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บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอดของ
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดแกการพัฒนาเพื่อความอยูรอด ดานการวางแผน, ดานการจัดการองคกร, ดาน
การนํา และดานการควบคุม 

 กลุมตัวอยางคือ พนักงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 
395 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย �̅ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 395 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 254 คน 
คิดเปนรอยละ 64.3 มีอายุ 26 -35 ป จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.5 มีสถานภาพโสด จํานวน 256 คน คิดเปนรอย
ละ 64.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 64.8 มีตําแหนงงาน ระดับ 4 - 5 จํานวน 
157 คิดเปนรอยละ 39.7 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 5 ป จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 46.1 ผลการวิจัย
พบวา ความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอดของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการควบคุม ดานการ
วางแผน ดานการจัดการองคกร และดานการนํา ตามลําดับ 
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ABSTRACT 

Research regarding the opinions of employees on the development for survival of 
the Thailand Post Co. Ltd. The objective is to study the opinions of employees on the 
development for the survival of the Thailand Post Co. Ltd. Namely the development for the 
survival of the Thailand Post Co. Ltd. The samples consisted of 359 operations of employees. 
The instrument of data-gathering was a questionnaire. Data was collected by accidental 
sampling and evaluated by computer program. The statistics gathered were descriptive data 
consisting of percentages, averages (�̅), and standard deviations (SD). 

The results of the research are as follows.  
All 395 respondents, mostly 254 males, 64.3% males, Most are aged 26 -35 years, 172 

people, accounting for 43.5%. The majority were 256 single statuses, accounting for 64.8%. Most 
have a bachelor's degree, 256 people, accounting for 64.8 percent. Most of them have job 
positions in Level 4-5 - 157 or 39.7%. Most of the work period is 1-5 years, 182 people, 
accounting for 46.1%. 

The opinions of the employees on the development for survival of the Thai Postal Co. 
Ltd. In the highest level.  When considering each aspect found that all aspects were at the 
highest level, namely Controlling, Planning, Organizing and Leading, respectively.  

บทนํา 

 ปจจุบันการดําเนินธุรกิจการขนสงไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจ การ
แขงขันกันในเชิงธุรกิจ การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทตอการขนสง สงผลใหองคกรตาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ตองปรับตัวและพัฒนาองคกรใหกาวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใหธุรกิจ
ขับเคลื่อนตอไปขางหนา และผลักดันองคกรใหประสบความสําเร็จ  

 การขนสงคือการเคลื่อนยายคนหรือสิ่งของจากสถานที่หนึ่งไปสูอีกสถานที่หนึ่ง โดยกิจกรรมดังกลาว
จะมีลักษณะเปนกระบวนการที่เนนประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเปาหมายที่ชัดเจนคือการสงมอบใหทันเวลา 
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกผูใชบริการ จึงจะบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งในปจจุบันธุรกิจขนสงนั้น ไดมีผูใหบริการราย
ใหญทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศเพิ่มมากขึ้น บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
ขนสง ไดเผชิญกับสภาวะการแขงขันทางธุรกิจและความไมแนนอนของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ซึ่ง
เปนสาเหตุใหตองมีการปรับตัวและพัฒนาองคกรเพื่อใหอยูรอดตอไป จากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงใน
ปจจุบัน ไมวาจะเปนความตองการของมนุษยที่มีมากขึ้น สังคม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม
ทั่วไปที่สงผลกระทบใหองคกรหรือธุรกิจนําไปสูการปรับตัวเพื่อความอยูรอดในสถานการณนั้น จึงมีการพัฒนาการ
ใหบริการดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานเชิงรุก และสรางความเขมแข็ง 
ในการแขงขัน เพื่อใหองคกรสามารถดํารงกิจการอยูได 
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 ความอยูรอดขององคกร การที่องคกรจะสามารถดํารงกิจการอยูได และการดําเนินกิจกรรมใหเปนไป
อยางตอเนื่องในระยะยาว แมวาจะมีภัยอันตรายหรือประสบกับภาวะวิกฤติตาง ๆ ที่คาดไมถึงก็ตาม ตองมีการนํากล
ยุทธ วิธีการบริหารจัดการและการตัดสินใจรูปแบบใหม ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาองคกร ทําใหองคกร
สามารถเติบโตทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการสรางความ สามารถในการแขงขันเพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงในสภาวการณปจจุบัน โดยองคกรนั้นจะสามารถดํารงอยูไดหรือไม จะตองประสิทธิผล ความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน และการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง  

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่พรอมจะ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เนนการพัฒนาประเทศไทยสูยุค THAILAND 4.0 โดยไดกําหนดนโยบายการดําเนินงาน
และการพัฒนาการใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาไปสูการเปนไปรษณีย 4.0 และพัฒนาระบบขนสง 
(Logistics) ใหมีความพรอมในการรองรับธุรกิจดาน e-Commerce อีกทั้งใชประโยชนจากเครือขายไปรษณียทั่ว
ประเทศในการสนับสนุนสงเสริมการจําหนายสินคาชุมชน เพื่อสรางโอกาสในการเพิ่มรายไดของชุมชนและชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมั่นคงยิ่งขึ้น 

