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การบริหารงานบุคคลที่มีตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานไปรษณียเขต 6
Human resource management Effected to Human resource
development strategy of 6 Zone Post office
ประเวศ เหมะ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริศรา เหลาบํารุง
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) การบริหารงานบุคคลและกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานไปรษณียเขต 6 (2) เปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ไปรษณียเขต 6 และ (3) ศึกษาความสัมพันธของการบริหารงานบุคคลที่มีตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ไปรษณียเ ขต 6 หัวหนาทีท่ าํ การไปรษณีย สํานักงานไปรษณียเ ขต 6 จํานวน 106 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาวิจยั ใน
ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ชวเิ คาระหขอ มูลคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบ
(one-way analysis of variance) และการวิเคราะหความสัมพันธ (regression analysis) ผลการวิจัยพบวา
(1) ภาพรวมของการบริหารงานบุคคลของทีท่ าํ การสํานักงานไปรษณียเ ขต 6 อยูใ นระดับดี โดยการบริหารงาน
บุคคลดานการโยกยายสับเปลีย่ นหนาทีก่ ารงาน อยูใ นระดับดีทสี่ ดุ รองลงมาคือดานการศึกษาดูงาน ดานการปฐมนิเทศ
ดานการศึกษาตอ และดานการฝกอบรม ตามลําดับ
ภาพรวมของกลยุทธการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของทีท่ าํ การสํานักงานไปรษณียเ ขต 6 อยูใ นระดับดี
โดยดานความสามัคคี อยูใ นระดับดีทสี่ ดุ รองลงมาคือดานความมัน่ คงในการทํางาน และดานคาตอบแทน ดานการรวม
อํานาจ ดานความเสมอภาค ดานเอกภาพในการบังคับบัญชา ดานระเบียบวินัย ดานการจัดสายบังคับบัญชา ดานการ
แบงงานกันทํา ดานประโยชนสวนบุคคลเปนรองประโยชนสวนรวม ดานการจัดลําดับ ดานความคิดริเริ่ม ดานอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบ และดานเอกภาพในการอํานวยการ ตามลําดับ
(2) คุณลักษณะสวนบุคคลทีแ่ ตกตางกันของหัวหนาทีท่ าํ การไปรษณียเ ขต 6 มีผลตอการตอกลยุทธการพัฒนา
บุคลากรของสํานักงานไปรษณียเขต 6 ไมแตกตางกัน
(3) การบริหารงานบุคคลมีผลตอกลยุทธการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของที่ทําการสํานักงานไปรษณีย
เขต 6 ไปในทิศทางเดียวกัน
คําสําคัญ : การบริหารงานบุคคล / กลยุทธการพัฒนาบุคลากร
ABTRACT
The purposes of this study were to study (1) Human resource management and Human
resource development strategy of 6 Zone Post office. to compare personal characteristic that affected
to Human resource development strategy of 6 Zone of Post office. and (3) Relationship of Human
resource management characteristic that affected to Human resource development strategy of 6
Zone of Post office. The sample of this research included all of head of 6 Zone of Post office 106
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people. Data collection was done by using the questionnaires. The statistics involved quantitative
study presented in percentages, arithmetic means, and standard deviation. The one-way analysis of
variance and the regression analysis. The findings can be summarized as follows:
(1) Overview of Human resource management of 6 Zone Post office at a high level. Work
rotation of Human resource management was the highest level in this group follow by the site visit
study, the orientation, the continued study and the training, respectively.
Overview of Human resource development strategy of 6 Zone Post office at a high level.
The unity was the highest level in this group follow by Stability in job and Compensation, Centralization Equality, Unity of command, Discipline, The command line, The division of labor. Personal
gain was second of Common interest, Grading, Initiative, Authority and responsibility and The unity
of the director, Respectively.
(2) The difference characteristic of head of 6 Zone of Post office that Effected to Human
Resource Management Strategy of 6 Zone Post office was not difference.
(3) Human resource management Effected to human resource development strategy of 6
Zone Post office in the same direction.
Key word : Human resource management / Human resource
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ทรัพยากรมนุษยสรางสรรคคณ
ุ คาใหแกองคการ
สูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนทรัพยากรประเภทมีมูลคา
เพิ่ ม เพราะยิ่ ง ใช ก็ ยิ่ ง ทํ า ให มี ป ระสบการณ แ ละทั ก ษะ
เพิ่มมากขึ้น ผูบริหารจึงตองรูจักการบริหารวัตถุดิบใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิด
ความคลองตัว สอดคลองกับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอก ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอธุรกิจไปรษณีย และ
สงผลโดยตรงตอผลการดําเนินกิจการไปรษณียประกอบ
กันดวย คุณภาพของการใหบริการ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ การกําหนดแนวทางการดําเนินกิจการ
มีสว นทีส่ าํ คัญเชนกัน ดังนัน้ การไปรษณียต า ง ๆ จึงมุง หวัง
ที่ จ ะพั ฒ นาและออกแบบบริ ก ารเพื่ อ ให ผู ใ ช บ ริ ก าร
ไดรับความพึงพอใจสูงสุด และมีศักยภาพมากพอที่จะ
สามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดได จากความสําคัญที่
ไดกลาวมาแลวในขางตน ผูวิจัยในฐานะหัวหนาไปรษณีย
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มองเห็นความสําคัญใน
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน

ไปรษณียเ ขต 6 จึงนํามาสูก ารศึกษาการบริหารงานบุคคล
ทีม่ ตี อ กลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานไปรษณีย
เขต 6 เพือ่ เปนประโยชนและเปนแนวทางการพัฒนาในการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคั ด เลื อ กพนั ก งานเข า สู ตํ า แหน ง อย า ง
เหมาะสมกับงานตอไป อันจะทําใหการดําเนินการธุรกิจของ
การสื่อสารแหงประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีผลกําไรสูงสุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการบริหารงานบุคคลและกลยุทธ
การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานไปรษณียเขต 6
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลที่
มีตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานไปรษณีย
เขต 6
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการบริหารงาน
บุคคลที่มีตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ไปรษณียเขต 6
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ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก หัวหนา
ทีท่ าํ การไปรษณีย สํานักงานไปรษณียเ ขต 6 ทัง้ 8 จังหวัด
จํานวน 106 แหง มีจํานวนทั้งสิ้น 106 คน
กลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ ไดแกหวั หนา
สํานักงานไปรษณียเขต 6 ทั้ง 8 จังหวัด ซึ่งเปนประชากร
มีจํานวนไมมากนักผูวิจัยจึงเลือกใชประชากรทั้งหมดมา
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ตองการศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลและกลยุทธในการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงานไปรษณียเขต 6 ของสํานักงานไปรษณีย
เขต 6 จึงเลือกโดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง โดยใชหวั หนา
ทัง้ หมดของทีท่ าํ การสํานักงานไปรษณียท งั้ เขต 6 ทัง้ 106
แหง เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) ภูมิหลัง
ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
สวนที่ 2 การบริหารงานบุคคลของที่ทําการ
สํานักงานไปรษณียเขต 6 ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก
ดานการปฐมนิเทศ ดานการฝกอบรม ดานการศึกษาดูงาน
ดานการศึกษาตอ ดานการโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่การ
งาน เปนขอคําถามแบบมาตรวัดอัตราสวน (ratio scale)
ใหตอบจํานวนจริงตามมาตรฐานสากล หากเห็นดวยมาก
ใหคะแนนเต็ม 10 ไมมีเห็นดวยเลยให 0 และเห็นดวยใน
ระดับอืน่ ใหคะแนนตามสากลการใหคะแนนโดยมีคา ความ
แตกตางของแตละระดับดังนี้
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เห็นดวยอยางยิ่ง
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ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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สวนที่ 3 กลยุทธการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ของทีท่ าํ การสํานักงานไปรษณียเ ขต 6 ประกอบดวย 12 ดาน
ไดแก ดานการแบงงานกันทํา ดานอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ดานระเบียบวินยั ดานเอกภาพในการบังคับ
บัญชา ดานเอกภาพในการอํานวยการ ดานประโยชนสว น
บุคคลเปนรองประโยชนสวนรวม ดานคาตอบแทน ดาน
การรวมอํานาจ ดานการจัดสายบังคับบัญชา ดานการจัด
ลําดับ ดานความเสมอภาค ดานความมัน่ คงในการทํางาน
เปนขอคําถามแบบมาตรวัดอัตราสวน (ratio scale) ให
ตอบจํานวนจริงตามมาตรฐานสากล หากเห็นดวยมาก
ใหคะแนนเต็ม 10 ไมมีเห็นดวยเลยให 0 และเห็นดวย
ในระดับอื่นใหคะแนนตามสากลการใหคะแนน โดยมีคา
ความแตกตางของแตละระดับดังนี้
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สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variables)
ประกอบดวย คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได พฤติกรรมการซื้อแวนตา
ไดแก วัตถุประสงคในการซือ้ หางแวนตาทีซ่ อื้ ผูท มี่ สี ว นรวม
ในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ความถี่ ใ นการซื้ อ แว น ตา และ
จํานวนเงินในการซื้อแวนตาตอครั้ง
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การ
ตัดสินใจซือ้ แวนตาจากสวนประสมการตลาดบริการ ไดแก
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานกระบวนการ และดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
และคุณภาพ
สถิติท่ใี ชในการวิจัย
ผูว จิ ยั ใชการวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ โดยการประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถามดวย
ระบบคอมพิวเตอร โดยไดแบงการวิเคราะหขอมูลดังนี้
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1. คารอยละ(percentage) คาเฉลี่ย(means)
และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน(S.D.) ใชในการอธิบายขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม การบริหารงานบุคคล
ของที่ทําการสํานักงานไปรษณียเขต 6 และกลยุทธการ
พั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลของที่ ทํ า การสํ า นั ก งาน
ไปรษณียเขต 6
2. ใชการทดสอบความแตกตาง One-way
analysis of variance หรือ ANOVA ในการทดสอบ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางตัวแปรตั้งแต 2 ตัวแปรขึ้น
ไปเพื่อทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม และกลยุทธการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลของที่ทําการสํานักงานไปรษณียเขต 6
3. ศึกษาความสัมพันธ (Regression Analysis)
ระหวาง การบริหารงานบุคคลของที่ทําการสํานักงาน
ไปรษณียเขต 6 และกลยุทธการพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลของที่ทําการสํานักงานไปรษณียเขต 6

สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของหัวหนาทีท่ าํ การสํานักงานไปรษณียเ ขต 6 ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
ตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (N = 106)
ขอมูลทั่วไปของหัวหนาที่ทําการสํานักงานไปรษณียเขต 6

ความถี่

รอยละ
100
0
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.51
1.11
11,505.02
6.06

เพศ
ชาย
หญิง
ขอมูลทัว่ ไปของหัวหนาทีท่ าํ การสํานักงาน
ไปรษณียเขต 6
อายุ
ระดับการศึกษา
รายไดตอเดือน (บาท)
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ป)

คาเฉลี่ย

คาตํ่าสุด

106
0
คาสูงสุด

49.46
15.74
60,391.13
27.31

40.00
12.00
44,700.00
10.00

58.00
18.00
87,970.00
37.00

จากตารางที่ 1 พบวา หัวหนาทีท่ าํ การสํานักงาน
ไปรษณียเขต 6 ทุกคนเปนเพศชาย รอยละ 100 มีอายุ
เฉลี่ย 49 ป จบการศึกษาสูงสุดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี

(15.74 ป) โดยหัวหนาที่ทําการสํานักงานไปรษณียมี
รายไดตอ เดือนเฉลีย่ 60,391.13 บาท และมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานเฉลี่ย 27.31 ป
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ตารางที่ 2 ภาพรวมของการบริหารงานบุคคลของที่ทําการสํานักงานไปรษณียเขต 6 (N = 106)
ภาพรวมของการบริหารงานบุคคลของที่ทําการสํานักงาน
ไปรษณียเขต 6
1. ดานการปฐมนิเทศ
2. ดานการฝกอบรม
3. ดานการศึกษาดูงาน
4. ดานการศึกษาตอ
5. ดานการโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่การงาน

