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บทคัดย่อ 

การวิจยัมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษทั 

เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากัด ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการปฏิบติังาน ด้านรูปแบบการ

บริหาร ดา้นบุคลากร ดา้นทกัษะ และดา้นค่านิยมร่วม  

กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานฝ่ายขายบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 116 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 116 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 69 คน คิดเป็น

ร้อยละ 59.5 และเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 44 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ 41-50 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7, 21-30 ปี จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อย

ละ 25.9 และ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 70 

คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9, หยา่ร้าง/หมา้ย จ านวน 9 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 
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รองลงมาคือ ปวส. หรือเทียบเท่า จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5, ปวช. หรือเทียบเท่า จ  านวน 8 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.9 และปริญญาโท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ

ท างาน 10 ปีข้ึนไป จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ ระหวา่ง 1-5 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29.3, ไม่เกิน 1 ปี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และระหวา่ง 6-10 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อย

ละ 12.9 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 

รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6, 15,001-20,000 บาท จ านวน 31 คน คิด

เป็นร้อยละ 26.7 และไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดบั 

ผลการวจิยัพบวา่ ความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา 

จ ากดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก คือ ดา้นค่านิยมร่วม ดา้นทกัษะ ดา้นบุคลากร และดา้นรูปแบบการบริหาร ตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นโครงสร้าง ดา้นระบบการปฏิบติังาน และดา้นกลยทุธ์ ตามล าดบั 

 

ค าส าคัญ: ความคิดเห็นต่อการบริหารงาน, บริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั 
 

ABSTRACT 

The objective is to study the opinion of sales’ staff department toward Greater Pharma’s 

management, namely strategy, structure, system, style, staff, skills, and shared values.  

The sample group is the staff of sales department in Greater Pharma. The responded groups are 

116. The research tool is Questionnaire analyzes by using computer program that is to find frequency, 

percentage, mean (X̅), standard deviation (SD). 

The result found that All of the 116  responded staffs, Most sexs are females representing  69 

people (59.5%) and males representing 47 people (40.5%). Most ages are 31-40 years old representing 44 

people (37.9%) and the next are 41-50 years old representing 31 people (26.7%), 21-30 years old 

representing 30 people (25.9%) and more than 50 years old representing 11 people (9.5%) respectively. 

Most marital status are single representing  70 people (60.3%) and the next are married representing 37 

people (31.9%), divorced/windowed representing 9 people (7.8%), respectively. Most degree are  bachelor 
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degree representing 90 people (77.6%), and the next are diploma representing 11 people (9.5%), 

vocational representing 8 people (6.9%) and master degree representing 7 people (6.0%), respectively. 

Most work experience are more than 10 years representing 45 people (38.8%), and the next are 1-5 years 

representing 34 people (29.3%), less than 1 year representing 22 people (19.0%), 6-10 years representing 

15 people (12.9%), respectively. Most income per month are more than 30,000 baht representing 35 

people (30.2%), and the next are 20,001-30,000 baht representing 32 people (27.6%), 15,001-20,000 baht 

representing 31 people (26.7%), less than 15,000 baht representing 18 people (15.5%), respectively. 

The result found that Overall the opinion of staff’s sales department toward Greater Pharma’s 

management is moderate. When considering each side, it was found that shared values, skills, staff and 

style have a high opinion level respectively. Structure, system and strategy have a moderate opinion level 

respectively. 

 

Keyword: The opinion toward management, Greater Pharma Company 

 

บทน า 

 จากขอ้มูลคาดว่าอุตสาหกรรมยาของไทยในปี 2560-2562 จะเติบโตต่อเน่ือง ปัจจยัหนุน

จาก 1) การเจ็บป่วยท่ีเพิ่มข้ึนของคนไทย โดยเฉพาะจ านวนผูป่้วยจากโรคหัวใจ โรคหลอด เลือดสมอง 

โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน และจ านวนประชากร ผูสู้งอายุท่ีมีมากข้ึน ซ่ึงการเจ็บป่วย

ของผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะเป็นโรคความดนัโลหิตสูงสัดส่วน ประมาณ 31% รองลงมาคือ โรคเบาหวาน 

โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดในสมองตีบ และโรคมะเร็ง ตามล าดบั และจากประมาณการงบประมาณส าหรับ