ในภาวะที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ตองเผชิญกับการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น จะยืนหยัดเปน
องคกรที่สามารถใหบริการตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการไดนั้น จะตองอาศัยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนภายในองคกรเพื่อรวมกันพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งและประสบความสําเร็จไปดวยกัน โดยการ
ปรับตัวเพื่อพัฒนาธุรกิจบริการการขนสงในสภาวะปจจุบันที่มีการแขงขันที่สูงจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ทั้งการ
พัฒนาบริการรูปแบบใหม และการปรับปรุงกระบวนการในการใหบริการใหเปน Automation ในดานการบริหาร
จัดการองคกร ไดนําระบบริหารจัดการสาขาในลักษณะ Area Coach มาดําเนินการ เพื่อใหที่ทําการไปรษณียซึ่ง
กระจายอยูทั่วประเทศสามารถดูแลผูใชบริการในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดมีการปรับปรุง
ภาพลักษณใหมีความทันสมัย เพื่อใหเขากับรูปแบบการใชชีวิตของคนในยุคปจจุบัน โดยอาศัยความพึงพอใจ
และความตองการของผูบริโภค การพัฒนาปรับตัวที่นํามาใชจึงควรเปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรับมือ
กับองคกรธุรกิจขนสงขนาดใหญ ที่มีการบริการทั้งในและตางประเทศ 

พนักงานของบริษัท ไปรษณีย ไทย จํากัด ซึ่ ง เปนบุคคลสําคัญในการพัฒนาองคกรนั้น  
จึงควรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนาองคกรเพื่อความอยูรอดในภาวะแวดลอมปจจุบัน
ขององคกร 

วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอดของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

ขอบเขตของวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอดของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด 

 

 

 



ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 
2.อายุ 
3.สถานภาพสมรส 
4.ระดับการศึกษา 
5.ตําแหนงงาน 
6.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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มีขอบเขตการวิจัย  

 ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จํานวน 28,993 คน 
(ขอมูลจํานวนพนักงานบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยผูวิจัยไดใชวิธีการคํานวณ
ขนาดตัวอยางดวยวิธีการใชสูตรการคํานวณของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่ง
กําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 5 % ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 395 คน 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 
 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 ตัวแปรตาม ประกอบดวย 
การพัฒนาเพื่อความอยูรอดของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผน 

(Planning) ดานการจัดการองคกร (Organizing) ดานการนํา (Leading) และดานการควบคุม (Controlling) 

 ขอบเขตดานระยะเวลา 

 การศึกษาวิจัยฉบับนี้จะทําการวิจัย ตั้งแตเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  กรอบแนวคิดจากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอด
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวยรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาองคกรเพื่อความอยูรอด 
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

1. การวางแผน (Planning) 
2. การจัดการองคกร (Organizing) 
3. การนํา (Leading) 
4. การควบคุม (Controlling) 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. เปนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาองคกรของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 2. สามารถนําวิจัยฉบับนี้ไปเปนแนวทางกําหนดนโยบาย วิธีการตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การพัฒนาองคกร  

คือ ความพยายามอยางมีแผน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกร เปนความพยายามที่จะ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบขององคกร ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ควรมุงเนนที่การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององคกรเปนหลัก ไมใชการมุงเนนที่การเปลี่ยนแปลงของบุคคลเพียงอยางเดียว แตการเปลี่ยนแปลง
ของบุคคลที่เกิดขึ้น เปนผลพลอยไดของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกร และเปนกระบวนการปรับปรุงองคกร
ใหกลับสูสภาวะใหมที่เหมือนเดิมหรือดีกวาเดิม โดยมุงที่ความกลาในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง เนนใหองคกร
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ที่จะนําเอาความใหมและแปลกทั้งทางดานเทคนิค วิทยาการ และทรัพยากรมนุษยที่
มีคามาสูองคกร อีกทั้งยังเปนกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร โดยกระบวนการการแกปญหาอยาง
มีระบบเชิงวิทยาศาสตร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การวิเคราะหปญหาเบื้องตนขององคกร 
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากองคกร 
3. การปอนขอมูลยอนกลับใหแกองคกร 
4. สํารวจปญหาขององคกรจากขอมูลที่ไดรับทั้งหมด 
5. วางแผนปฏิบัติการ 
6. ลงมือปฏิบัติการ 

วัฒนธรรมองคกรประกอบดวยสิ่งที่เปนนามธรรม (Intangible Phenomena) คือคานิยม 
ความเชื่อ การรับรูและแบบแผนของพฤติกรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็น (Unseen) แตจะแสดง ออกมาเปน
กิจกรรมตาง ๆ ขององคกรที่สามารถมองเห็นและสามารถสังเกตได (Schien, 1992)วัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลตอ
พนักงานและกระบวนการทํางานขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมองคกรที่มีความเขมแข็งและแข็งแกรง 
(Strong Organizational Culture) ตองสามารถ ควบคุมพฤติกรรมขององคกรได (Organizational Behavior) 
เปนตัวกําหนดวาพนักงานตองทําอยางไร และทําในแนวทางเดียวกับวัฒนธรรมขององคกร (Greenberg and 
Baron, 2003) 

  ประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบัติที่ทําใหเกิดปริมาณ และคุณภาพสูงสุด เพราะแตละกิจกรรม
จะมีวัตถุประสงค ซึ่งการปฏิบัติที่จะไดบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ คือ การปฏิบัติ
ที่มีประสิทธิผล ประสิทธิผลในการมุงใหงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ซึ่งประสิทธิภาพจะใช
วัดอัตราสวนระหวางผลผลิตที่ไดกับปจจัยนําเขา ในอันที่จะกอใหเกิดผลผลิตนั้นและมักจะเปนใน เรื่องของเศรษฐกิจ 
(วรินทร วิทยาวรภูม,ิ2550) ประสิทธิภาพขององคกร (Effectiveness) คือ องคกรที่สามารถบรรลุเปาหมายที่ กําหนดไว 
(Robbins, 1989) Cameron (1988) กลาววา ตัวแปรเปนตัวกําหนดประสิทธิภาพขององคกร เปนสิ่งที่บงบอกถึง
ความสําเร็จ ผลผลิต ตัวชี้วัดทางการเงิน และความจงรักภักดีของลูกคา  
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สรุปไดวา การพัฒนาองคกร หมายถึง ความพยายามอยางมีแผนและตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุงเนนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 
ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบและสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง โดยวัตถุประสงคของการพัฒนาองคกรนั้นควร
มุงเพื่อพัฒนาการทํางานเปนทีมใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวัตถุประสงคของกลุมยอยและกระบวนการหรือ
วิธีการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกลุมยอยนั้น หากมีความขัดแยงกันระหวางกลุม หรือขัดแยงกับ
วัตถุประสงคขององคกรเอง จะเปนหนทางสูความลมเหลวขององคกรโดยสวนรวมได ดังนั้นการพัฒนาองคกร จึง
ควรมุงความสนใจไปที่การวางเปาหมาย และการวางแผนในการสรางวัตถุประสงคขององคกรอยางมีระบบ ทั้งนี้
ตองหมายรวมถึงการมีสวนรวมของผูนําการเปลี่ยนแปลงตองเขามามีบทบาทและหนาที่ ในการกระตุนใหองคกร
สามารถสรางวัตถุประสงคขึ้นทั้ง 3 ประเภท คือ วัตถุประสงคของสมาชิกทุกคนในองคกร วัตถุประสงคของทีมงาน 
วัตถุประสงคขององคกร 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคกร 

 POLC – Louis A. Allen ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม POLC เปนทฤษฎีการจัดการที่สรางประสิทธิภาพ
ใหกับองคกร ใสใจในกระบวนการตั้งแตเริ่มตนจนจบ ไดแก การวางแผน การจัดการองคกร การนํา และการควบคุม 
POLC เปนการใหความสําคัญกับการนํา ซึ่งนี่ถือเปนปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการ การทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
ขอดีของ POLC ก็คือการสรางมาตรฐานในทุกรายละเอียด เนนปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไวอยางเครงครัด ทําให
องคกรมีผลการประเมินที่ชัดเจน สามารถวัดประสิทธิภาพของการทํางานไดดี ไดแก 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดกิจกรรมตลอดจนภารกิจตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติเอาไวใน
แตละชวงเวลา เพื่อใหเปนแนวทางตลอดจนทิศทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนควรตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคและขั้นตอนที่จะทําใหบรรลุผลตามที่ตองการ  

การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) การวางแผนกลยุทธนั้นจําเปนตองใสใจรายละเอียดมากมาย 
ตั้งแตเรื่องของคูแขง, โอกาสและอุปสรรคทางธุรกิจ, ไปจนถึงจุดแข็งและจุดออนขององคกร ตลอดจนตําแหนง
ทางการตลาดเมื่อเทียบกับคูแขง การวางแผนเชิงกลยุทธนี้ไมใชแคการวางแผนการทํางาน แตเปนการวางแผน
ยุทธศาสตรในการทําธุรกิจที่มีแผนครอบคลุมหลายมิติ ตลอดจนมีการวางพันธกิจอยางชัดเจนเพื่อเปนแนวทาง
ของการใชกลยุทธบริหารจัดการรวมไปถึงปฏิบัติการนั่นเอง การวางแผนเชิงกลยุทธนั้นมักใชปฏิบัติงานกับ
ฝายบริหาร ตลอดจนระดับหัวหนางาน 

การวางแผนเชิงยุทธวิธี (Tactical Planning) การวางแผนเชิงยุทธวิธีนี้จะเนนไปยังการปฏิบัติการ
เปนหลัก ใสใจการปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่จะทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จไดดวยดี การวางแผนเชิง
ยุทธวิธีนี้มักตอยอดมาจากการวางแผนเชิงกลยุทธที่ตองใหสอดคลองกัน และมักใชกับฝายปฏิบัติการใน
ระดับหัวหนาและลูกนองนั่นเอง 

