
 

การปรบัปรุงประสิทธิภาพการน าจ่ายไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS)  

ของ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั กรณีศึกษา ท่ีท าการไปรษณียส์าขาบางซ่ือ 

 

สรอ้ยเพช็ร คงอิ่ม1 

อาทร จิตสุนทรชยักุล2 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษา ที่ท  าการไปรษณีย์ สาขาบางซ่ือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพขั้นตอนการเตรียมการก่อนการน าจ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพการน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

(EMS)  

ผู้วิจัยท าการศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยท าการวิเคราะห์ เพ่ือหาความสูญเปล่า

(7wastes) ในการปฏิบัติงานและหาวิธีการในการปรับปรุงการท างานในการปรับปรุงน้ีผู้วิจัยได้เสนอการ

ปรับปรุงโดยการปรับผังการท างานและการใช้สายพานล าเลียงเพ่ือช่วยสนับสนุนการท างานเพ่ือ ลดความสูญ

เปล่าในการท างานของผู้ปฏบัิติงาน  

ผลจากการศึกษาพบว่า (1) ด้านต้นทุน การปรับปรุงส่งผลให้สามารถลดความสูญเปล่า ในการ

ท างานให้สามารถลดต้นทุนการด าเนินการลงได้ 8,000 บาท (2) ด้านเวลา พัสดุทั้งหมดสามารถน าจ่ายได้ทนั

ตามก าหนดเวลา (3) ด้านความถูกต้อง พัสดุได้รับการคัดแยกและจัดส่งถึงผู้รับทุกคนอย่างถูกต้องและไม่

เสยีหาย 

 

1.บทน า 

จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้

เทยีบเทา่ภาคเอกชนซ่ึง กสท.เป็นหน่ึงในรัฐวิสาหกจิที่ต้องด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยเม่ือวันที่ 8 

กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคมและ

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ัง เป็นบริษัทเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2546 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั (ปณท) ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกจิ สงักดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร โดยปฏรูิปภาพลักษณ์ใหม่ ปรับปรุงบริการและการให้บริการไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไปและ

พัฒนาการให้บริการเชิงธุรกิจ เพ่ือให้ ปณท ก้าวไกล ทนัสมัย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเอื้อประโยชน์

ต่อเศรษฐกจิของประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองตลอดไป 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 
2 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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ช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ัน มักจะได้ยินข่าวเร่ืองการบริการของไปรษณีย์ไทยที่ไร้ประสิทธิภาพส่ง

ของไม่ถึงมือผู้รับ ของที่ฝากส่งเกิดการสูญหายหรือช ารุดเสียหาย เป็นที่เบ่ือหน่าย ของผู้ใช้บริการเป็น

อย่างมาก ซ่ึงต้นตอของสาเหตุต่างๆน้ัน เกิดจากตัวพนักงานในองค์กร ขั้นตอนการปฏบัิติงานที่ซ า้ซ้อนท า

ให้งานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพเทา่ที่ควร ประกอบกบัในปัจจุบันธุรกจิการค้าขายผ่านโลกออนไลน์หรือที่

เรียกกันว่า E-Commerceได้มีการเติบโตขึ้ นอย่างรวดเร็ว และส่วนใหญ่เลือกใช้บริการการส่งสินค้าผ่าน

ไปรษณีย์ไทยด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จึงท าให้การจัดส่งต้องเพ่ิมขยายเป็นวงกว้างเพ่ิมมาก

ขึ้น จ านวนสนิค้าในการจัดส่งกม็ีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นถึงหลักล้านช้ิน ในบางคร้ังผู้ฝากส่งเองกจ่็าหน้าที่อยู่ไม่

ชัดเจนกเ็ท่ากับว่าเป็นการเพ่ิมปัญหาและอุปสรรคในการท างานของเจ้าหน้าที่มากย่ิงข้ึนไปอีก ในขณะที่

บุคลากรของทางไปรษณีย์มีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อการให้บริการ แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อการ