ผูสู้งอายุ พบวา่ รัฐตอ้งใช้งบประมาณ เพิ่มข้ึนถึง 2 เท่า โดยรายจ่ายสวสัดิการผูสู้งอายุในปี 2559 จะอยู่ท่ี 

2.81 แสนลา้นบาท เพิ่มเป็น 4.64 แสนลา้นบาทในปี 2564 ท าให้คาดวา่ความตอ้งการใชย้าและบริการทาง 

การแพทยจ์ะเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง 2) การเขา้ถึงช่องทางการรักษาท่ีดีข้ึนภายใตร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพถว้น

หนา้ จะส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล (ค่ายาและค่ารักษา) ยงัขยายตวัต่อเน่ืองในอตัราเฉล่ีย 6.6% 

ต่อปีในช่วงปี 2560-2562 โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของภาคเอกชนจะขยายตวัเพิ่มข้ึนอยู่ในอตัรา

เฉล่ีย 6.5% ต่อปี จากท่ีขยายตวั 6.4% ในปี 2559 ส่วนค่าใชจ่้ายใน การรักษาพยาบาลของภาครัฐจะขยายตวั

ในอตัราเฉล่ียท่ี 6.7% ต่อปี ชะลอตวัลงเล็กน้อยจากปี 2559 ส่วนหน่ึงเป็นผลของมาตรการควบคุมการ
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เบิกจ่ายในระบบสวสัดิการของข้าราชการ 3) การท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ท่ีก าลงัขยายตวั เน่ืองจาก

โรงพยาบาลของไทยมีความกา้วหน้า และมีความพร้อมดา้นศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทาง โดยเฉพาะการรักษา

โรคเร้ือรัง (อาทิ โรคหวัใจ กระดูก มะเร็ง เป็นตน้) รวมทั้งศูนยดู์แลและบริบาลผูป่้วยสูงอายุ ประกอบกบัยงั

มีค่าใชจ่้ายท่ีต ่ากวา่เม่ือเทียบกบัประเทศคู่แข่ง (อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย) 4) นโยบายส่งเสริมการ

ลงทุนของ BOI เพื่อช่วยลดภาระตน้ทุนของผูผ้ลิตยา โดย ผูผ้ลิตท่ียื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 

2560-2561 จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ส่วนผูผ้ลิตท่ียื่นขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุนตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี จูงใจให้ผูผ้ลิตยาราย

ใหม่เขา้มาลงทุนมากข้ึน  

 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 ในการศึกษาวจิยั เร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษทั เกร๊ทเตอร์ 

ฟาร์มา จ ากดั มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี  
 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ตัวแปรต้น ประกอบดว้ย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรฝ่ายขายภายในบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และรายไดต่้อเดือน 

 

ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 

1. ความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั ไดแ้ก่ 

ดา้นกลยทุธ์ ดา้นโครงสร้าง ดา้นระบบ ดา้นรูปแบบการบริหาร ดา้นบุคลากร ดา้นทกัษะ ดา้นค่านิยมร่วม 
 

ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานฝ่ายขายบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั จ  านวน 165 คน โดย

ผูว้จิยัไดใ้ชว้ิธีการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึง
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ก าหนดค่าความคาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% จึงก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บ

ขอ้มูลของงานวจิยัน้ีเท่ากบั 116 คน 
 

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ด าเนินการวจิยัตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 1 เดือน 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษทั เกร๊ทเตอร์ 

ฟาร์มา จ ากดั 

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาการบริหารงานของบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากัดต่อไปใน

อนาคต 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                    ตัวแปรต้น                                                                                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดทฤษฎี 7S McKinsey 

McKinsey 7S model เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้วิเคราะห์การบริหารจดัการภายในองค์กร โดยใช้ 7 
องคป์ระกอบหลกัคือ Strategy, Structure, Systems, Shared Values, Style, Staff และ Skills เพื่อใชใ้นการ

ปัจจยัสว่นบคุคล 

1. เพศ  2. อาย ุ             
3. สถานภาพ 4. ระดบัการศกึษา 
5. ระยะเวลาในการท างาน 
6. รายได้ตอ่เดือน 
  

ความคดิเห็นของพนกังานฝ่ายขายตอ่การบริหารงาน

ของบริษัท เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั 

1. ด้านกลยทุธ์  2. ด้านโครงสร้าง                  

3. ด้านระบบ  4. ด้านรูปแบบการบริหาร         

5. ด้านบคุลากร     6. ด้านทกัษะ                 

7. ด้านคา่นิยมร่วม 
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ตรวจสอบวา่องคก์รมีแนวทางการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร
ได ้

แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการ 

การจดัการ (Management) หมายถึง ขบวนการท่ีท าให้งานกิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จลงได้ อย่างมี 

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ ซ่ึงตามความหมายน้ีองค์ประกอบท่ี

เก่ียวข้องกับการจดัการ ได้แก่ ขบวนการ (Process) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 

(Effectiveness) ขบวนการ (Process) 

ข้อมูลบริษัท เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั 

เกร๊ทเตอร์ ฟาร์ม่า ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GMP  จากกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 

2533  และยงัไดรั้บการรับรองคุณภาพ  ISO 9001  ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2543  อีกดว้ย ต่อมาจนปัจจุบนั เกร๊ท

เตอร์ ฟาร์ม่า ได้มีการเพิ่มก าลงัการผลิตและการพฒันาดา้นคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงไดมี้การเปิดโรงงานแห่งท่ี 2  คือ บริษทั

โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ ฟาร์ม่า  ตั้งอยูท่ี่จงัหวดันครปฐมในปีพุทธศกัราช  2546  
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ปัณฑารีย ์ฟองแพร่ (2559) ไดท้  าการศึกษางานวจิยัซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันาองคก์รให้

มีศกัยภาพการท างานสูง กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี ประกอบดว้ยดา้นทกัษะ ดา้นระบบ การปฏิบติังาน ดา้น

รูปแบบการบริหาร ดา้นโครงสร้างองคก์ร ดา้นบุคลากร ดา้นค่านิยมร่วม และ ดา้นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 

โดยผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นค่านิยมร่วม ปัจจยัดา้นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ดา้นทกัษะ ความสามารถ 

ดา้นระบบ ดา้นโครงสร้าง มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาองค์กรให้มีศกัยภาพการท างานสูงของพนกังานท่ี

ปฏิบติังานในธนาคารยโูอบีตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นบุคลากรและ ดา้นรูปแบบการบริหาร ในการวิจยัคร้ังน้ี

ไม่พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาองคก์รให้มีศกัยภาพการท างานสูง อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารจึงไม่ควร

ละเลยปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยัน้ี และควรพฒันาควบคู่ไปกบัปัจจยัเบ้ืองตน้ทั้ง 5 ปัจจยั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้

วธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานฝ่ายขายบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั 

กลุ่มตวัอยา่ง ไดท้  าการส ารวจพนกังานฝ่ายขายบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั ซ่ึงมีประชากรรวม

ทั้งส้ิน 165 คน เม่ือน าไปแทนค่าในสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความ

คาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% จึงก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลของงานวิจยัน้ี

เท่ากบั 116 คนใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้กบั

พนกังานฝ่ายขายบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายขาย
บริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดัไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อ
เดือน  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวดัความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษทั เกร๊ท

เตอร์ ฟาร์มา จ ากดั 7 ดา้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, 

นอ้ยท่ีสุด=1 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษทั เกร๊ท

เตอร์ ฟาร์มา จ ากดั และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่  จากนั้นน าไป

ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา  ตลอดจนความชดัเจนและการ

ใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการตรวจพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 
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วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน  IOC  ดงัน้ี 

1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน  IOC  ตั้งแต่   0.5 – 1.00  มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้
2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน  IOC  ต  ่ากวา่  0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามแก่พนักงานฝ่ายขายของ

บริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั เม่ือรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ และให้

คะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ 

 

 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉล่ีย (X̅) ส าหรับวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของ

บริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั  

 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการ

บริหารงานของบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 116 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 และเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.5 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ 41-50 ปี จ  านวน 31 คน คิด

เป็นร้อยละ 26.7, 21-30 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9 และ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
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9.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 37 

คน คิดเป็นร้อยละ 31.9, หย่าร้าง/หมา้ย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบั

การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 รองลงมาคือ ปวส. หรือเทียบเท่า จ  านวน 11 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.5, ปวช. หรือเทียบเท่า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และปริญญาโท จ านวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 6.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการท างาน 10 ปีข้ึนไป จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 

รองลงมาคือ ระหวา่ง 1-5 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3, ไม่เกิน 1 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.0 และระหวา่ง 6-10 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 