การวางแผนเชิงบริหารจัดการ (Operational Planning) การวางแผนเชิงบริหารจัดการนี้จะเนนไปยัง
กระบวนการในการทํางาน ตลอดจนการประสานใหการทํางานแตละแผนกสอดคลองกันเสียมากกวา และทําให
การทํางานราบรื่นทั้งในสวนแผนกและองครวม เนนระบบ ระเบียบ และการแกไขปญหาดานระบบการทํางาน 
นําไปใชตั้งแตฝายบริหารไปจนถึงฝายปฏิบัติการในระดับหัวหนา เพื่อใหการทํางานภาพรวมสอดคลองและราบรื่น 
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2. การจัดการองคกร (Organizing) หมายถึง การกําหนดโครงสรางตําแหนง กําหนดบทบาท หนาที่ 
ตลอดจนการทํางานของทุกภาคสวนใหสอดคลอง ราบรื่น และไมทับซอนกัน การจัดการองคกรยังรวมไปถึงการ
จัดระเบียบในการทํางานที่จะทําใหการทํางานไมสะดุด จัดสรรคนใหเหมาะสมกับงาน จัดการงานใหเปนระบบ
ระเบียบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากที่สุด 

3. การนํา (Leading) หมายถึง เปนการชักนําบุคลากรใหปฏิบัติงาน โดยการจูงใจให ปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งผูบริหารจะตองใชหลักการจูงใจที่ดีและขณะเดียวกันตองมีการสั่งการที่ เหมาะสม ซึ่งหมายถึงการกระตุน
จูงใจใหใชความพยายามในการบรรลุเปาหมายนั้น ๆ  

4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การดูแลบุคลากรตลอดจนการทํางานตาง ๆ ใหเปนไปตาม
แผนงานที่วางไว ตลอดจนการติดตามประเมินผลวาการปฏิบัติงานนั้นเปนไปตามที่วางไวหรือไม บรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปลา มีความสําเร็จมากนอยเพียงไร การควบคุมนั้นยังหมายถึงการจัดการกับปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดผลกระทบกับการทํางานนอยที่สุดอีกดวย 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการขนสงทั้งในและตางประเทศ โดยมุงมั่นใน
การเปนผูนําธุรกิจไปรษณียและใหบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองทุกความตองการของคนไทยในทุกระดับ 
ทุกพื้นที่ ดวยศักยภาพ เครือขายที่ทําการไปรษณียกวา 1,200 แหง และศูนยไปรษณีย 13 แหง พรอมดวยบุคลากรที่
ชํานาญงาน ตลอดจนเครื่องมืออันทันสมัย และ การพัฒนาที่ไมหยุดนิ่ง เพื่อเชื่อมโยงเขากับเครือขายไปรษณียทั่ว
ทุกมุมโลก กิจการไปรษณียจึงพรอมเปนผูเชื่อมโยงที่ดีที่สุด ดวยบริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองทุกความตองการได
อยางตรงจุด 

วิสัยทัศน 

"เปนผูใหบริการไปรษณียและบริการ e-Commerce Logistics ครบวงจรดวยมาตรฐานสากลที่
ผูใชบริการไทยนึกถึงในลําดับแรก" 

พันธกิจองคกร 

1. ใหบริการจัดสงสิ่งของ ขาวสาร ขอมูล และโอนเงินทั่วโลกที่ลูกคาเขาถึงไดอยาง สะดวก มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสากล ราคาสมเหตุสมผล และเชื่อถือได 

2. พัฒนาใหไปรษณียไทยเปนศูนยกลางธุรกิจไปรษณียและบริการ Logistics สําหรับธุรกิจ e-Commerce 
ของประเทศ 

3. บริหารจัดการและใชประโยชนจากขอมูลการดําเนินงานในการสรางฐานความรูและนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาธุรกิจของลูกคาใหเติบโตไปดวยกัน 

4. ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม) 

คานิยมองคกรและวัฒนธรรม 

คานิยมและวัฒนธรรมองคกรของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด คือ “I-SURE” ประกอบดวย 
I ยอมาจาก Integrity    หมายถึง ความซื่อสัตย 
S ยอมาจาก Service Mind   หมายถึง การมีใจรักในการใหบริการ 
U ยอมาจาก Unity    หมายถึง ความรักองคกร 
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R ยอมาจาก Result Orientation  หมายถึง การทํางานโดยมุงเนนผลสาํเร็จ 
E ยอมาจาก Change Capability หมายถึง ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

มกรพพล พันสวัสดิวง, ชัยวุฒิ จันมา (2558) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหาร
และทักษะการบริหารของผูบริหารระดับตนในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวิจัยพบวาองคประกอบของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการควบคุม 
ในงานที่เกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการระหวางดําเนินงานรวมกับพนักงาน ดานการ
นําในงานจะเกี่ยวกับ การชักจูงผูรวมงานอยางมีเหตุผล เพื่อใหเกิดความคลอยตาม สวนดานการวางแผน จะเปน
งานที่เกี่ยวกับจัดประชุมพนักงาน เพื่อศึกษาสภาพปญหาความตองการแลวนํามาเปนแนวทางในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน และดานการจัดองคกรในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
และนําผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 วันดี เจตนา (2558) ไดศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก โดยดานการควบคุม ถามี
กระบวนการบริหารจัดการที่ดีก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานการวางแผน เปนการวางแผน
ปฏิบัติงานไวลวงหนา การจัดองคกร การแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน การชี้นําคือภาวะผูนําที่สามารถ
แกปญหาใหกับสมาชิก 