ให้บริการเป็นอย่างมาก อย่างไรกต็ามไปรษณีย์ไทยกพ็ยายามที่จะแก้ไขปัญหาเร่ืองการให้บริการให้ไม่กระทบ

ผู้ใช้บริการมากนัก 

ปัจจุบันมีบริษัทไปรษณีย์เอกชนมากมายเกิดข้ึนแบบที่ผู้บริโภคไม่ทันตั้งตัวตั้งแต่ส่งพัสดุ

คล้ายๆของไปรษณีย์ไทย จนกระทั่งมีการส่งของภายในแบบเร่งด่วน หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “แมส

เซนเจอร์” ท าให้ผู้ใช้บริการมีอ านาจการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการของผู้ประกอบการรายอื่นแตกต่าง

กนัไปตามความเหมาะสมของผู้ซ้ือ  

ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขา บางซ่ือ จึงสนใจที่จะทราบ

ถึงปัญหาและปรับปรุงแก้ไขบริการการน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ท  าการไปรษณีย์ สาขาบาง

ซ่ือ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่าง มีประสิทธิภาพซ่ึงถือเป็นหัวใจ

ส าคัญของบริการไปรษณีย์ไทยและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เพ่ิมสงูขึ้นต่อไป 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

2.1 ปรับปรุงประสทิธภิาพขั้นตอนก่อนเตรียมการน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 

2.2 ปรับปรุงประสทิธภิาพการน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 

 

3. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บัจากการศึกษา 

3.1 ทราบถึงปัญหา/อุปสรรคในขั้นตอนการเตรียมการน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และ

แก้ไขให้กระบวนการท างานของขั้นตอนนี้มีประสิทธภิาพเพ่ิมข้ึน 

3.2 เพ่ิมประสทิธภิาพการน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 

3.3 สามารถลดข้ันตอนที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการน าจ่ายของไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  
 
4. กรอบแนวคิดการวิจยั 

ด าเนินการศึกษาและปรับปรุงประสิทธภิาพกระบวนการน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดย

ใช้เคร่ืองมือการก าจัดความสูญเปล่า 7 ประการ ( 7 WASTES ) ดังน้ี 

1. ความสญูเสยีเน่ืองจากการผลิตมากเกนิไป (Overproduction) 

2. ความสญูเสยีเน่ืองจากการเกบ็วัสดุคงคลัง (Inventory) 
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การลดความสญูเสยี 7 ประการ             

(7 WASTES) 

 Overproduction 

 Inventory 

 Transportation 

 Motion 

 Processing 

 Delay 

 Defect 

ประสทิธภิาพของการน าจ่าย

ไปรษณยี์ด่วนพิเศษ (EMS) 

 เวลา 

 ความถูกต้อง 

 ต้นทุน 

 

3. ความสญูเสยีเน่ืองจากการขนส่ง (Transportation) 

4. ความสญูเสยีเน่ืองจากการเคล่ือนไหว (Motion) 

5. ความสญูเสยีเน่ืองจากกระบวนการผลิต (Processing) 

6. ความสญูเสยีเน่ืองจากการรอคอย (Delay) 

7. ความสญูเสยีเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defect) 

 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

5. วิธีการด าเนนิงานวิจยั 

 5.1 ศึกษาแผนผังการท างานของแผนกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

 5.1.1 งานเตรียมการขาเข้า 

  - การรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

  - รับจากรถยนต์ขนส่งถุงไปรษณีย์ด่วนพิเศษรับเมล์จากศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 2 ช่วง

ได้แก่ช่วงเช้าเวลา 05.30 น. และเวลา 10.00 น.รับเมล์จาก HUB 30 แขวง รอบเช้ารอบเดียว 

