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จากแผนผังท่ี 1 กระบวนการไหลของการทํางานฝายนําจายแตละขั้นตอน 

โดยพนักงานนําจายไปสงพัสดุครบ 3 คร้ังแลวไมมีคนรับพัสดุ พนักงานจะ

กลับมาท่ีทําการไปรษณียเพื่อเตรียมการนําจายจากปญหาท่ีพบผูวิจัยไดใช

ทฤษฎีแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) เพื่อหาสาเหตุของปญหาท่ีเกิดขึ้น 

ดังแสดงในแผนผังท่ี 2

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหากระบวนการใหบริการลูกคา และกระบวนการทํา

เอกสาร

2. เพื่อศึกษาถึงปญหาในกระบวนการทํางานฝายนําจาย 

3. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการงานฝายนําจาย

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ไดจัดการประสิทธิภาพพนักงานฝายนําจาย

2. ทําใหทราบถึงปญหาความผิดพลาดของพนักงานนําจาย

3. ชวยลดปญหาความผิดพลาดพนักงานฝายนําจาย 

วิธีดําเนินการวิจัย

ผลการวิจัย
จากการดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อแสดงกระบวนการไหลของการทํางานฝาย

นําจาย โดยมีขั้นตอนการไหลของงานดังแสดงในแผนผังท่ี 1การศึกษาปญหาและการหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

ฝายนําจาย กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (สาขาเอบี) ผูวิจัยพบวา

ปญหาท่ีสําคัญ คือ การใหบริการของฝายนําจายไมตรงตอความตองการของ

ลูกคา ทําให เกิดความเสียหาย ทําใหบริษัทขาดความนาเ ช่ือถือ โดย

วัตถุประสงคของงานวิจัย 1) เพื่อศึกษาปญหากระบวนการใหบริการลูกคา 

และกระบวนการทําเอกสาร 2) เพื่อศึกษาถึงปญหาในกระบวนการทํางาน

ฝายนําจาย 3) เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการงานฝายนํา

จาย โดยผูวิจัยไดทําการศึกษารวบรวมเก็บขอมูล ไดแก การเก็บขอมูล

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย คือ แผนผัง

กางปลา และใชการวิเคราะหดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูวิจัยจึงหาวิธีการ

ปรับกระบวนการทํางาน เพื่อแกไขปญหาการดําเนินงานฝายนําจายผิดพลาด 

ท่ีจะสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นของลูกคาตอบริษัท

This research focused on the problem and the guideline to 

optimize the efficiency of the operational for delivery staff in the 

case study of Thailand Post (AB Branch). The key problem of the 

operation was the service in delivery staff which does not meet 

the requirement of the customers leading to the unreliable 

image of the company. Therefore, the objective of this research 

were 1) to study the problems in customer service operation 

and the document operation, 2) to study the optimize the 

effectiveness in delivery staff operation, 3) to present the 

guideline to optimize the effectiveness in delivery staff 

operation. The data collection was the work procedures of the 

employees collected by research instruments including the 

cause & effect diagram and human resource development 

analysis. Then, the researcher found the way to improve the 

working operation to solve the mistake, leading to better 

reliability and confidence of customers toward the company.

จากแผนผังท่ี 2 การวิเคราะหและคนหาสาเหตุของปญหาฝายนําจายโดยใช

แผนผังกางปลา (Fishbone Diagram)ทําใหผูวิจัยทราบวาปญหาท่ีเกิดขึ้นมาจาก

การประสานงานของพนักงานฝายออกใบแจง การตรวจสอบความถูกตองกรอก

ขอมูลผิดพลาดและไมครบถวน ขาดประสานงานกับลูกคา พนักงานขาดความ

รับผิดชอบ พนักงานขาดประสิทธิภาพ ประสบการณทํางานนอย พนักงานขาด

ความรับผิดชอบ โดยจะสอบถามขอมูลไดขอมูลเบื้องตนไดจากคือ พนักงานฝาย

นําจาย โดยสรุปแตละสาเหตุไดดังนี้

1. ดานพนักงาน (man) มักจะพบปญหาเร่ืองขาดประสิทธิภาพและ

ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้นในระบบงาน เปนประสิทธิภาพท่ี

อาจจะยังไมเขาใจงานท่ีเกิดจากตัวพนักงานฝายนําจาย  ในการทํางานท่ี

ละเลยหนาท่ีตนเองไปและดวยประสบการณการทํางานนอย ไมไดรับการ

ฝกอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีหรือขาดคูมือการทํางาน  ทําใหเกิด

ขอผิดพลาดในกระบวนการทํางานทําใหลูกคาไมพึ่งพอใจ

2. ดานเคร่ืองมือในการทํางาน (machine) เคร่ืองมือในการทํางานควรเพิ่ม

ความสะดวกในการนําจายของพนักงาน ดวยการเอาเทคโนโลยีเขามามี

สวนรวมในการทํางานเพราะปจจุบันท่ีทํางานท่ีไหนไมมีเทคโนโลยีเขามา

ชวยจะทําใหการทํางานอาจจะลาชา

3. ดานวัตถุดิบ (material) ขาดระบบเทคโนโลยีในเร่ืองความอํานวยความ

สะดวก หากถาระบบไมไดเขามามีสวนรวมก็จะทําใหกระบวนการทํางานไม

ราบร่ืน หรือชาลงเน่ืองจากฝายนําจายยังขาดในเร่ืองน้ี โดยแบบเอกสารท่ี

พนักงานออกจาย ตองใชการเขียนเลขพัสดุสินคาดวยปากกา แลวแต

ลายมือพนักงานจะไมเหมือนกันหรือในระหวางการเขียนเกิดมองเลขพัสดุ

พลาดไปทําใหเกิดความผิดพลาดตรงใบเอกสารได

4. กระบวนการทํางาน (method) ขาดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยสาเหตุ

