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การศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ในทัศนะของบุคลากร 

Image of UPS (Thailand) Ltd. in the Opinion of its Staff  

นายวัชรกาญจน์ มีค า และ รศ.กิติมา  สุรสนธิ 

สาขาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง“การศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากัด ในทัศนะของบุคลากร” เป็นการศึกษาถึงการจัดการการสื่อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีภายใน
องค์กรต่อบุคลากร ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของ
บุคลากรของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการ
ส ารวจ (Survey Research) ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือเพ่ือวัดการรับรู้และ
ความคิดเห็นต่อการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของกลุ่มบุคลากรของบริษัทฯ ผลของการวิจัยเชิง
ปริมาณสามารถน ามาประกอบการวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท 
ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้การสื่อสารภาพลักษณ์ภายในองค์กรในประเด็นต่าง ๆ ของ
บุคลากรส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการรับรู้การสื่อสารภาพลักษณ์ในประเด็นบุคลากรและ
การด าเนินธุรกิจมากที่สุด คือ บุคลากรของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษาที่ดี และ บริษัทเป็น
กิจการที่มุ่งเน้นการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนเป็นหลักและเป็นผู้น าในธุรกิจขนส่งด่วนทางอากาศระหว่าง
ประเทศ  

 ผลการศึกษาด้านความคิดเห็นต่อการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้านรูปแบบหรือวิธีการ
สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก โดยรูปแบบหรือวิธีการสื่อสารที่บุคลากรมี
ความเห็นด้วยมากที่สุด กับวิธีการสื่อสาร คือ การสื่อสารองค์กรโดยใช้ Open Door Policy และ 
UPS help line  
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  ผลการศึกษากล่าวได้ว่า บุคลากรมีการเปิดรับการรับรู้ภาพลักษณ์และมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบหรือวิธีการสื่อสารภาพลักษณ์สูง แต่ในขณะเดียวกันมีความคิดเห็นต่อประเด็ นการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ที่ปานกลาง แสดงให้เห็นว่า บริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด มีภาพลักษณ์โดยรวม
เป็นไปในทางที่ดีในสายตาของบุคลากรของบริษัท ดังนั้น ผู้บริหารและฝ่ายสื่อสารองค์กรจึงควร
วางแผน วางกลยุทธ์ในประเด็นการสื่อสารภาพลักษณ์ ใหม่ และต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ื อรักษา
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ในสายตาของบุคลากรองค์กรตลอดไป 

 และจากการศึกษายังพบว่า บริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนของฝ่าย
สื่อสารองค์กร คือไม่มีฝ่ายหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารองค์กรอย่างมีหลักการ เพราะปั จจุบัน
อาศัยบทบาทของแผนกการตลาดและแผนกบุคคล ในขณะที่วิสัยทัศน์ และพันธะกิจขององค์กรจะ
เป็นสิ่งที่บุคลากรรับรู้ว่า บริษัทต้องการเดินไปสู่เป้าหมายใด เพราะบทบาทของฝ่ายสื่อสารองค์กรมี
ความส าคัญยิ่งต่อการบริหารภาพลักษณ์องค์กร  

ค าส าคัญ: การศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เนื่องจากสภาพการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมธุรกิจการ
ขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงมุ่งเน้นไปงานทางด้านการสื่อสารภายใน
องค์กรของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นหลัก ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายใน
บริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ในปัจจุบันนี้ คือ ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญกับการสื่อสารภายใน
องค์กร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลที่เกิดจากการความคิดที่ว่าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็นการหวังผล
ระยะยาวและมักอยู่ในรูปของนามธรรม ตลอดจนบุคลากรภายในองค์กรไม่ใส่ใจถึงความส าคัญของ
ภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์การสื่อสารภายในองค์กร 
รวมทั้งการขาดการวางแผนและวิจัยประเมินผลเป็นปัญหาต่อมาในองค์กร กล่าวคือ การวางแผนเป็น
สิ่งที่ส าคัญเพราะจะช่วยให้การด าเนินงานสื่อสารองค์กรเป็นไปอย่างมีขั้นตอน แต่อย่างไรก็ตามใน
รูปแบบการด าเนินงานการสื่อสารของบริษัท มีระบบในลักษณะออกไปทางก่ึงราชการ ที่รวมเครื่องมือ
และรูปแบบการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจากส านักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา และปัญหาเรื่องของ
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการสื่อสารอย่างยิ่ง เพราะบุคลากร
ระดับปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กร ยังมีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ 
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 และปัญหาสุดท้ายที่เกิดขึ้นภายในองค์กรคือ ไม่มีแผนกสื่อสารองค์กร จึงท าให้เกิดการขาด
การประสานงานความร่วมมือภายในหน่วยงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ดี ดังนั้นการจัดให้มี
การสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีให้เกิดในองค์กรก่อน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของ
การน าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อบุคลากรภายในองค์กร และเรื่องของงบประมาณ ซึ่งก็
เชื่อมโยงมาจากการที่ผู้บริหารไม่เข้าใจและไม่ให้ความส าคัญของการสื่อสารภายในและการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร จึงท าให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรขาดงบประมาณที่พอเพียงเพ่ือ
ใช้ในการด าเนินงาน เพราะงบประมาณเป็นตัวแปรที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน
ของหน่วยงานนั้น  

“การศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ในทัศนะของบุคลากร”  ครั้ง
นี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือได้ทราบถึง
วิธีการและรูปแบบการสื่อสารที่องค์กรใช้ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ เกี่ยวกับองค์กรใน
ด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ภาพลักษณ์ต่อผู้บริหาร ภาพลักษณ์ต่อพนักงาน ภาพลักษณ์ต่อสินค้าและบริการ 
ภาพลักษณ์ต่อการด าเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ต่อกิจกรรมสังคม และภาพลักษณ์ต่อบรรยากาศสถานที่
ท างาน  เพ่ือต้องการทราบว่าสิ่งที่บุคลากรรับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร และความคิดเห็นต่อ
ภาพลักษณ์องค์กรของบุคลากรเป็นอย่างไร 

ดังนั้นในการศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ในทัศนะของบุคลากร 
จึงสามารถก าหนดประเด็นต่าง ๆ ส าหรับเป็นแนวทางในการศึกษาถึงภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ได้  2 
ประเด็น โดยด้านการรับรู้ภาพลักษณ์ของบุคลากรขององค์กร ในประเด็นเกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร 
การบริการ การด าเนินธุรกิจ กิจกรรมทางสังคม และ บรรยากาศสถานที่ท างาน ส่วนในด้านความ
คิดเห็นของบุคลากรองค์กร ต่อ รูปแบบ หรือ วิธีการของการสื่อสารภาพลักษณ์ และประเด็นของการ
สื่อสารภาพลักษณ์ของ บริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ดังนั้น จากประเด็นปัญหาในด้านการรับรู้และการสื่อสารภาพลักษณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษา
สนใจที่จะศึกษากลุ่มบุคลากรของ บริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของบุคลากรในองค์กรว่ามีระดับการรับรู้เป็นอย่างไร และส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร
ต่อภาพลักษณ์และการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรว่าเป็นอย่างไรหากองค์กรต้องการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในนั้น บุคลากรของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ควรที่จะมีการ
รับรู้ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขด้านการสื่อสารระหว่างองค์กรกับบุคลากร และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์
ของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ต่อไป 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของบุคลากรของ บริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

วิธีการวิจัย 

 การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ในทัศนะของบุคลากร” เป็นการศึกษาโดยใช้ลักษณะของการท าวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน 2557 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผลการศึกษาภาพลักษณ์ของ บริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ในทัศนะของบุคลากร ใน
ครั้งนี้ ถือเป็นการศึกษาการสื่อสารภายในและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของบุคลากรของบริษัท
ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. ด้านภาพลักษณ์ผู้บริหาร มีการรับรู้ภาพลักษณ์ผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลางจะเห็นว่า 
การรับรู้ของบุคลากรในระดับปานกลางนี้ แสดงว่าบุคลากรของบริษัทฯ ยังขาดความเชื่อมั่นในตัว
ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ ทั้งการพัฒนาปรับปรุง
บริษัทฯให้ดีขึ้น การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ความเป็นผู้น า การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และ
การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาส หรือมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. ด้านภาพลักษณ์บุคลากร มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง จะเห็นว่า การรับรู้ของบุคลากร
ในระดับปานกลางนี้ แสดงว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีการท างานมานานมีความผูกพันต่อองค์กร 
ซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันบุคลากร
ต้องการการอบรมพัฒนาทักษะ ความสามารถเพ่ือให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ 

