชภัฏ และลักษณะการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดตราราชภัฏของลูกคาแตกตางกันมีระดับความพึง
พอใจที่มีตอน้ําดื่มบรรจุขวดตราราชภัฏในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่ม ในจังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งสามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานความยืดหยุน ดานศักยภาพทางการแขงขัน ดานคุณภาพการใหบริการ และดานการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามลําดับ ผลการวิจัยดังกลาว สามารถอภิปรายเหตุผลไดวา ธุรกิจ
สามารถปรับตัวใหเขากับงานที่หลากหลายได เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจและความอยูรอด
ขององคกรมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อแยงชิงสวนแบงทาง
การตลาดใชศักยภาพทางการแขงขันในการเพิ่มยอดขาย และรายได ดานคุณภาพการใหบริการพนักงานมี
การเสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจในบริการ ดานการใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เชนวัสดุ อุปกรณ ขวดบรรจุน้ําดื่ม เครื่องใชสํานักงานตามจํานวน ขนาด คุณภาพ 
ลักษณะอยางเหมาะสม สามารถใชงานไดอยางคุมคาสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติพนธ ประโรรส (2555) 
พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ การไดมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข ปจจัยดานราคา คือ การมีราคา
ถูกกวาน้ําดื่มยี่หออ่ืน ปจจัยดานการจัดจําหนาย คือ การสงตรงเวลา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คือ 
ส่ังเมื่อไหรก็สงได (กรณีที่น้ําหมดกอน หรือมีงานเลี้ยง) ปจจัยดานบุคคล คือ การมีพนักงานบริการยกน้ํา ไว
ในจุดที่ไดตกลงกับลูกคา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ คือการมีรถบรรทุกสําหรับจัดสงน้ําดื่ม มี
เอกลักษณที่ลูกคาจดจําไดงาย ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คือ ลูกคาสามารถตรวจสอบยอดสั่งซื้อน้ํา
ด่ืมตราโรส ยอนหลังจากพนักงานขายไดทันที และสอดคลองกับงานวิจัยของธิดารัตน  ติรพันธุพาณิชย  
(2552) พบวา ในดานการผลิต ผูผลิตน้ําดื่มบริสุทธิ์ใชกลยุทธดานกรรมวิธีและเทคนิคที่ใชในการผลิต คือ 
การกรองน้ําและการอุลตราไวโอเลต กลยุทธดานทําเลที่ต้ังและการออกแบบโรงงาน ผูผลิตน้ําดื่มบริสุทธิ์
สวนใหญจะเลือกทําเลที่ต้ังใกลแหลงวัตถุดิบและหางไกลจากแหลงปฏิกูล ดานการตลาด ใหความสําคัญ
ในดานความสะอาดของน้ําและภาชนะบรรจุมาที่สุด กําหนดราคาขายขึ้นอยูกับตนทุนของสินคา การ
จําหนายน้ําดื่มจะจําหนายใหลูกคาโดยตรง การสงเสริมการตลาดใหความสําคัญกับการใชพนักงานขาย
และการประชาสัมพันธมากกวาดานอื่น ดานการจัดการ ใหความสําคัญในดานการวางแผน การควบคุม
การสั่งการ การจัดคนเขาทํางาน และการจัดองคกร โดยในการวางแผนนั้นใชปจจัยภายในไดแก เงินทุน
และกําลังการผลิต ปจจัยภายนอกที่ใช ไดแก คูแขงขัน ลูกคา และสภาพเศรษฐกิจ ดานการเงิน มีเงินลงทุน
เร่ิมแรกอยูในชวง 100,001-500,000 บาท และมีเงินทุนหมุนเวียนที่ใชในการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 1 
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เดือนอยูชวง 10,001-50,000 บาท ซึ่งการจัดหาทุนนั้นผูผลิตน้ําดื่มโดยสวนใหญมียอดขายโดยเฉลี่ยตอ
เดือนในระดับตํ่า 50,000 บาท 
 3. การจัดการ 7s ของแมคคินซียกับผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ําดื่ม ในจังหวัดมหาสารคาม มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน อยูในระดับปานกลาง ( ρ = .403) ผลการวิจัยดังกลาวสามารถ
อภิปรายไดวาธุรกิจน้ําดื่ม ในจังหวัดมหาสารคาม มีนโยบายเปดกวางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงาน
เพื่อแกปญหาและเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน  มีการโฆษณาดานความสะอาดน้ําดื่ม  เจาะ
กลุมเปาหมายดวยการใหสวนลดสําหรับลูกคา พนักงานขายสามารถใหคําแนะนําแกลูกคาไดเมื่อเกิด