คาเฉลี่ย

คาตํ่าสุด

คาสูงสุด

7.61
7.58
7.61
7.59
7.64

6.33
6.00
6.00
6.00
6.00

9.67
9.00
9.00
9.33
9.00

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.56
0.43
0.50
0.48
0.46

จากตารางที่ 2 พบวา ภาพรวมของการบริหารงานบุคคลของที่ทําการสํานักงานไปรษณียเขต 6 อยูในระดับดี
โดยการบริหารงานบุคคลดานการโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่การงาน อยูในระดับดีที่สุด (μ = 7.64) รองลงมาคือดาน
การศึกษาดูงาน (μ = 7.61) ดานการปฐมนิเทศ (μ = 7.61) ดานการศึกษาตอ (μ = 7.59) และดานการฝกอบรม (μ
= 7.58) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ภาพรวมของกลยุทธการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของที่ทําการสํานักงานไปรษณีย เขต 6
ภาพรวมของกลยุทธการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ของที่ทําการสํานักงานไปรษณียเขต 6
1. ดานการแบงงานกันทํา
2. ดานอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
3. ดานระเบียบวินัย
4. ดานเอกภาพในการบังคับบัญชา
5. ดานเอกภาพในการอํานวยการ
6. ดานประโยชนสวนบุคคลเปนรองประโยชนสวนรวม
7. ดานคาตอบแทน
8. ดานการรวมอํานาจ
9. ดานการจัดสายบังคับบัญชา
10. ดานการจัดลําดับ
11. ดานความเสมอภาค
12. ดานความมั่นคงในการทํางาน
13. ดานความคิดริเริ่ม
14. ดานความสามัคคี
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คาเฉลี่ย

คาตํ่าสุด

7.60
7.56
7.64
7.64
7.53
7.57
7.66
7.65
7.61
7.56
7.64
7.66
7.56
7.69

6.33
6.00
6.33
6.67
6.00
6.33
6.67
6.33
7.00
6.33
7.00
6.33
6.00
7.00

คาสูงสุด
10.00
9.67
10.00
9.00
9.33
9.33
9.00
9.00
9.00
8.67
9.00
9.00
8.67
8.67

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.49
0.45
0.49
0.42
0.45
0.41
0.39
0.43
0.41
0.38
0.33
0.44
0.42
0.37
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จากตารางที่ 3 พบว า ภาพรวมของกลยุ ท ธ
การพัฒนาการบริหารงานบุคคลของที่ทําการสํานักงาน
ไปรษณียเขต 6 อยูในระดับดี โดยดานความสามัคคี อยู
ในระดับดีที่สุด (μ = 7.69) รองลงมาคือดานความมั่นคง
ในการทํางาน (μ = 7.66) และ ดานคาตอบแทน (μ =
7.66) ดานการรวมอํานาจ (μ = 7.65) ดานความเสมอ
ภาค (μ = 7.64 ดานเอกภาพในการบังคับบัญชา (μ =
7.64) ดานระเบียบวินยั (μ= 7.64) ดานการจัดสายบังคับ
บัญชา (μ = 7.61) ดานการแบงงานกันทํา (μ = 7.60
ดานประโยชนสว นบุคคลเปนรองประโยชนสว นรวม (μ =
7.57) ดานการจัดลําดับ (μ = 7.56) ดานความคิดริเริ่ม
(μ = 7.56) ดานอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (μ
= 7.56) และดานเอกภาพในการอํานวยการ (μ = 7.53)
ตามลําดับ
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลที่
มีตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานไปรษณีย
เขต 6 ขอมูลทั่วไปของหัวหนาที่ทําการไปรษณียเขต 6 ที่
แตกตางกันมีผลตอการตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานไปรษณียเขต 6 ไมแตกตางกัน
โดยที่ ช ว งอายุ ที่ แ ตกต า งกั น ของหั ว หน า
ที่ทําการไปรษณียมีผลตอกลยุทธการพัฒนาการบริหาร
งานบุคคลของที่ทําการสํานักงานไปรษณียเขต 6 ไม
แตกตางกัน
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันของหัวหนา
ที่ทําการไปรษณียมีผลตอกลยุทธการพัฒนาการบริหาร
งานบุคคลของที่ทําการสํานักงานไปรษณียเขต 6 ไม
แตกตางกัน
รายได ต อ เดื อ นที่ แ ตกต า งกั น ของหั ว หน า
ที่ทําการไปรษณียมีผลตอกลยุทธการพัฒนาการบริหาร
งานบุคคลของที่ทําการสํานักงานไปรษณียเขต 6 ไม
แตกตางกัน
ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านที่ แ ตกต า ง
กั น ของหั ว หน า ที่ ทํ า การไปรษณี ย มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลของที่ ทํ า การสํ า นั ก งาน
ไปรษณียเขต 6

