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พฤติกรรมของผู้ใช้ บริการบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สาขา สํ าเหร่
CUSTOMERS’ BEHAVIOR OF THAILAND POST COMPANY LIMITED, SAMRE BRANCH
นางสาวนฤมล พันธ์เตีย1
1
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั เพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด สาขาสําเหร่ นอกจากนียังศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยจํากัด สาขาสําเหร่ รวมทัง
ความพึงพอใจในการใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขาสําเหร่ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี
คื อ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารบริ ษ ทั ไปรษณี ย ์ไทย จํากัด สาขาสําเหร่ จํา นวน 400 คน ทําการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถาม สถิ ติที ใช้ใ นการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่
ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทดสอบ
ความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ (Chi-square)
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มี
สถานภาพโสด มีอาชี พทํางานบริ ษทั เอกชน และมีระดับรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท พฤติกรรม
ของผูใ้ ช้บริ การคือ การเลื อกใช้บริ การรับ-ส่ งพัสดุ ในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้บริ การเดื อนละครัง
ช่วงเวลาทีใช้บริ การเวลา 12.01 – 16.00 น. และค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครัง ตํากว่า 100 บาท นอกจากนี
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในการใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขาสําเหร่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ความพึงพอใจมากทีสุ ด คือด้านราคาค่าบริ การ รองลงมาคือด้านกระบวนการการให้บริ การ และมีความพึง
พอในน้อยทีสุ ด คือด้านลักษณะกายภาพ
ผลการวิจยั พบว่า ประชากรศาสตร์ ด้า นเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อนมี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการใช้บริ การทีบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่ นอกจากนี ยังพบว่า
ปั จ จัย ทางการตลาดในด้า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ด้า นราคาค่ า บริ ก าร ด้า นบุ ค ลากรที ให้ บ ริ ก าร ด้า น
กระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการใช้บริ การที บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่
คําสําคัญ พฤติกรรม, ผูใ้ ช้บริ การ, บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
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Abstract
This research aims to study the demographic, customers’ behavior, and customers’ satisfaction at
Thailand Post Company Limited, Samre branch. The samples used for this study are 400 samples from
people who servicing at Thailand Post Company Limited, Samre branch. This research was purposive
sampling. Questionnaires were used to collect data. The data was analyzed as frequency, percentage,
mean, and standard deviation. For hypothesis testing was used chi-square.
The results of the study showed that most customers are female, aged between 20-30 years old,
hold bachelor’s degree, single, worked in private companies, and earned between 10,000-20,000 Baht.
Customers’ behavior is the choice of courier services for domestic or oversea. They send 1 time per
month. The time period is 12:01-4:00 pm. The expense per time is below 100 Baht. In addition,
customers’ satisfaction at Thailand Post Company Limited, Samre branch overall was high level. The