 3. ด้านภาพลักษณ์ด้านการบริการ บุคลากรของบริษัทฯ มีการรับรู้ภาพลักษณ์ในด้านการ
บริการของบริษัทฯในระดับปานกลาง จะเห็นว่า การรับรู้ของบุคลากรในระดับปานกลาง แสดงว่า
บุคลากรของบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริการแก่ลูกค้าน้อย และขาดจิตส านึกในการให้บริการ ไม่
มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ขาดอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย 
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เข้าใจง่าย และสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที ไม่มีใจในการตระหนักถึงความต้องการ
ของลูกค้านั้นส าคัญ    

 4. ด้านภาพลักษณ์การด าเนินธุรกิจ มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก  จะเห็นว่า การรับรู้ของ
บุคลากรในระดับมากนี้แสดงว่าบุคลากรของบริษัทฯ ได้รับรู้ในภาพลักษณ์ด้านการด าเนินธุรกิจซึ่งเป็น
สิ่งที่ดี การที่บริษัทมีเป้าประสงค์ที่ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิสัยทัศน์ต่อการเปลียนแปลงใน
อนาคต มีอิสระในการท างานไม่ยึดติดกับการท างานในรูปแบบเก่า ๆ และต้องการมุ่งเน้นการขนส่ง
พัสดุภัณฑ์ด่วนเป็นหลักและเป็นผู้น าในธุรกิจขนส่งด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ 

 5. ด้านภาพลักษณ์กิจกรรมทางสังคม มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก จะเห็นว่า การรับรู้ของ
บุคลากรในระดับมากนี้ แสดงว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีการรับรู้การรณรงค์การสื่อสารภาพลักษณ์
ด้านกิจกรรมทางสังคมดี ดังนั้นในการรณรงค์เรื่องกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการท าการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเข้มข้นต่อไป เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใน
ประเด็นและกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ส่งผลต่อความร่วมมือและความมีประสิทธิภาพในการท า
กิจกรรมทางสังคมขององค์กรได้ในที่สุด   

 6. ด้านภาพลักษณ์บรรยากาศสถานที่ท างาน มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง จะเห็นว่า การ
รับรู้ของบุคลากรในระดับปานกลางนี้ แสดงว่าบุคลากรของบริษัทฯ เห็นว่า การท างานไม่ค่อยมีการ
ปรับสภาพแวดล้อมเท่าที่ควร กอร์ปกับสถานที่ท างานยังอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของ
งาน ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกมากขึ้น 

 ความคิดเห็นด้านรูปแบบและวิธีการสื่อสารภาพลักษณ์ของบุคลากรของบริษัท ยูพีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับดี จะเห็นว่า ความคิดเห็นด้านรูปแบบและวิธีการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ในระดับดีนี้ เนื่องมาจากบริษัทฯ มีการวางรูปแบบการสื่อสารองค์กรโดย
ต้องยึดหลักการและวิธีการที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรจากบริษัทฯ แม่ได้วางไว้ ได้แก่ วารสารองค์กร (News 
Letter), Bullentin Broad, New Hire Orientation, UPSers.com, Focus Group และ  Open 
Door and UPS Help Line Policy. ซึ่ งบริษั ทฯ  เป็ นบริษัทฯ  เก่ าแก่มี กระบวนการบริหาร
ภาพลักษณ์ที่เป็นในเชิงรุก เป็นการสื่อสารที่บริษัทฯสามารถเข้าถึงบุคลากรได้สะดวกทั่วถึงและ
รวดเร็ว เป็นการสื่อสารภายในองค์กรที่อาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ สื่อออนไลน์ และ
การพบปะกับบุคลากรโดยตรง ดังนั้นโอกาสที่บุคลากรที่จะเกิดรับรู้ และคุ้นเคยกับบริษัทฯ จึงเกิดขึ้น
ได้ง่าย 
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 ความคิดเห็นต่อประเด็นการสื่อสารภาพลักษณ์ของบุคลากรของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จะเห็นว่า ความคิดเห็นด้านประเด็นการสื่อสารภาพลักษณ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ในระดับปานกลางนี้ เนื่องมาจากบริษัทฯ ได้รับกระแสการต่อต้านที่รุนแรงทาง Social 
Network ต่อกรณีของการที่บริษัทฯ ได้รับหน้าที่ผู้แทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ IPHONE รุ่น 5S ซึ่งมีปัญหาเรื่องการขนส่งที่ล่าช้า ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์อย่างหนัก ท าให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นต่อการ
ด าเนินการของบริษัทฯ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางใจของบุคลากรของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน 