ไมแตกตางกัน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการบริหารงาน
บุคคลที่มีตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ไปรษณียเขต 6 จากการวิเคราะห การบริหารงานบุคคล
มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ที่ทําการสํานักงานไปรษณียเขต6 พบวา การบริหาร
งานบุ ค คลมี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร ไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยที่การบริหารบุคคลมีผลตอกลยุทธ
การพัฒนาการบริหารงานบุคคลดานการแบงงานกันทํา
สามารถอธิบายการผันแปรของกลยุทธการบริหารงาน
บุคคลดานการแบงงานกันทํา ไดรอ ยละ 40.5 ทัง้ นีม้ เี พียง
การบริหารงานบุคคลดานการศึกษาดูงานเทานัน้ ทีม่ ผี ลตอ
กลยุทธการบริหารงานบุคคลดานการแบงงานกันทํา
การบริ ห ารบุ ค คลมี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานบุคคล ดานอํานาจหนาทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ สามารถอธิบายการผันแปรของกลยุทธการ
บริหารงานบุคคลดานอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ไดรอ ยละ 24.9 ทัง้ นีม้ เี พียงการบริหารงานบุคคลดานการ
ปฐมนิเทศ ดานการฝกอบรม และดานการศึกษาตอ ที่มี
ผลตอกลยุทธการบริหารงานบุคคลดานอํานาจหนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ
การบริ ห ารบุ ค คลมี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานดานระเบียบวินัย สามารถอธิบาย
การผันแปรของกลยุทธการบริหารงานบุคคลดานระเบียบ
วินัยไดรอยละ 23.5 ทั้งนี้มีเพียงการบริหารงานบุคคล
ดานการศึกษาตอเทานัน้ ทีม่ ผี ลตอกลยุทธการบริหารงาน
บุคคลดานระเบียบวินัย
การบริ ห ารบุ ค คลมี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานบุคคลดานเอกภาพในการบังคับ
บัญชา สามารถอธิบายการผันแปรของกลยุทธการบริหาร
งานบุคคลดานเอกภาพในการบังคับบัญชาไดรอ ยละ 16.0
ทั้งนี้มีเพียงการบริหารงานบุคคลดานการศึกษาดูงาน
และดานการโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่การงานเทานั้นที่มี
ผลตอกลยุทธการบริหารงานบุคคลดานเอกภาพในการ
บังคับบัญชา
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การบริ ห ารบุ ค คลไม มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานบุคคลดานเอกภาพในการอํานวย
การ สามารถอธิบายการผันแปรของกลยุทธการบริหาร
งานบุคคล ดานเอกภาพในการอํานวยการไดรอยละ 7.5
การบริ ห ารบุ ค คลมี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานบุคคลดานประโยชนสว นบุคคลเปน
รองประโยชนสวนรวม สามารถอธิบายการผันแปรของ
กลยุทธการบริหารงานบุคคลดานประโยชนสวนบุคคล
เปนรองประโยชนสวนรวมไดรอยละ 15.4 ทั้งนี้มีเพียง
การบริหารงานบุคคลดานการปฐมนิเทศเทานั้น ที่มีผล
ตอกลยุทธการบริหารงานบุคคลดานประโยชนสว นบุคคล
เปนรองประโยชนสวนรวม
การบริ ห ารบุ ค คลไม มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานบุคคล ดานคาตอบแทน สามารถ
อธิบายการผันแปรของกลยุทธการบริหารงานบุคคล ดาน
คาตอบแทนไดรอยละ 3.0
การบริ ห ารบุ ค คลมี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานบุคคล ดานการรวมอํานาจ สามารถ
อธิบายการผันแปรของกลยุทธการบริหารงานบุคคล ดาน
การรวมอํานาจไดรอ ยละ 21.7 ทัง้ นีม้ เี พียงการบริหารงาน
บุคคลดานการปฐมนิเทศเทานั้น ที่มีผลตอกลยุทธการ
บริหารงานบุคคลดานการรวมอํานาจ
การบริ ห ารบุ ค คลไม มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานบุคคลดานการจัดสายบังคับบัญชา
สามารถอธิบายการผันแปรของกลยุทธการบริหารงาน
บุคคล ดานการจัดสายบังคับบัญชาไดรอยละ 12.7
การบริ ห ารบุ ค คลไม มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานบุคคลดานการจัดลําดับ พบวา
สามารถอธิบายการผันแปรของกลยุทธการบริหารงาน
บุคคล ดานการจัดลําดับไดรอยละ 6.9
การบริ ห ารบุ ค คลที่ มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานบุคคลดานความเสมอภาค สามารถ
อธิบายการผันแปรของกลยุทธการบริหารงานบุคคล ดาน
ความเสมอภาคไดรอ ยละ 21.7 ทัง้ นีม้ เี พียงการบริหารงาน
บุคคลดานการศึกษาดูงานเทานั้น ที่มีผลตอกลยุทธการ
บริหารงานบุคคลดานความเสมอภาค
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การบริ ห ารบุ ค คลมี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานบุคคลดานความมัน่ คงในการทํางาน