most satisfaction was price. Secondly, it was process. The lowest satisfaction was physical evidence.
The hypothesis testing revealed that demographic: gender, age, level of education, occupation and
income related to customers’ behavior at Thailand Post Company Limited, Samre branch. In addition, the
researcher found that marketing mix: service quality, price, personal, process and physical evidence
related to customers’ behavior at Thailand Post Company Limited, Samre branch.
Keywords Behavior, Customer, Thailand Post Company Limited
บทนํา
บริ ษ ทั ไปรษณี ย ์ไ ทย จํากัด เป็ นรั ฐวิสาหกิ จในสั ง กัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสาร จัดตังขึนเมือวันที 14 สิ งหาคม 2546 โดยแปลงสภาพมาจากหน่วยธุ รกิจ ด้านบริ การไปรษณี ยข์ อง
การสื อสารแห่ ง ประเทศไทย มี วตั ถุ ป ระสงค์หลัก ในการแปลงสภาพเป็ นบริ ษ ทั จํา กัดเพื อปฏิ รูป กิ จการ
ไปรษณี ยข์ องประเทศให้สามารถดําเนิ นงานต่อเนื องไปด้วยตนเองในระยะยาวโดยไม่เป็ นภาระของรั ฐ
รวมทังสามารถรองรั บ การให้ บ ริ ก ารไปรษณี ย ์ที สนองตอบความต้อ งการของธุ ร กิ จ ในประเทศและ
ต่างประเทศโดยให้บริ การสื อสารขันพืนฐานในลักษณะเชิงสังคมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปั จจุบนั ไปรษณี ยไ์ ทยเป็ นทีนิ ยมและอํานวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ ช้บริ การในหลายๆด้าน ทําให้มี
ปริ มาณงานทีสู งขึนจากการเติบโตของธุ รกิจอีคอมเมิร์ซหรื อการสังซื อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์มากถึงหลัก
ล้านต่อวัน ไปรษณี ยย์ งั มีบริ การมากมายให้แก่ผใู ้ ช้งาน เช่น รับฝาก ส่ งต่อ นําจ่าย การเติมเงินออนไลน์ การ
จําหน่ายสิ นค้าออนไลน์ของไปรษณี ยเ์ อง การต่อพ.ร.บ.รถยนต์ การสํารองตัวn การเดินทางและตัวn การแสดง
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การชําระค่าสาธารณู ปโภค รวมถึ งการบริ การ Bank @ Post โดยมี การฝาก-โอน-รั บ แต่การบริ การที
หลากหลายก็ เกิ ดปั ญหาต่ า งๆตามมาด้วยเช่ นกัน เมื อปี 2556 บริ ษ ทั ไปรษณี ย ์ไ ทย จํา กัด มี ป ริ ม าณงาน
ไปรษณี ย ์ทวประเทศรวมทั
ั
งสิ น 2,166,563,900 ชิ น หนึ งในจํา นวนนันมี พสั ดุ ที มี ปัญหาถู กร้ องเรี ย นขอ
สอบสวน 56,179 ชิ น แบ่งเป็ น เสี ยหาย 473 ชิ น สู ญหาย 2,127 ชิ น ล่าช้า 2,743 ชิ น และสามารถนําจ่ายได้
ปกติ 50,836 ชิ น คิดเป็ นสัดส่ วนเพียง 0.01%เท่านัน เมือเทียบกับปริ มาณของไปรษณี ยท์ งหมดที
ั
ได้มีการ
นําส่ ง เหตุเพราะกระบวนการทํางานของไปรษณี ยต์ งแต่
ั รับฝาก ส่ งต่อ นําจ่าย มีระบบลําเลียงซับซ้อน มีคน
เข้ามาเกี ยวข้องหลายคน หลายขันตอนกว่าพัสดุจะถึงมือผูร้ ับ จํานวนพนักงานก็ไม่เพียงพอ ส่ วนใหญ่เป็ น
ลู กจ้างชัวคราวหรื อเอาท์ซอส ความรั บผิดชอบในหน้าที และประสิ ทธิ ภาพในการทํางานจึ งไม่เที ยบเท่ า
พนักงานประจําทีมีประสบการณ์และความชํานาญมากกว่า จึงนําไปสู่ ปัญหาด้านการบริ การอย่างหลีกเลียง
ไม่ได้ ปั ญหาพวกนีส่ งผลให้คนใช้บริ การไปรษณี ยล์ ดลง และเกิดการแข่งขันทางการตลาดโดยมีคู่แข่งขันสู ง
ทังบริ ษทั ของคนไทยและต่างชาติทีหันเข้ามาทําธุ รกิจนี อย่างเช่น DHL,UPS, FedEx และบริ ษทั นิมซี เส็ ง
ขนส่ ง 1988 จํากัด (กิตติยา, 2553)
จากทีได้กล่าวมาผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจะศึกษาและทําวิจยั เรื องพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จํา กัด สาขา สํา เหร่ เพื อศึ ก ษาถึ ง ปั จจัย ต่ า งๆที มี ผ ลต่ อระดับ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บริ ก าร บริ ษ ทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่ ว่าลูกค้าพึงพอใจและให้ความไว้วางใจกับทางบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