ปญหา นอกจากนี้มีการจัดอบรมทักษะเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ําดื่มใหกับพนักงาน บริหารงาน
โดยการมีสวนรวม มุงเนนศักยภาพทางการแขงขันในการเพิ่มยอดขาย และรายไดสนับสนุนบุคลากรใหมี
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการขยายตัวและการดําเนินงานในอนาคต สอดคลองกับ
งานวิจัยของสิริชัย  ขําสมบัติ (2552) พบวา สถานที่ผลิตน้ําดื่ม ภายหลังที่ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพการผลิตน้ําดื่ม สถานที่ผลิตน้ําดื่มผานเกณฑการประเมินเพิ่มข้ึนทุกรายการ 
ซึ่งดีกวากอนการทดลอง ที่ไมผานเกณฑการประเมินในรายการที่ 2 กระบวนการผลิตสถานที่ผลิตน้ําดื่ม ข 
ภายหลังที่ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการปรับปรุงคุณภาพการผลิตน้ําดื่ม สถานที่ผลิต น้ําดื่ม
ผานเกณฑการประเมินเพิ่มข้ึนทุกรายการ ซึ่งดีกวากอนการทดลองที่ไมผานเกณฑการประเมินในรายการที่ 
3 ภาชนะบรรจุ และรายการที่ 5 บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน และสถานที่ผลิตน้ําดื่ม ก และ ข 
ภายหลังที่ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการปรับปรุงคุณภาพการผลิตน้ําดื่ม น้ําดื่มที่ผลิตออก
พรอมจําหนายแกผูบริโภคผานเกณฑมาตรฐานและไดคุณภาพความปลอดภัยตอผูบริโภค การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพการผลิตน้ําดื่มในสถานที่ผลิตน้ําดื่มขนาดเล็ก ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานสภาพของสถานที่ผลิตน้ําดื่มดีข้ึน เหมาะสมถูกตองตามหลักสุขลักษณะที่ดี และสงผลตอ
คุณภาพมาตรฐานของน้ําดื่มทําใหผานเกณฑมาตรฐานและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสอดคลอง
กับงานวิจัยของวิไลพร  กิติสุข (2555) พบวา มิติดานการเงิน ตัวชี้ที่ไดคือ ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับ
สินทรัพยและสัดสวนของตนทุนตอรายได มิติดานลูกคา ตัวชี้วัดที่ไดคือ ความพึงพอใจของลูกคาในดาน
ตางๆ ความถี่ในการสั่งซื้อซ้ําของลูกคาเกาและจํานวนลูกคารายใหม มิติกระบวนการภายใน ตัวชี้วัดที่ได
คือ ประสิทธิภาพในการผลิต การใชเครื่องจักรสัดสวนระหวางของเสียเทียบกับสินคาที่ผลิตไดทั้งหมด และ
จํานวนลูกคาที่ส่ังซื่อผานชองทางอินเตอรเน็ตซึ่งเปนชองทางใหมที่เราสรางขึ้น มิติการเรียนรูและพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ไดคือ จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมพนักงานที่เคยเขารวมการฝกอบรม สัดสวนของเครื่องจักร
ประสิทธิภาพสูง จํานวนหนวยงานที่เขาระบบมาตรฐาน และจํานวนหนวยงานที่เชื่อมตอกับระบบสนเทศ
สําหรับการบริหาร 
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ขอเสนอแนะ 
 การวิจยัเรื่อง ความสัมพันธระหวางการจดัการ 7s ของแมคคินซียกับผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ํา
ด่ืมในจังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
        ดานการจัดการ 7s ของแมคคินซีย มขีอเสนอแนะ ดังนี ้
           1) ธุรกจิน้ําดื่มควรจัดรูปแบบการบริหารตามสายงานที่ชัดเจน และควรมีการตรวจสอบคุณภาพ
ความสะอาดของน้ําดื่ม รวมถึงการผลิตน้ําการบรรจุภัณฑ กอนสงออกจําหนายสูผูบริโภค 
           2) ธุรกจิควรมีการปรบัเปลี่ยนสายงานของพนักงานอยูเสมอเพื่อใหพนักงานเกดิการเรียนรูและมี
ทักษะในการทํางานเมื่อเกดิปญหาในการทํางานพนักงานสามารถทาํงานทดแทนกนัได ในดานอปุกรณการ
ผลิตน้ําดื่มควรดูแล ควบคุมเร่ืองความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 
 ดานผลการดําเนินงานมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
          1) ธุรกจิควรมีการสงเสริมสนับสนนุบุคลากรใหมีการพฒันา และใชบุคลากรที่มีอยูอยางจาํกัดได
อยางมีประสิทธิภาพ 
          2) ธุรกจิน้ําดื่มควรมกีารเขมงวดการใหบริการของพนักงาน ใหสามารถดําเนินการสงน้ําดืม่ไดอยาง
รวดเร็ว ไมควรใหลูกคาตองรอนาน เพราะจะเปนสาเหตุที่ทาํใหสูญเสยีลูกคาใหกับคูแขงขัน 
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