สามารถอธิบายการผันแปรของกลยุทธการบริหารงาน
บุคคล ดานความมั่นคงในการทํางานไดรอยละ 29.1
ทัง้ นีม้ เี พียงการบริหารงานบุคคลดานการปฐมนิเทศ และ
ดานการโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่การงานเทานั้น ที่มีผล
ตอกลยุทธการบริหารงานบุคคลดานความมั่นคงในการ
ทํางาน
การบริ ห ารบุ ค คลไม มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานบุคคล ดานความคิดริเริ่ม สามารถ
อธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม คือกลยุทธการบริหาร
งานบุคคล ดานความคิดริเริ่มไดรอยละ 6.9
การบริ ห ารบุ ค คลไม มี ผ ลต อ กลยุ ท ธ ก าร
พัฒนาการบริหารงานบุคคล ดานความสามัคคี สามารถ
อธิบายการผันแปรของกลยุทธการบริหารงานบุคคล ดาน
ความสามัคคีไดรอยละ 7.4
อภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐาน
1. จากวัตถุประสงคการศึกษา ขอที่ 1. พบวา
การบริหารงานบุคคลและกลยุทธการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงานไปรษณียเขต 6 พบวา ภาพรวมของการ
บริหารงานบุคคลของที่ทําการสํานักงานไปรษณียเขต 6
อยูในระดับดี โดยการบริหารงานบุคคลดานการโยกยาย
สับเปลี่ยนหนาที่การงาน อยูในระดับดีที่สุด (μ = 7.64)
รองลงมาคือดานการศึกษาดูงาน (μ = 7.61) ดานการ
ปฐมนิเทศ (μ = 7.61) ดานการศึกษาตอ (μ = 7.59)
และดานการฝกอบรม (μ = 7.58) ตามลําดับ
การบริหารงานบุคคลของทีท่ าํ การสํานักงาน
ไปรษณียเ ขต 6 จําแนกรายดาน พบวา ดานการปฐมนิเทศ
หัวหนาที่ทําการไปรษณียเห็นวา การปฐมนิเทศมีผลตอ
การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีกําลังใจในการพัฒนา
ตนเองมากที่สุด (μ = 7.64) ดานการฝกอบรม หัวหนา
ที่ทําการไปรษณียเห็นวา หนวยงานจัดสงบุคคลากรเขา
รับการฝกอบรมตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติมากที่สุด
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(μ = 7.60) การศึกษาดูงาน หัวหนาที่ทําการไปรษณีย
เห็นวา บุคลากรในหนวยงานสามารถนําความรู และ
ประสบการณจากการไปศึกษาดูงานมาปรับใชหรือพัฒนา
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบมากที่สุด (μ = 7.63)
สอดคลองกับ สุภัสสร เสนหา (2552) ศึกษาเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในเทศบาลตําบลโนนหัน
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน พบวา ความตองการในการ
พัฒนาบุคลากรในภาพรวมสวนใหญอยูใ นระดับปานกลาง
โดยมีความตองการมากในดานการปฐมนิเทศ ดานการฝก
อบรมในระดับปานกลาง ดานการศึกษาดูงานอยูใ นระดับ
ปานกลาง ดานการสัมมนาอยูใ นระดับปานกลาง ดานการ
ศึกษาตออยูใ นระดับปานกลาง ดานการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การอยูในระดับปานกลาง ดานการสอนงานอยูในระดับ
ปานกลาง ดานการโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่การงานอยู
ในระดับปานกลาง
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลที่
มีตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานไปรษณีย
เขต 6 จากผลการวิเคราะหดวยการวิเคราะหผันแปรทาง
เดียว (One-way analysis of variance หรือANOVA)
พบวา ขอมูลทั่วไปของหัวหนาที่ทําการไปรษณียเขต 6
ที่แตกตางกัน ไมมีผลตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานไปรษณียเขต 6 กลาวคือ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด รายไดตอเดือน ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ของหัวหนาทีท่ าํ การไปรษณียเ ขต 6 ทีแ่ ตกตางกันนัน้ ไมมี
ผลตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานไปรษณีย
เขต 6 ผลการศึกษาวิจยั ทีค่ น พบเปนการศึกษาเปรียบเทียบ
ขอมูลทั่วไปของหัวหนาที่ทําการไปรษณียเขต 6 ที่มี
ตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานไปรษณีย
เขต 6 ยังไมมีผลการศึกษาวิจัยความสัมพันธในลักษณะ
นี้มากอน จึงเปนการคนพบจากการศึกษาวิจัยใหมของ
ผูวิจัย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการบริหารงาน
บุคคลที่มีตอกลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ไปรษณียเขต 6 พบวา การบริหารงานบุคคลมีผลตอ
กลยุทธการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานไปรษณียเขต 6