  - การรับมอบ 

 - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของถุง,ป้าย,สายรัดพลาสติก 

 - ตรวจนับจ านวนถุง 

 - ลงช่ือรับมอบใน ป.58 

 - ถ้าจ านวนไม่ครบให้ทกัท้วง 

  - เปิดถุงในรูปคณะกรรมการ 2 คน 

 - ถ้าถูกต้องล าเลียงไปงานคัดเลือก 

 - ถ้าไม่ถูกต้องตรงตามที่ระบุใน ป.29 ให้จัดท า ป.143 แจ้งต้นทาง/กลางทาง 

  - ล าเลียงไปยังงานคัดเลือก 

  - คัดเลือก (แยกเข้าด้านจ่าย) 
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  - จัดท า ป.187 พิเศษ และ ท.604 

  - ส่งมอบให้พนักงานน าจ่าย 

  - เกบ็สายรัดพลาสติก/อุปกรณ์การปฏบัิติงานและเอกสารหลักฐานทั้งหมด  

- รายงานผลการปฏบัิติงาน/สถิติปริมาณงาน 

  5.1.2 งานน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 

    - การรับมอบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

- งานขาเข้า 

    - การรับมอบ 

    - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของห่อ/ซอง 

    - ตรวจนับจ านวนช้ิน 

    - ตรวจสอบรายละเอยีดใน ป.187 พิเศษ 

    - ลงนามรับมอบใน ป.187 พิเศษ 

    - ถ้าไม่ถูกต้องให้ทกัท้วง 

    - การเรียงจ่าหน้า 

    - เรียงจ่าหน้าตามเส้นทางการน าจ่าย 

    - การน าจ่าย 

    - น าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ตามเส้นทางการน าจ่าย 

    - ถ้าน าจ่ายไม่ได้เน่ืองจาก บ้านปิด ให้ออก ป.124 พิเศษ ส าหรับสาเหตุอื่นๆให้

หมายเหตุขัดข้องการน าจ่าย ใน ป.187 พิเศษ และน าไปรษณีย์ด่วนพิเศษที่น าจ่ายไม่ได้ทั้งหมด กลับมา

ส่งมอบให้หัวหน้างานน าจ่าย 

    - น าจ่ายให้เสรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด 

   - การส่งมอบหลักฐานการน าจ่าย 

    - ส่งมอบ ป.187 พิเศษให้หัวหน้างานน าจ่ายตรวจสอบก่อนส่งมอบให้กับ

พนักงานขาเข้า   

   - ส่งมอบไปรษณีย์ด่วนพิเศษที่น าจ่ายไม่ได้ให้หัวหน้างานน าจ่าย 

   - การรับมอบหลักฐานการน าจ่ายและไปรษณีย์ด่วนพิเศษที่น าจ่ายไม่ได้ 

    - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของห่อ/ซอง 

    - ตรวจนับจ านวนช้ิน 

    - ตรวจสอบรายละเอยีดใน ป.187 

    - ถ้าไม่ถูกต้องให้ทกัท้วง 

    - ลงนามรับมอบใน ป.187 พิเศษ 

    - รายงานผลการปฏบัิติงาน/สถิติปริมาณงาน 

 5.2 การเกบ็ข้อมูลสถิติของแผนกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

  ได้มีการเกบ็ข้อมูลสถิติปริมาณงานจริงจากที่ท  าการไปรษณีย์บางซ่ือ 

 5.3 วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาและอุปสรรคของแผนกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

245245



  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สาเหตุที่ท  าให้การน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ขาด

ประสทิธภิาพเกิดได้หลายปัจจัย โดยใช้หลักการจ ากัดความสูญเปล่า 7 ประการ (7 wastes) โดยวิเคราะห์

จากอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และจัดท าสาเหตุของ

ปัญหาได้ดังน้ี 

  5.3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏบัิติงานปัญหาที่พบในการปฏบัิติงานเกิดจากสูญเสียโอกาส

โดยใช้เวลาสิ้นเปลืองในการปฏบัิติงาน 

  5.3.2 การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดความ

ช านาญในการแยกบ้านเลขที่แต่ละด้าน และ ความแม่นย าในการปฎิบัติงาน จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการ

ท างาน จึงส่งผลให้ เจ้าหน้าที่น าจ่ายที่รอรับมอบงานเพ่ือท าการเตรียมการน าจ่ายในข้ันตอนต่อไปเกิด

ความล่าช้า 

สรุปสาเหตุของปัญหาที่เกดิข้ึน โดยใช้แผนภมิูก้างปลา (fish bone diagram) เป็นเคร่ืองมือใน

การวิเคราะห์ปัญหา ซ่ึงพิจารณาได้จากเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร พนักงาน วัตถุดิบ และวิธกีาร ดังรูป 

 

 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.3 แผนภูมิก้างปลาวเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 

จากรูป พบว่าเม่ือพิจารณาแผนภมิูก้างปลาท าให้ทราบถึงสาเหตุที่ท  าให้เกิดความล่าช้าของการ

ท างานได้ดังน้ี.- 

1. เคร่ืองจักร: เน่ืองจากขาดอุปกรณ์ที่ช่วยเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วต่อการท างานท าให้เกิด
การผิดพลาด ล่าช้า และสิ่งของสญูหายขณะปฏบัิติงาน 

2. วิธีการ: ด้วยความไม่ช านาญของเจ้าหน้าที่ท  าให้ข้ันตอนวิธีด าเนินการล่าช้า ไม่ได้ตรงตาม
มาตรฐาน 

รองาน 

วิธีการ วตัถดุิบ 

คน เคร่ืองจกัร 

 

ขาดมาตรฐานในการ

ท างาน 

จ่าหน้าไม่ชัดเจน 

สภาพกล่องซองไม่

เรียบร้อย 

อุปกรณ์ไม่พร้อม ท างานล่าช้า ขาดความช านาญ

ในการปฏบิัติงาน ท ำให้เกิดกำรผิดพลำด ล่ำชำ้ 
สูญหำย  
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3. คน: ขาดความช านาญในการด าเนินการ ท าให้งานล่าช้า 

4. วัตถุดิบ : 

- จ่าหน้าไม่ชัดเจน ท าให้เวลาท างานเป็นไปด้วยความล าบากในการตรวจสอบจ่าหน้า อาจ

เกดิการผิดพลาดหรือท าให้การท างานคลาดเคล่ือน 

- สภาพกล่องซองไม่เรียบร้อย พบว่าบางคร้ังห่อซองฉีกขาด หรือ พบว่าสิ่งของภายในช ารุด

เสยีหาย ท าให้การด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ล่าช้า 

 5.4 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

  จากการศึกษาขั้นตอนการปฏบัิติงานและท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วยแผนภาพ

ก้างปลาข้างต้น ผู้วิจัยได้เลือกแก้ปัญหาที่การวางผังของห้องท างานและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 

เน่ืองจากเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างานมากที่สุด ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดย

การใช้ทฤษฏกีารปรับปรุงแบบการจ ากัดความสูญเปล่า 7 ประการ ซ่ึงท าการแก้ไขปัญหาด้วยการลดขั้นตอน

การท างานและเสนออุปกรณ์การสนับสนุนการท างานเพ่ิมเติม คือ สายพาล าเลียง 1 ชุด ซ่ึงเป็นการแก้ไข

ปัญหาเบ้ืองต้นน้ัน สามารถลดระยะเวลาการท างาน ความผิดพลาดของการปฏบัิติงานและเพ่ิมความสะดวก

รวดเรว็ต่อการปฏบัิติงานทุกขั้นตอน 

 

6. ผลการศึกษา 

6.1 ปรับปรุงประสทิธภิาพขั้นตอนก่อนเตรียมการน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 

ขั้นตอนการเตรียมการก่อนน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มีประสิทธิภาพมากขึ้ นหลัง

ปรับปรุง ส่งผลให้การส่งมอบงานให้ส่วนงานน าจ่ายน้ันตรงตามเวลาที่ก  าหนดถูกต้องและ ลดสิ่งของเสียหาย