เกิดจากตรวจสอบเอกสารนอยคร้ังโดยไมตรวจสอบใหดีกอนหรือพนักงาน

นําจายอาจจะสับสนขั้นตอนการทํางานหรือขั้นตอนการทํางานละเอียด

เกินไป ยังพบปญหาการทําใบแจงของลูกคาหายอีกดวยอาจจะเปนการเก็บ

รักษาของพนักงานท่ี ไมเก็บรักษาไวใหดีรวมถึงการเอาใบแจงไปไวใหลูกคา

ผิดบานและไมไดโทรหาลูกคาเปนปญหาท่ีขาดการติดตอกับลูกคา

อภิปรายผล
วิธีการแกไขปญหาฝายนําจาย คือ มองถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นกอนท่ีละจุดและที

ละปญหา

- ดานการอบรม (Training)การแกปญหาดานการฝกอบรมโดยใหบริษัทมี  

มีการจัดอบรมทุกคร้ังกอนทํางานจริงเพื่อลดปญหาการทํางานผิดพลาด  มีการ

จัดสัมมนาใหพนักงงานทุกป  มีการสอนงานกอนลงมือทํางานจริง  มีการสอน

วิธีการแกไขปญหางานใหกับฝายนําจาย จะชวยใหกระบวนการทํางานผิดพลาด

นอยลง และฝายนําจายไดมีความรูมากขึ้นเก่ียวกับขั้นตอนการทํางาน

- ดานการศึกษา (Education)การแกปญหาดานการศึกษาโดยบริษัทตอง มี

การสงเสริมการศึกษาแกบุคลากรใหมากขึ้น มีการสนับสนุนการศึกษาใหบุคลากร

ฝายนําจาย และมีการสนับสนุนการศึกษาและเปดสอบใหกับบุคคลากรในฝายนํา

จายเพื่อตําแหนงงานใหม  จะเปนตัวชวยใหบุคคลากรฝายนําจายมีมาตรฐานใน

การทํางานท่ีดีมากขึ้นและ มีความมั่นคงในตําแหนงและหนาท่ีการทํางาน ท่ีดีขึ้น

- ดานการพัฒนา (Development) การแกปญหาดานน้ีโดย บริษัทควรเปด

โอกาสพัฒนาศักยภาพบุคคลากรใหอยางเต็มท่ี บริษัทควรรับฟงความคิดเห็นของ

บุคคลากรและทราบถึงปญหาแลวแกไขปญหาใหมากกวานี้ และสงเสริมแลวสราง

ประสบการณใหแกบุคคลากรมากขึ้นกวาเดิม
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จากการใชทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาวิเคราะห หาสาเหตุของปญหากับ

พนักงาน เพ่ือไดทราบถึงปญหาในฝายนําจาย โดยสัมภาษณพนักงานฝายนําจาย

ทั้งหมด 5 คน ซ่ึงอายุการปฏิบัติงานอยูในชวง 1- 20 ป จากการวิเคราะหทฤษฎีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 ดานมีผลสรุปในการสํารวจทั้ง 5 คนนี้ดังตารางที่ 1

จากตารางท่ี 1 พบวาผลการวิเคราะหทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจาก

การสัมภาษณ พนักงานฝายนําจายท้ังหมด 5 คน เก่ียวกับ การฝกอบรม 

(Training) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) โดยจาก

การสัมภาษณพบวาบริษัทมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพแกบุคคลากรจริงแต

ก็นอยมากท่ีบุคคลากรจะไดรับ รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นตอบริษัทเชนกัน

ไมคอยมีผลเทาไรและบริษัทมีการสงเสริมการเรียนรูประสบการณจริงแต

บุคคลากร ก็ไมคอยไดรับการสงสริมอยางเต็มท่ี สวนขอเสนอแนะท่ีไดจารการ

สัมภาษณเสียงสวนมาก คือการจัดอบรมและการรับฟงความคิดเห็นของ

บุคคลากร

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย                                                                                                   

1. สังเกต ผูวิจัยไดสังเกตกระบวนการทํางานและวิธีแกปญหาท่ีเกิดขึ้นวา

ผูปฏิบัติงาน พนักงานฝายนําจาย

2. การสัมภาษณ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหถึงปญหา

ท่ีสวนใหญเกิดขึ้นในฝายนําจาย พนักงานทํางานผิดพลาดในสวนไหน

มากท่ีจะและจะแกปญหาอยางไรใหไมเกิดขอผิดพลาดมากท่ีสุด

การเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาในคร้ังน้ีจะเก็บขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ เปนแหลงขอมูลใน

การศึกษาครั้งน้ี

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)เปนการรวบรวมขอมูลจากการสอบถาม

สัมภาษณ ฝายนําจายปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเปน กระบวนการ

ทํางาน ขาดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขาดระบบเทคโนโลยี เคร่ืองมือใน

การทํางานไมไดประสิทธิภาพ 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)เปนขอมูลท่ีทําการศึกษาคนควาจาก

ขอมูลบริษัทรวบรวมขอมูลดานทฤษฎี ผังกางปลา และศึกษาคนควา

แนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อในการทํางานฝายนําจาย

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรและกลุมตัวอยางในงานวิจัย คือพนักงานฝายนําจาย 

แผนผังที่ 1 : กระบวนการไหลของการทํางานฝายนําจาย

แผนผังที่ 2 : แผนผังกางปลา สาเหตุของปญหาฝายนําจาย

ตารางที่ 1 : ผลการวิเคราะหทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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