 จันทิมา จันทรเที่ยง (2558) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการทางธุรกิจและการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง ของชาวประมงพื้นบาน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พบวามีระดับการ
ปฏิบัติการในการจัดการธุรกิจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับการ
ปฏิบัติที่อยูในระดับมาก ไดแก ดานการนําและดานการวางแผน ตามลําดับ มีระดับการปฏิบัติที่อยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก ดานการจัดองคกร และดานการควบคุม ตามลําดับ 

 พิชศาล พันธุวัฒนา (2559) หลัก POLC ที่มีอิทธิพลสําคัญตอการบริหาร ธุรกิจเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนใน
สถานที่พักอาศัย พบวา อยูในระดับปานกลาง ผูเปนเจาของธุรกิจเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนสวนใหญที่ตกเปน
ประชากรเปาหมายมี การวางแผน การจัดองคกร และภาวะผูนําระดับปานกลางคอนขางดี ตามลําดับ แตดาน
การควบคุมมีผลปฏิบัติที่ไมดีนัก 

วิธดีําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และใช
วิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จํานวน 28,993 คน (ที่มา: 
รายงานประจําป 2561 ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด) 
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 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยทําการคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกําหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง เทากับ 5% (Taro Yamane, 1973) จาก
ประชากรทั้งหมด 28,993 คน ใชสูตรคํานวณแลวไดจํานวนตัวอยางจากการคํานวณ 395 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง
โดยไมใชความนาจะเปน (No probability sampling) เลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาองคกรเพื่อความอยูรอด
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในดานตาง ๆ จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดการองคกร 
ดานการนํา และดานการควบคุม มีลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรประเมินแบบลิเคิรต (Likert Scale) 5 ระดับ 
ดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน, ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน, ระดับความคิดเห็นปานกลาง 3 
คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอย 2 คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 1 คะแนน 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอดของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวาครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม จากนั้นนําไป
ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกตองของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนและการ
ใชภาษาที่เหมาะสมของขอคําถาม ซึ่งมีเกณฑในการตรวจพิจารณาใหคะแนนในแตละขอคําถาม ดังนี้ 

 วัดผลโดยพิจารณาจากคะแนน  IOC   ดังนี้ 
1. ขอคํานวณที่มีคะแนน  IOC  ตั้งแต  0.50 - 1.00  มีคาความเที่ยงตรง ใชได 
2. ขอคําถามที่มีคะแนน  IOC  ต่ํากวา  0.50  ตองปรับปรุง ยังใชไมได 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. แจกแบบสอบถามใหแกประชากรที่กําหนดไว 
2. ตอบขอซักถามบางประการที่ผูตอบแบบสอบถามอาจจะตองการคําอธิบายเพิ่มเติม 
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดขอมูลครบถวนแลว เพื่อนําไปจัดทําและเตรียมสําหรับการวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมูล 

 ทําการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 
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สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล 

 1. คารอยละ (Percentage) สําหรับการวิเคราะหเพื่อการบรรยายปจจัยสวนบุคคล 
 2. คาเฉลี่ย (�̅)  

3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะหระดับความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนา
เพื่อความอยูรอดของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่  1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปตามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม พนักงานผูที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 395 คน เปนเพศชาย จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 
64.3 และเพศหญิง จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.7 มีอายุ 26 - 35 ป จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 
43.5 รองลงมาคือ 36 - 45 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.6 มากกวา 45 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอย
ละ 17.7 ไมเกิน 25 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.2, มีสถานภาพโสด จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 
64.8 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 35.2 และไมมีผูสถานภาพหยาราง, มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 64.8 รองลงมาคือ ปวส. จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.6 ปวช. 
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.1 และ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5, มีตําแหนงงาน ระดับ 
4 - 5 จํานวน 157 คิดเปนรอยละ 39.7 รองลงมาคือ ระดับ 2 - 3 จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 39.0 ระดับ 6 - 7 
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.7 และ ระดับ 8 ขึ้นไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 1 - 5 ป จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมาคือ 11 - 15 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 
21.8, 6 - 7 ป จํานวน 71 คน คิดเปน 18.0 และ มากกวา 15 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.2 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยู
รอดของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดการองคกร 
ดานการนํา และดานการควบคุม ดวยคาเฉลี่ย (�̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา ความคิดเห็น
ของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอดของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  
(�̅ = 4.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการควบคุม ดานการ
วางแผน ดานการจัดการองคกร และดานการนําองคกร (�̅ = 4.43, �̅ = 4.38, �̅  = 4.37, �̅ = 4.33) ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัย 