หรือสูญหายระหว่างขั้นตอนการด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาดของการท างาน ลดระยะเวลาในการท างาน ลด

ต้นทุนการชดใช้สิ่งของที่เกดิจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัิติงาน ลดพ้ืนที่ที่ใช้ในการท างาน สิ่งเหล่าน้ี

ส่งผลให้คุณภาพการท างานของไปรษณีย์มีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น  

6.2 ปรับปรุงประสทิธภิาพการน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 

ขั้นตอนการน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้ น เน่ืองจาก

ได้รับมอบงาน จากข้ันตอนก่อนหน้าที่รวดเรว็ ประกอบกับความช านาญของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่แล้วส่งผลให้

การน าจ่ายจากที่ไม่สามารถน าจ่ายได้ทนัตามก าหนดเวลาหลังการปรับปรุงท าให้การน าจ่ายไปรษณีย์ด่วน

พิเศษสามารถน าจ่ายได้ครบถ้วนตามมาตรฐานลดข้อผิดพลาดของ การท างานลดระยะเวลาการรอคอยงาน 

ลดข้อร้องเรียนในเร่ืองของความล่าช้าของการน าจ่าย 

 

7. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาทางด้านการปรังปรุงประสิทธิภาพของการน าจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษา ที่ท  าการไปรษณีย์บางซ่ือโดยวิธีการปรับปรุงผังการท างานของแผนก

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษและเพ่ิมสายพานล าเลียง พร้อมปรับปรุงการท างานโดยใช้เคร่ืองมือการก าจัดความสูญ

เปล่า 7 ประการ ซ่ึงก่อนการปรับปรุงน้ันได้น าข้อมูลที่ได้ศึกษาข้ันตอนการด าเนินงานของแผนกไปรษณีย์
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ด่วนพิเศษที่ได้มาจัดท าแผนภูมิก้างปลาเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาแล้วน ามาวิเคราะห์ว่าข้ันตอนการ

ท างานตรงจุดใดที่ท  าให้เกิดการอคอยล่าช้าของการท างาน ผลจากการศึกษาพบว่า (1) ด้านต้นทุน การ

ปรับปรุงส่งผลให้สามารถลดความสูญเปล่าในการท างานให้สามารถลดต้นทุนการด าเนินการลงได้ 8,000 

บาท (2) ด้านเวลา พัสดุทั้งหมดสามารถน าจ่ายได้ทนัตามก าหนดเวลา (3) ด้านความถูกต้อง พัสดุได้รับ

การคัดแยกและจัดส่งถึงผู้รับทุกคนอย่างถูกต้องและไม่เสยีหาย 
 

8. ขอ้เสนอแนะ 

8.1 ควรมีการบ ารุงรักษาสายพานล าเลียงตามแผนการบ ารุงรักษาของอุปกรณ์ตามมาตรฐาน

และก าหนดเวลา เพ่ือจะลดปัญหาการรอคอยงานที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงสาเหตุเกิดมาจากอุปกรณ์

ขัดข้อง 

8.2 ควรมีการจัดท ากระบวนการท างานใหม่ เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือรักษาคุณภาพของการ

ท างานไว้ให้เป็นมาตรฐานต่อไป 

8.3 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเฉพาะขั้นตอนการท างานเพียงแผนกเดียว ซ่ึงอาจสามารถ ปรับ

ใช้กบัแผนกอื่นๆเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการท างานได้ในอนาคต 

8.4 ควรจัดอบรมพนักงานในเร่ืองของจิตส านึกคุณภาพของงานอย่างทั่วถึงไม่ใช่เพียงแค่

แผนกเดียว แต่ควรอบรมพนักงานทุกคน เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กบัคนในองค์กรส าหรับผลลัพธ์ที่เกดิข้ึนใน

การท างานจะได้มีคุณภาพ น่าเช่ือถือต่อไป 
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