30,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อย

ละ 27.6, 15,001-20,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 18 คน คิด

เป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงาน

ของบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั ด้วยค่าเฉล่ีย (X̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ความ

คิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง (X̅ = 3.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นค่านิยมร่วม 

ดา้นทกัษะ ดา้นบุคลากร และดา้นรูปแบบการบริหาร (X̅ = 3.53, X̅ = 3.50, X̅ = 3.43, X̅ = 3.41) ตามล าดบั 

ส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นโครงสร้าง ดา้นระบบการปฏิบติังาน และดา้นกล

ยทุธ์ (X̅ = 3.29, X̅ = 3.15, X̅ = 3.15) ตามล าดบั 

 

สรุปผลการวจัิย 

สถานภาพส่วนบุคคล 

การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา 

จ ากดั มีพนกังานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 116 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 69 คน คิดเป็น

ร้อยละ 59.5 และเพศชาย จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 44 คน คิด

เป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ 41-50 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7, 21-30 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.9, 50 ปีข้ึนไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และไม่เกิน 20 ปี จ  านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0 

ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 37 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.9, หยา่ร้าง/หมา้ย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา
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ปริญญาตรี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 รองลงมาคือ ปวส. หรือเทียบเท่า จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อย

ละ 9.5, ปวช. หรือเทียบเท่า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9, ปริญญาโท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 

และปริญญาเอก จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการท างาน 10 ปีข้ึนไป 

จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ ระหวา่ง 1-5 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3, ไม่เกิน 1 

ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 และระหวา่ง 6-10 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 รองลงมาคือ 20,001-

30,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6, 15,001-20,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 

และไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดบั 

ความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษัท เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

คือ ด้านค่านิยมร่วม ด้านทกัษะ ด้านบุคลากร และดา้นรูปแบบการบริหาร ตามล าดบั ส่วนด้านท่ีมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นโครงสร้าง ดา้นระบบการปฏิบติังาน และดา้นกลยทุธ์ ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์

มา จ ากดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นค่านิยมร่วม ดา้น

ทกัษะ ดา้นบุคลากร ดา้นรูปแบบการบริหาร ดา้นโครงสร้าง ดา้นระบบการปฏิบติังาน ดา้นกลยุทธ์ โดยมี

ประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 

1. ด้านกลยุทธ์  

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับปานกลาง คือ มีการวางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายขององค์กร มีการ

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่หน่วยงานทุกระดบั มีการจดัท าแผนปฏิบติังานท่ีสอดคล้อง แผนกลยุทธ์และ

ยทุธศาสตร์มีความยดืหยุน่ สามารถปรับเปล่ียนได ้เท่าทนัสถานการณ์ มีการวางแผนกลยุทธ์อยา่งเป็นระบบ 

ตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกบั Tracey J.B. (2555) พบว่าปัจจยัใน 7-S นั้นมีความเช่ือมโยงกนัและมีผลต่อ

ความส าเร็จของบริษทัเป็นอยา่งมาก 4 ปัจจยันั้นคือ Strategy, Staff, Skills และ Shared Values  
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2. ด้านโครงสร้าง  

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก คือ มีการแบ่งหนา้ท่ีตามต าแหน่งไวอ้ยา่งชดัเจน ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

คือ มีการแบ่งสายบงัคบับญัชาท่ีท าใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดค้ล่องตวั มีการก าหนดขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบไว้

ชดัเจน ความสัมพนัธ์ของแต่ละสายงานเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน มีการปรับปรุงโครงสร้างให้เท่าทนั

สถานการณ์ปัจจุบนัอยูเ่สมอ จ านวนพนกังานเพียงพอกบัโครงสร้างในองคก์ร ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบั Adsavakulchai S., Sopajitwattana P. และ Kanchanasuntorn K. (2551) ผลจากการใช ้Mckinsey 7-S 

Model คืออุตสาหกรรม SME เซรามิคไม่มีกลยุทธ์ส าหรับการด าเนินงานและโครงสร้างท่ีเป็นระบบ, ไม่มี

โครงสร้างองคก์ร และมีความสามคัคีระหวา่งความสัมพนัธ์ของหน่วยงาน  
    

3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน  

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ มีระบบการท างานท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพ มีระบบการบริหารจดัการความเส่ียง มีระบบ

ปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นลูกค้า ระบบปฏิบัติงานมีความสอดคล้อง ระบบปฏิบติังานมีความทันสมยั ระบบ