 ปจจัยสวนบุคคล 

การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอดของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
มีพนักงานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 395 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 
64.3 และเพศหญิง จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.7 สวนใหญมีอายุ 26 -35 ป จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 
43.5 รองลงมาคือ 36 - 45 ป จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.6, มากกวา 45 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 
17.7, ไมเกิน 25 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.2 ตามลําดับ สวนใหญ มีสถานภาพโสด จํานวน 256 คน 
คิดเปนรอยละ 64.8 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 35.2 และไมมีผูสถานภาพหยาราง สวน
ใหญมี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 64.8  รองลงมาคือ ปวส. จํานวน 97 คน คิด
เปนรอยละ 24.6, ปวช. จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.1 และ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ  
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3.5 ตามลําดับ สวนใหญ มีตําแหนงงาน ระดับ 4 - 5 จํานวน 157 คิดเปนรอยละ 39.7 รองลงมาคือ ระดับ 2 - 3 
จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 39.0, ระดับ 6 - 7 จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.7 และ ระดับ 8 ขึ้นไป 
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ตามลําดับ สวนใหญ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 - 5 ป จํานวน 182 คน 
คิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมาคือ 11 - 15 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.8, 6 - 7 ป จํานวน 71 คน คิดเปน 
18.0 และ มากกวา 15 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.2 ตามลําดับ  

ความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอดของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด   

โดยรวมอยูในกระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมากที่สุด คือ 
ดานการควบคุม ดานการวางแผน ดานการจัดการองคกร และดานการนํา ตามลําดับ 

อภิปรายผล 

 การศึกษา เรื่องความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอดของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการควบคุม ดานการ
วางแผน ดานการจัดการองคกรและดานการนํา โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ดานการวางแผน  

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมากที่สุด คือ 
แผนการติดตั้งตูรับฝากไปรษณียอัตโนมัติจะชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ แผนการติดตั้งตูไปรษณีย
อัจฉริยะ iBox จะสามารถชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ แผนการพัฒนาระบบ Employee Self 
Service จะชวยปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น นโยบายของ
องคกร สามารถชวยในการพัฒนาองคกรได การปรับเปลี่ยนกลยุทธขององคกร สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมภายนอก องคกรกําหนดเปาหมายอยางเปนระบบ ชัดเจนและเขาใจงาย การวางแผนกลยุทธและ
ยุทธศาสตรขององคกรเหมาะสมกับจุดมุงหมายและภารกิจขององคกร และองคกรมีนโยบายที่มีความยืดหยุน
สามารถปรับเปลี่ยนไดเทาทันกับสถานการณ ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ จันทิมา จันทรเที่ยง 
(2558) ศึกษาเรื่อง การจัดการทางธุรกิจและการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง ของ
ชาวประมงพื้นบาน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พบวามีระดับการปฏิบัติการในการจัดการธุรกิจโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีระดับการปฏิบัติที่อยูในระดับมาก ไดแก ดานการนํา
และดานการวางแผน ตามลําดับ มีระดับการปฏิบัติที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการจัดองคกร และ
ดานการควบคุม ตามลําดับ  

 2. ดานการจัดการองคกร  

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด คือ การติดตั้งเครื่องคัดแยกสิ่งของแบบ Mix Mail Sorter และแบบ Cross Belt Sorter ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคัดแยกหรือสงตอสิ่งของไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การติดตั้งระบบรางลําเลียงแบบสายพาน 

เปนการพัฒนาระบบงานขององคกร ระบบการบริการนําจายตามความประสงค (Flexible Delivery) สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาในปจจุบันได ระบบบริการดานตาง ๆ ขององคกรเหมาะสมกับสภาวการณ
ปจจุบัน องคกรมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด การพัฒนาบุคลากรผานระบบ e-Learning on Mobile 
ชวยกระตุนใหบุคลากรมีการเรียนรูดวยตนเอง องคกรมีระบบการแบงงานภายในที่ ตามลําดับ สวนขอที่มีความ 
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คิดเห็นอยูในระดับมาก คือ องคกรมีระเบียบปฏิบัติ เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งไม
สอดคลองกับการวิจัยของ วันดี เจตนา (2558) ศึกษาเรื่อง กระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก โดยดาน
การควบคุม ถามีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดานการวางแผน 
เปนการวางแผนปฏิบัติงานไวลวงหนา การจัดองคกร การแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน การชี้นํา
คือภาวะผูนําที่สามารถแกปญหาใหกับสมาชิก 