เพียงใด ข้อมูลทีได้จากการศึกษาในครังนี สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ การและสามารถแข่งขันกับผูอ้ ืนได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยจํากัด สาขา สําเหร่
2. เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยจํากัด สาขา สําเหร่
3. เพือศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยจํากัด สาขา สําเหร่
ทบทวนวรรณกรรม
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) กล่าวว่าการตัดสิ นใจเป็ นวิธีการทีบุคคลควรประพฤติเพือให้ได้ผลสู งสุ ด
โดยมีวธิ ี การตัดสิ นใจ 6 ขันตอน คือ (1) ค้นหาความต้องการในการตัดสิ นใจ (2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ
(3) แบ่งนําหนักในแต่ละเกณฑ์ (4) พัฒนาทางเลือก (5) ประเมินผลทางเลือก และ (6) เลือกทางเลือกทีดีทีสุ ด
อดุลย์ จาตุรงกุล (2550) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลทีเกียวข้องโดยตรงกับการ
ได้รั บ และใช้สิ น ค้า และบริ ก ารทํา รวมทังกระบวนการต่ า งๆ ของการตัด สิ น ค้า ซึ งเกิ ด ก่ อ นและเป็ น
ตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านี ส่ วน Kotler (2000) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคหมายถึง ผูบ้ ริ โภคทังทีเป็ น
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ส่ วนบุคคล กลุ่มและองค์กรนัน เลือกซื อ ใช้ และไม่ชอบสิ นค้า บริ การ ความคิด หรื อประสบการณ์ ทีสร้าง
ความพึงพอใจตามความต้องการ และความปรารถนาของตนได้อย่างไร อีกทังยังดารา ทีปะปาน (2542) ได้
กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทําใด ๆ ของผูบ้ ริ โภคทีเกียวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การ
ซื อ การใช้สินค้าและบริ การ รวมทังกระบวนการตัดสิ นใจ ซึ งเป็ นตัวนําหรื อตัวกระทําดังกล่าว เพือสนอง
ความจําเป็ นและความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้รับความพอใจ
งานวิจัยทีเN กีNยวข้ อง
กิ ตติยา เหมังค์ (2553) ได้ศึกษาเรื อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรับฝาก ณ ที ทําการไปรษณี ย ์
หลักสี ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อายุระหว่าง 30-39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 34.00 ส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานธุ รกิ จเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 26.70 ส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้ อยละ 37.70 ส่ วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดื อน 5,001-10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.40 ระดับความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ในการให้บริ การตามลําดับก่อนและหลัง การต้อนรับของ
พนักงาน ความรวดเร็ วในการให้บริ การ 4.11,3.99 และ 3.97 ระดับคะแนนเฉลียความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที
ผูป้ ฏิ บตั ิงานอยู่ในระดับมาก ส่ วนใหญ่พอใจในเรื องการแต่งกายของเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิ บตั ิงาน กิ ริยามารยาท
ความสุ ภาพของพนักงาน ความถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน คะแนนเฉลียเท่ากับ 4.13,4.04 ระดับคะแนนเฉลีย
ความพึ งพอใจในด้า นสถานที ให้บ ริ ก ารอยู่ในระดับ มากส่ วนใหญ่พ อใจในเรื องสถานที ตัง/ทํา เล ความ
ทันสมัย ความสะอาด และ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของทีทําการ ช่วงเวลาในการเปิ ดบริ การ คะแนนเฉลีย
เท่ากับ 4.14,4.10 และ4.00 ระดับคะแนนเฉลี ยความพึงพอใจต่อคุ ณภาพบริ การอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนใหญ่
พอใจในขันตอนและวิธีการให้บริ การการตอบสนอง เมือผูใ้ ช้บริ การแจ้งความต้องการ ความเพียงพอ และ
ความพร้ อมแบบฟอร์ มหรื ออุปกรณ์ ทีจะอํานวยความสะดวก เช่ น ปากกา กาว โต๊ะสําหรับเขียน 3.89 และ
3.81

สมมติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด สาขา สําเหร่
2. ปั จจัยทางการตลาดมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ ก รรมการใช้บริ การที บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
สาขา สําเหร่
จากสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถเขียนเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี
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ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ลักษณะประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. ระดับการศึกษา
6. รายได

H1

พฤติกรรมการใชบริการ
1. ประเภทที่เลือกใชบริการ
2. ความถี่ในการใชบริการ
3. ช&วงเวลาที่ใชบริการ
4. ค&าใชจ&ายต&อการใชบริการ 1 ครั้ง

H2

ความพึงพอใจ
การใชบริการ
1. ดานคุณภาพการใหบริการ
2. ดานราคาค&าบริการ
3. ดานบุคลากรที่ใหบริการ
4. ดานกระบวนการใหบริการ
5. ดานลักษณะทางกายภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาเรื องพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่ โดยมี
วิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี
1. การกําหนดประชากร ได้แก่ ผูท้ ีใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่
2. การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง แต่เนื องจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแท้จริ งของของผูท้ ีใช้บริ การ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่ การศึกษาครังนี จึงได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรคํานวณ
แบบไม่ทราบจํานวนประชากร (นราศรี ไววนิ ชกุล, 2551) ที ระดับความเชื อมัน 95% โดยคํานวณกลุ่ ม
ตัวอย่างได้ 384 ตัวอย่าง แต่เพือความแม่นยําของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเก็บตัวอย่างจํานวน 400
ตัวอย่าง
3. การสร้ า งเครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิ จ ัย ประกอบด้ว ยแบบสอบถาม ซึ งผูว้ ิ จ ัย ดํา เนิ น การสร้ า ง
แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ นตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์
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และพฤติ ก รรมของผูท้ ี ใช้บ ริ ก ารบริ ษ ทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํา กัด สาขา สําเหร่ ใช้ม าตรวัดแบบนามบัญญัติ
ส่ วนตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ใช้มาตรวัดแบบช่ วงระยะ
(Interval scale) ซึ งประกอบด้วย ระดับมากทีสุ ด = 5, ระดับมาก = 4, ระดับปานกลาง = 3 ระดับน้อย = 2
และระดับน้อยทีสุ ด = 1
4. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถาม ซึ งผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสร้างโดยแบ่งออกเป็ น
ส่ วนที 1 ครอบคลุมเกียวกับประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ สถานภาพ อาชี พ ระดับ
การศึกษา และรายได้ ส่ วนที 2 ครอบคลุมเกียวกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ ประเภททีเลือกใช้บริ การ
ความถี ในการใช้บริ การ ช่ วงเวลาที ใช้บริ การ และค่าใช้จ่ายต่อการใช้บริ การ 1 ครั ง ส่ วนที 3 ครอบคลุ ม
เกี ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ประกอบด้วย ด้านคุ ณภาพการให้บริ การ ด้านราคาค่าบริ การ ด้าน
บุคลากรทีให้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ทําการเก็บรวบรวมตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) วัน
จันทร์ ถึ ง วันศุ กร์ ตังแต่เวลา 9.00 น. ถึ ง 16.00 น. จํานวนวันละ 40 ตัวอย่าง เป็ นเวลา 10 วัน โดยจะเก็บ
ข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การทุ ก ๆรายที เข้ามาใช้ผูใ้ ช้บริ การที บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่ โดยเก็บ
ข้อมูลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
6. สถิ ติที ใช้ใ นการวิจยั คื อ สถิ ติเชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) ใช้จากค่า สถิ ติร้อยละ
(Percentage) และ ค่าเฉลีย (Mean) ใช้สูตรส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติทีใช้หาคุณภาพ
ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิ ทธิ• แอลฟ่ า ( α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ประคอง
กรรณสู ต, 2542) ผลการทดสอบความเชื อมันพบว่า α = 0.814 และใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) ที
ระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2552) เพือทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
ผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ จํานวน 400 คน จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 72.00 และ 28.00 ตามลําดับ มีอายุระหว่าง
20 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 64.80 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 72.80 สถานภาพโสดมากกว่า
สมรส คิดเป็ นร้อยละ 75.80 ทําอาชีพบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 41.50 และมีรายได้ 30,000 ขึนไป คิดเป็ น
ร้อยละ 27.30
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พฤติกรรมการใช้ บริการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด สาขา สํ าเหร่
จากผลการวิจ ัย พบว่า ประเภทที ผูใ้ ช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ ใ ช้บ ริ ก าร ได้แก่ การรั บ ส่ ง จดหมายใน
ประเทศและต่างประเทศมากทีสุ ด คิดเป็ น ร้ อยละ 61.00 รองลงมาคือการรับ-ส่ งจดหมายในประเทศและ
ต่างประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 25.30 และรับส่ งธนาณัติในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 1.30 ส่ วน
ความถี ในการไปใช้บ ริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ การส่ วนใหญ่ ใช้บริ การ 1 ครั งต่ อเดื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.00
รองลงมาใช้บริ การ 2-4 ครังต่อเดือน คิดเป็ นร้ อยละ 29.80 และมากกว่า 6 ครังต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 9.00
ตามลําดับ ผูใ้ ช้บริ การนิ ยมไปใช้บริ การในช่ วงเวลา 12.01 น.-16.00น. คิดเป็ นร้ อยละ 51.50 รองลงมาใช้
บริ การในช่ วงเวลา 8.30 น. – 12.00 น. คิดเป็ นร้ อยละ 35.30 และใช้บริ การในช่ วงเวลา 16.01 น.-17.00น.
น้อยทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 13.30 ส่ วนผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครัง จํานวน ตํากว่า
100 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.30 รองลงมาใช้ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ 100-500 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 29.30
และใช้ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ มากกว่า 500 บาท น้อยทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 12.50
ปั จจั ยทางการตลาดทีNมีค วามสํ าคั ญต่ อ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จํ า กัด สาขา
สํ าเหร่
จากผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจการใช้บริ การ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
สาขา สําเหร่ มากทีสุ ด คือ ด้านราคาค่าบริ การ ( x = 3.96) รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริ การ ( x =
3.94) และน้อยทีสุ ดคือ ด้านลักษณะกายภาพ ( x = 3.79) จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อการใช้บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เพราะความสะอาดภายในไปรษณี ย ์ การบริ การทีมีคุณภาพ มีการ
กําหนดราคาค่าบริ การทีเหมาะสม และมีการอบรมมารยาทในการให้บริ การของพนักงาน ทําให้พนักงานมี
ความกระตือรื อร้ นและการดูแลเอาใจใส่ ในการบริ การ ตลอดจนทางร้ านมีการให้บริ การทีสะดวก รวดเร็ ว
ไม่วา่ จะเป็ นขันตอนการรับบริ การของพนักงาน ส่ วนการให้บริ การด้านสถานทีจอดรถยนต์ทีมีนอ้ ย อาจจะ
เป็ นเหตุผลทําให้ผใู ้ ช้บริ การมีระดับความพึงพอใจน้อยทีสุ ดในด้านลักษณะทางกายภาพ แสดงผลดังตารางที
1
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ตารางทีN 1 ปั จจัยทีมีความสําคัญต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่
ปัจจัย
ด้านคุณภาพการบริ การ
ด้านราคาค่าบริ การ
ด้านบุคลากรทีให้บริ การ
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะกายภาพ
รวม