 จากความคิดเห็นต่อการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านต่าง ๆ ทั้ง 2 ด้าน ที่บุคลากรมีความรู้สึกต่อ
องค์กร จึงสมควรอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและฝ่ายสื่อสารองค์กรของบริษัทฯ จะต้องวางกลยุทธ์ เกี่ยวกับ
การสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากร และจะต้องพยายามรักษา
ภาพลักษณ์ทางบวกให้ดีที่สุดและนานที่สุด เพ่ือให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรในด้านต่าง ๆ หากบุคลากรในองค์กรมีทัศนคติหรือความคิดเห็นที่ไม่ดีต่อองค์กร ก็จะน าไปสู่
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด 

สรุปและเสนอแนะ 

 1. การสื่อสารภายในองค์กรของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้บริหารและฝ่ายสื่อสาร
องค์กรควรจะมีการวิเคราะห์ถึงกลุ่มบุคลากรเป้าหมายว่าบุคลากรที่ปฏิ บัติงานในแต่ละส่วนงาน
แตกต่างกันนั้น มีความสามารถเข้าถึงข่าวสารได้จากช่องทางการสื่อสารใดสะดวกที่สุด เนื่องจาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีภารกิจงานที่แตกต่างหลากหลาย บางส่วนต้องติดต่อลูกค้า 
บางส่วนอยู่กับบริษัทฯ ของลูกค้า แต่ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในส านักงาน ดังนั้น ช่องทางการสื่อสารที่
จะส่งข้อมูลข่าวสารในแต่ละส่วนก็ต้องแตกต่างกันตามภารกิจของงานที่ปฏิบัติ เช่น บุคลากรที่ขับรถ
ส่งพัสดุภัณฑ์ ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารองค์กรโดยสื่อสารทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือ
อินทราเน็ต จึงไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น การจัดส่งข้อมูลข่าวสารอาจจะเปลี่ยนเป็นการจัดส่งใน
ระบบข้อความผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ หรือมีการประชุมทุกเช้าโดยหัวหน้างานต้องรับผิดชอบใน
การสื่อสารสาระส าคัญขององค์กรทุกช่วงขณะ เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว   

 2. จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีการเปิดรับการรับรู้ภาพลักษณ์และมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบหรือวิธีการสื่อสารภาพลักษณ์สูง แต่ในขณะเดียวกันมีความคิดเห็นต่อประเด็นการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ที่ปานกลาง แสดงให้เห็นว่า บริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด มีภาพลักษณ์โดยรวม
เป็นไปในทางที่ดีในสายตาของบุคลากรของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้บริหารและฝ่ายสื่อสารองค์กรจึงควร
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วางแผน วางกลยุทธ์ในประเด็นการสื่อสารภาพลักษณ์ ใหม่ และต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือรักษา
ภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ในสายตาของบุคลากรองค์กรตลอดไปและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในที่สุด 

 3. จากการศึกษาพบว่า บริษัท ยูพีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนของฝ่าย
สื่อสารองค์กร คือไม่มีฝ่ายหรือบุคคลที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารองค์กรอย่างมีหลักการ เพราะปัจจุบัน
อาศัยบทบาทของแผนกการตลาดและแผนกบุคคล ในขณะที่วิสัยทัศน์ และพันธะกิจขององค์กรจะ
เป็นสิ่งที่บุคลากรรับรู้ว่า บริษัทฯ ต้องการเดินไปสู่เป้าหมายใด เพราะบทบาทของฝ่ายสื่อสารองค์กรมี
ความส าคัญยิ่งต่อการบริหารภาพลักษณ์และเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ออกมาแสดงจุดยืน วิสัยทัศน์ 
และพันธะกิจขององค์กรได้ดีที่สุด ทั้งนี้เพราะการที่มีทิศทางที่ชัดเจนของฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ออกมา
แสดงจุดยืนดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความชัดเจนในการ
ด าเนินการที่บริษัทฯ จะต้องเป็นและท าให้บุคลากรของบริษัทฯ ไม่สับสน 
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