ปฏิบติังานส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ี ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปัณฑารีย ์ฟองแพร่ (2559) โดยผลการวิจยั

สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นค่านิยมร่วม ปัจจยัดา้นกลยทุธ์และยทุธศาสตร์ดา้นทกัษะ ความสามารถ ดา้นระบบ ดา้น

โครงสร้าง มีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาองค์กรให้มีศกัยภาพการท างานสูงของพนกังานท่ีปฏิบติังานใน

ธนาคารยโูอบีตามล าดบั  
 

4. ด้านรูปแบบการบริหาร  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

คือ ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าสูง  ผูบ้ริหารเป็นตัวอย่างท่ีดีต่อผูใ้ต้บังคับบัญชา ผูบ้ริหารมีการทบทวนการ

ด าเนินงานและผลการด าเนินงานในทุกดา้นเป็นระยะ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง คือ ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ท างานในทุกระดบัขององคก์ร ผูบ้ริหารร่วมสนบัสนุนการมีส่วนร่วม

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการกระจายอ านาจและแบ่งการบริหารในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน ตามล าดบั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั กรรณิการ์ สิทธิชยั และสันติธร ภูริภกัดี (2561) ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือพิจารณาการจดัการ

องคก์รตามแนวคิด 7s ของ McKinsey แต่ละปัจจยัแลว้พบวา่ โครงสร้าง (Structure) ของบริษทัฯ เป็นแนว

ระนาบท าให้เกิดความยืดหยุ่นสูงในการทางาน เน้นเปิดให้เสนอความคิดเห็น และรูปแบบของผูบ้ริหาร
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ระดบัสูง (Style) ใชรู้ปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างองคก์รแบบยัง่ยืน เนน้การสร้างทีม และให้

ความส าคญักบัการสร้างนวตักรรมอยา่งมาก อีกทั้งยงัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัใหพ้นกังาน 
 

5. ด้านบุคลากร  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

คือ พนักงานมีความเหมะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีการอบรมความรู้ให้กบัพนักงานอย่างสม ่าเสมอ 

พนกังานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน

กลาง คือ พนกังานมีการแลกเปล่ียนความรู้กนัอย่างสม ่าเสมอ พนกังานสามารถปฏิบติังานแทนกนัไดเ้ป็น

อยา่งดี ผูบ้งัคบับญัชามีสวสัดิการและการประเมินผลการปฏิบติังานท่ียุติธรรม ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

ชนกานต์ ชาวะหา (2557) ผลการวิจยัพบว่า กลยุทธ์ขององค์การ โครงสร้างขององค์การ บุคลากรของ

องคก์าร และค่านิยมร่วมขององคก์าร มีความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนักบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
 

6. ด้านทกัษะ  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

คือ พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ ในงานท่ีรับผิดชอบ พนกังานมีศกัยภาพท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตให้

องค์กร พนักงานได้รับได้รับการพฒันาความรู้และเพิ่มพูนทกัษะในการท างานอย่างต่อเน่ือง พนกังานมี

ความสามารถในการจูงใจลูกค้า ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจยัของ ฐานิตร์ ชะนะมา (2559) ผล

การศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ Strategy Structure System Staff Skill Style และShared values มีผลต่อ

ความส าเร็จของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศไปสู่การบริหารงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 

7. ด้านค่านิยมร่วม  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

คือ มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติังาน มีวิสัยทศัน์ในการท างานร่วมกนั มีความภูมิใจในการท างานกบั

องคก์ร ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารช่วยเหลือดว้ยความเตม็ใจ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง คือ มีการอุทิศตนใหส่้วนรวม มีการจดักิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ตามล าดบั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ เจิมขวญั รัชชุศานติ (2560) ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัทางการบริหาร 7S’s มี

ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการประกอบการของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนกังานฝ่ายขายต่อการบริหารงานของบริษทั เกร๊ทเตอร์ 

ฟาร์มา จ ากดั สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 
 

1. ด้านกลยุทธ์  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ควรมีการวางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของ

บริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั คือ ถ้าบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั มีจุดมุ่งหมายในการปฏิบติัไปใน

แนวทางใดก็ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ไปในแนวทางนั้น เพื่อให้วางแผนกลยุทธ์และ