ไปในทิศทางเดียวกัน ถาหากการบริหารงานบุคคลอยูใน
เกณฑทดี่ แี ลวจะสงผลใหการพัฒนาบุคลากรดีตามไปดวย
โดยที่ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลด า นการ
ปฐมนิเทศ ที่อยูในระดับดี จะสงผลใหกลยุทธการพัฒนา
บุคลากรดานอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดาน
ประโยชนสวนบุคคลเปนรองประโยชนสวนรวม ดานการ
รวมอํานาจ และดานความมั่นคงในการทํางานนั้นดีตาม
ไปดวย
การบริหารงานบุคคลดานการฝกอบรม ที่
อยูในระดับดี จะสงผลใหกลยุทธการพัฒนาบุคลากรดาน
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบนั้นดีตามไปดวยการ
บริหารงานบุคคลดานการศึกษาดูงาน ทีอ่ ยูใ นระดับดี จะ
สงผลใหกลยุทธการพัฒนาบุคลากรดานการแบงงานกัน
ทํา ดานเอกภาพในการบังคับบัญชา และดานความเสมอ
ภาคนั้นดีตามไปดวย
การบริหารงานบุคคลดานการศึกษาตอ ที่
อยูในระดับดี จะสงผลใหกลยุทธการพัฒนาบุคลากรดาน
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ และดานระเบียบวินัย
นั้นดีตามไปดวย
การบริหารงานบุคคลดานการโยกยายสับ
เปลี่ยนหนาที่การงาน ที่อยูในระดับดี จะสงผลใหกลยุทธ
การพัฒนาบุคลากรดานเอกภาพในการบังคับบัญชา และ
ดานความมั่นคงในการทํางานนั้นดีตามไปดวย
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ค น พบเป น การศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลทีม่ ตี อ กลยุทธ
การพัฒนาบุคลากรของสํานักงานไปรษณียเขต 6 ยัง
ไมมีผลการศึกษาวิจัยความสัมพันธในลักษณะนี้มากอน
จึงเปนการคนพบจากการศึกษาวิจัยใหมของผูวิจัย
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