3. ดานการนํา  

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด คือ เมื่องานประสบความสําเร็จ ผูบริหารของทานแบงปนความสําเร็จในงานนั้นรวมกับทาน ผูบริหาร
ทําใหทานมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาความสามารถที่จําเปนตอการทํางานใหตนเองเพื่อเพิ่มคุณคาตอ
องคกร ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนสิ่งที่เปนประโยชนตอตัวทานในการพัฒนาตนเอง ผูบริหารของทานใช
วิธีการผอนปรนเขาหากัน มากกวาที่จะเผชิญหนากันเมื่อเกิดปญหาหรือขอขัดแยง ผูบริหารสนับสนุนการนํา
แนวคิดใหม ๆ มาใชในการแกปญหาการทํางาน ผูบริหารมีวิธีการชักจูงใหทานคํานึงถึงความสําคัญของ
เปาหมายในการทํางาน ผูบริหารเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายในการทํางาน ตามลําดับ สวน
ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ เมื่อเกิดปญหาหรืออุปสรรคในการทํางาน ผูบริหารของทานจะเผชิญ
ปญหารวมกับทานเสมอ ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัยของ พิชศาล พันธุวัฒนา (2559) ศึกษาหลัก POLC ที่มีอิทธิพล
สําคัญตอการบริหาร ธุรกิจเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนในสถานที่พักอาศัย พบวา อยูในระดับปานกลาง ผูเปน
เจาของธุรกิจเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนสวนใหญที่ตกเปนประชากรเปาหมายมี การวางแผน การจัดองคกร 
และภาวะผูนําระดับปานกลางคอนขางดี ตามลําดับ แตดานการควบคุมมีผลปฏิบัติที่ไมดีนัก 

4. ดานการควบคุม  

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมากที่สุด คือ การนํา
ระบบ GPS Tracking และระบบ Control Room  มาใชในการขนสงนั้น ชวยใหการติดตามหรือตรวจสอบรถขนสง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นโยบายขององคกรสอดคลองกับมาตรการควบคุมขององคกร การอบรมและพัฒนา
ศักยภาพของผูปฏิบัติงานเปนการควบคุมผลการปฏิบัติงานไดอยางดี การสงเสริมใหมีการประกวดสุดยอด
นวัตกรรมชวยพัฒนาความสามารถและเพิ่มทักษะใหกับบุคลากรได การพัฒนาแบบสอบถามออนไลนผาน Link 
หรือ QR Code ชวยประเมินความผูกพันของบุคลากรได การประเมินผลการปฏิบัติงานมีสวนชวยในการควบคุม
การปฏิบัติงาน นโยบายขององคกรสอดคลองกับมาตรการควบคุมขององคกร องคกรมีมาตรการควบคุมและ
สงเสริมที่ทําใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น ตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัยของ มกรพพล พันสวัสดิวง,ชัยวุฒิ  
จันมา (2558) ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารตามกระบวนการบริหารและทักษะการบริหารของผูบริหาร
ระดับตนใน ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวาองคประกอบของตัว
แปรอิสระทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการควบคุม ในงานที่เกี่ยวกับการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการระหวางดําเนินงานรวมกับพนักงาน ดานการนําในงานจะเกี่ยวกับ การชักจูง
ผูรวมงานอยางมีเหตุผล เพื่อใหเกิดความคลอยตาม สวนดานการวางแผน จะเปนงานที่เกี่ยวกับจัดประชุมพนักงาน 
เพื่อศึกษาสภาพปญหาความตองการแลวนํามาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน และ
ดานการจัดองคกรในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและนําผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย   

จากผลการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอดของ บริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด สามารถสรปุขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  ดังนี ้

1. ดานการวางแผน   

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ บริษัทไปรษณียไทย จํากัด ควรติดตั้งตูรับฝากไปรษณียอัตโนมัติ คือหากมีการ
ติดตั้งตูรับฝากไปรษณียอัตโนมัติ โดยใชระบบ Automation ในลักษณะ Self Service และเปนการรองรับการ
เติบโตของปริมาณงานในอนาคต และจะสามารถชวยพัฒนาการใหบริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทําใหเกิดความ
พึงพอใจแกผูใชบริการ, ในการติดตั้งตูไปรษณียอัจฉริยะ iBox ซึ่งหากดําเนินการติดตั้งในบริเวณพื้นที่หมูบาน
จัดสรร จะอํานวยความสะดวกใหกับ ผูใชบริการในการ เปนการเพิ่มชองทางการรับสิ่งของที่ตูไปรษณียอัจฉริยะ 
ผูรับสามารถมารับสิ่งของไดตลอด 24 ชั่วโมง จะสามารถชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการในการ, การพัฒนา
ระบบ Employee Self Service จะเปนการปรับปรุงระบบและกระบวนการทํางานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเปนประโยชนในการวางแผนอัตรากําลัง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, นโยบายขององคกร  
จะสามารถชวยขับเคลื่อนองคกรใหเปนไปตามแผนกลยุทธ ยุทธศาสตร วิสัยทัศน และพันธกิจขององคกรเพื่อให
องคกรมีการพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวะการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน  