ยุทธศาสตร์สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย นอกจากน้ีก็ตอ้งมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่หน่วยงานทุกระดบั 

และสุดทา้ยตอ้งมีการจดัท าแผนปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษทัดว้ย  
 

2. ด้านโครงสร้าง  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ควรมีการแบ่งหน้าท่ีตามต าแหน่งไวอ้ย่างชัดเจน และต้องมีการแบ่งสาย

บงัคบับญัชาท่ีท าใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดค้ล่องตวั เช่น ตอ้งมีการแบ่งผูจ้ดัการฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาด ออกจาก

กนัอย่างชัดเจนเพื่อให้แต่ละคนสามารถบริหารงานภายในสายบงัคบับญัชาของตวัเองได้อย่างคล่องตวั 

นอกจากน้ีควรมีการก าหนดขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบไวช้ดัเจน  

 

3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ มีระบบการท างานท่ีปลอดภยัต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเตรียม

ความพร้อมในการป้องกนัอุบติัเหตุหรือวินาศภยัต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน, มีระบบการบริหารจดัการความเส่ียง 

เพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน เน่ืองจากการท างานทุกอยา่งอาจเกิดขอ้ผิดพลาดข้ึนไดเ้สมอ และส่ิงท่ี

ส าคญัท่ีสุดอีกอยา่งหน่ึงคือ มีระบบปฏิบติังานท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นหลกั  

  

4. ด้านรูปแบบการบริหาร  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารบริษทัต้องมีภาวะผูน้ าสูง, ผูบ้ริหารต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูบ้ริหารตอ้งมีการทบทวนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานในทุกดา้นเป็นระยะ 

เป็นการทบทวนหรือเป็นกระบวนการเพื่อวิเคราะห์ว่าเกิดเหตุอะไร สาเหตุของการเกิด และจะสามารถ

ด าเนินการใหดี้กวา่เดิมไดอ้ยา่งไร  
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5. ด้านบุคลากร  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ พนกังานมีความเหมะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพราะงานบางส่ิงตอ้งใช้

ทกัษะ ความเช่ียวชาญ และความเขา้ใจในเน้ืองานนั้น ดงันั้นควรมีการอบรมความรู้ให้กบัพนกังานอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มพนูทกัษะ ความเช่ียวชาญ และความเขา้ใจในงาน และส่ิงส าคญัในการท างานอีกอยา่งคือ 

ประสบการณ์ในการท างาน  

 

6. ด้านทกัษะ  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ พนักงานต้องมีความรู้ ความเขา้ใจ ในงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้งานท่ีท า

สามารถบรรลุเป้าหมายไปได ้เช่น บริษทัควรจะตอ้งจดัการอบรมความรู้ให้แก่พนกังานอยา่งน้อยเดือนละ

คร้ัง นอกจากการอบรมความรู้ ความเขา้ใจแลว้ ควรจะมีการประเมินผลการท างานของพนกังานแต่ละคน 

เพื่อดูศกัยภาพการท างานของพนกังานวา่จะมีศกัยภาพท่ีจะสร้างความเจริญเติบโตใหอ้งคก์รไดข้นาดไหน  

 

7. ด้านค่านิยมร่วม  

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง คือ พนักงานทุกคนควรมีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติังาน เน่ืองจากเป็น

คุณธรรมท่ีจ าเป็นต่อทุกสังคม, พนกังานมีวิสัยทศัน์ในการท างานร่วมกนั นอกจากน้ีพนกังานจะตอ้งมีความ

ภูมิใจในการท างานกบัองค์กร เม่ือมีคนพูดถึงบริษทั เกร๊ทเตอร์ ฟาร์มา จ ากดั พนักงานท่ีท างานท่ีน่ีควร

จะตอ้งมีความภูมิใจในการท างานท่ีบริษทัแห่งน้ี  

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของบริษทัยาอ่ืนๆ เพื่อจะไดน้ าขอ้มูล

มาเปรียบกนัระหวา่งธุรกิจยาได ้

 2. ควรท าการศึกษาวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นต่อการบริหารงานขององคก์รเอกชนเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก

ส่วนมากจะมีแต่งานวจิยัของหน่วยงานรัฐบาล ท าให้ยากต่อการคน้หาขอ้มูลความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ขององคก์รเอกชน 

 3. ควรท าการศึกษาปัจจยัด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานภายในบริษทั ให้ครอบคลุม

มากกวา่น้ี 
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