2. ดานการจัดการองคกร  

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ การติดตั้งเครื่องคัดแยกสิ่งของแบบ Mix Mail Sorter และแบบ Cross Belt 
Sorter เปนเครื่องคัดแยกสิ่งของที่สามารถคัดแยกไดถึง 9,000/ชั่วโมง เปนการชวยเพิ่มมาตรฐานและยกระดับ
คุณภาพการบริการดวยระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย และจะทําใหองคกรมีระบบการจัดการภายในที่มี
ประสิทธิภาพ, การติดตั้งระบบรางลําเลียงแบบสายพานจะชวยใหองคกรมีระบบการจัดการการขนสงที่รวดเร็ว
และสามารถเปนการพัฒนาระบบงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น, ระบบการบริการนําจายตาม
ความประสงค (Flexible Delivery) โดยผูใชบริการสามารถเลือกไดวาจะใหนําสงในเวลาใด เมื่อใด เปนการชวย
ในการทําใหผูใชบริการสามารถตัดสินใจใชบริการ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มากขึ้น เพราะชวยตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการในปจจุบันไดเปนอยางดี, ระบบบริการดานตาง ๆ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จะตอง
พัฒนาระบบบริการดานตาง ๆ ขององคกรใหทันสมัย รวดเร็ว ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน เชน การ
บริการแอพพลิเคชั่นการบริการกลองพรอมสง การนําจาย EMS ภายในวันเดียว บริการ eC0 - Post เปนบริการ
เก็บเงินปลายทาง เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ  

3. ดานการนํา  

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ในการนํา เมื่องานที่ทําประสบความสําเร็จ ผูบริหารควรที่จะแบงปนความสําเร็จ
ในงานนั้นใหกับพนักงาน เชน มีการมอบเกียรติบัตร หรือกลาวชื่นชมแกพนักงาน เพื่อเปนการเสริมสราง
กําลังใจใหแกพนักงานในการปฏิบัติ, ผูบริหารควรมีวิธีชักจูงใหพนักงานมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนา
ความสามารถที่จําเปนตอการทํางานเพื่อเพิ่มคุณคาตอองคกร เชน มีการจัดกิจกรรมแขงขันนวัตกรรมตาง ๆ 
ใหพนักงานมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร, ผูบริหารควรสงเสริมและสนับสนุนสิ่งที่เปนประโยชนใหแก
พนักงานในการพัฒนาตนเอง เชน มีการจัดสงพนักงานเขารวมอบรมตาง ๆ หรือสนับสนุนใหมีการเรียนรู
เพิ่มเติมแกพนักงาน ,ผูบริหารควรใชวิธีการผอนปรนเขาหากัน มากกวาที่จะเผชิญหนากันเมื่อเกิดปญหาหรือ 
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ขอขัดแยง เชน หากมีการขัดแยงขึ้นผูบริหารควรมีวิธีการจัดการใหพนักงานมีการพูดคุยกันดวยความสันติ 
มากกวาการใหพนักงานไปเผชิญหนากันในความขัดแยงนั้น 

4. ดานการควบคุม   

สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ การนําระบบ GPS Tracking และระบบ Control Room มาใชในการขนสงนั้น จะชวย
ควบคุมการติดตามหรือการตรวจสอบรถขนสงใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ, นโยบายขององคกรสอดคลองกับ
มาตรการควบคุมขององคกร เชน หากบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีการกําหนดนโยบายขององคกรใหสอดคลอง
กับมาตรการควบคุมองคกรจะสามารถทําใหองคกรมีการพัฒนาการควบคุมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น, การอบรม
และพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานเปนการควบคุมผลการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี เชน การสงพนักงานให
ไปอบรมหรือพัฒนาศักยภาพใหแกพนักงานจะชวยควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองนโยบายขององคกรไดอีกทาง, การสงเสริมใหมีการประกวดสุดยอดนวัตกรรมชวยพัฒนาความสามารถ
และเพิ่มทักษะใหกับบุคลากรได เชน หากบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีการสงเสริมใหพนักงานมีการประกวด
นวัตกรรมแลวนํามาใชปฏิบัติจะชวยควบคุมความสามารถและทักษะใหแกพนักงานไดอีกดวย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. การศึกษาวิจัยความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอดของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด ในครั้งนี้ เปนการศึกษาความคิดเห็นในการพัฒนาองคกรของพนักงานวาควรจะพัฒนาในดานใด 
เพื่อที่จะสามารถทําใหองคกรอยูรอดตอไปในธุรกิจขนสง จึงควรทําการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกับการ
พัฒนาเพื่อความอยูรอดของธุรกิจขนสง ที่อื่น ๆ  

2. ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอดของ บริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด ที่ผูวิจัยนํามาวิจัยนั้น ยังมีการพัฒนาดานอื่น ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาเพื่อความอยูรอด
ขององคกรอีกหลายประการ ซึ่งควรจะนํามาเปนตัวแปรในการวิจัยครั้งตอไป คือ การจัดการเกี่ยวกับ
บุคคลากรในองคกร เชน การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การจัดตําแหนง การพัฒนา เปนตน การอํานวยการ 
เชน การตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ ออกคําสั่ง ไปจนถึงการมอบหมายภารกิจใหผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนสภาวะ
การเปนผูนํา การประสานงานกิจกรรมตาง ๆ ใหการทํางานบรรลุเปาหมายดวยดี รวมไปถึงการประสานงาน
ในแตละสวนใหสอดคลองกันดวย เพื่อใหการทํางานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทําใหการวิจัยใน
เรื่องนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 
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