x

3.94
3.96
3.91
3.94
3.79
3.91

S.D.
0.617
0.764
0.657
0.687
0.749
0.617

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้ อ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึ กษา สถานภาพ
สมรส อาชี พ รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา
สําเหร่
ผลการทดสอบผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ และสถานภาพมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริ การทีบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่ ในเรื องของ ประเภททีเลือกใช้บริ การ ความถีในการ
ใช้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ ส่ วนอายุ อาชี พ และรายได้มีความสัมพันธ์กบั ประเภททีเลือกใช้
บริ การ ความถี ในการใช้บริ การ ช่วงเวลาทีใช้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ และระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กบั ประเภททีเลือกใช้บริ การ ช่ วงเวลาทีใช้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานที 1 สามารถสรุ ปผลการทดลองสมมติฐานได้ดงั ตารางที 2
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ตารางทีN 2 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ กบั พฤติกรรมการใช้บริ การที
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่
ลักษณะประชากรศาสตร์
พฤติกรรมการใช้บริ การทีบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่
ประเภทที ความถีในการใช้ ช่วงเวลาทีใช้ ค่าใช้จ่ายใน
เลือกใช้บริ การ
บริ การ
บริ การ
การใช้บริ การ
เพศ
อายุ
สถานภาพ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายได้
หมายเหตุ : หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั
สมมติฐานทีN 2 ปั จจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีบริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จํากัด สาขา สําเหร่
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ปั จจัย ด้า นราคาค่ า บริ ก าร และด้า นกระบวนการให้ บ ริ ก ารมี
ความสัมพันธ์กบั ประเภททีเลือกใช้บริ การ ความถีในการใช้บริ การ ช่วงเวลาทีใช้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการ
ใช้บริ การ ส่ วนปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ ด้านบุคลากรทีให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์กบั ประเภททีเลื อกใช้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ ส่ วนรายได้มีความสัมพันธ์กบั
ประเภททีเลื อกใช้บริ การ และความถีในการใช้บริ การ จากผลการทดสอบสมมติฐานที 2 สามารถสรุ ปผล
การทดสอบสมมุติฐานได้ดงั ตางรางที 3

1264

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

ตารางทีN 3 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริ การทีบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่
ลักษณะประชากรศาสตร์
พฤติกรรมการใช้บริ การทีบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่
ประเภทที ความถีในการใช้ ช่วงเวลาทีใช้ ค่าใช้จ่ายใน
เลือกใช้บริ การ
บริ การ
บริ การ
การใช้บริ การ
ด้านคุณภาพการให้บริ การ
ด้านราคาค่าบริ การ
ด้านบุคลากรทีให้บริ การ
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
รายได้
หมายเหตุ : หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั
สรุ ปและอภิปรายผล
1. ผูใ้ ช้บ ริ การให้ความสําคัญต่อปั จจัยที มี ความสําคัญต่อความพึ ง พอใจในการใช้บริ การบริ ษ ทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทังนี เพราะก่อนทีผูใ้ ช้บริ การจะใช้บริ การบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ทีสาขา สําเหร่ นนั จะต้องมี การประเมินทางเลื อกไปรษณี ยท์ ีให้บริ การดี ทีสุ ดในการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ ซึ งการประเมิ นทางเลื อกนันผูใ้ ช้บ ริ ก ารจะคํานึ ง หรื อให้ความสําคัญกับ คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การ ราคาค่าบริ การทีเหมาะสม ความรวดเร็ วในการให้บริ การ และมีความสะดวกในการไปใช้บริ การ
ซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) ทีกล่าวว่าการตัดสิ นใจเป็ นวิธีการทีบุคคลควร
ประพฤติเพือให้ได้ผลสู งสุ ด โดยมีวิธีการตัดสิ นใจ 6 ขันตอน คือ (1) ค้นหาความต้องการในการตัดสิ นใจ
(2) สร้างเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ (3) แบ่งนําหนักในแต่ละเกณฑ์ (4) พัฒนาทางเลือก (5) ประเมินผลทางเลือก
และ (6) เลือกทางเลือกทีดีทีสุ ด
2. ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การทีบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่ ทังนี อาจเนื องมาจาก
พฤติกรรมการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนัน ย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยผูท้ ีมีเพศ
ต่างกัน ย่อมมีพฤติกรรมการใช้บริ การทีแตกต่างกันออกไป ส่ วนผูท้ ีมี อายุต่างกันย่อมมีพฤติกรรมการใช้
บริ การเปลี ยนไปตามประสบการณ์ ในการเคยใช้บริ การมา นอกจากนี คนทีมีการศึกษาสู งจะมีการพิจารณา
หรื อหาข้อมูลก่อนทีจะตัดสิ นใจใช้บริ การ ส่ วนคนทีมีอาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิดค่านิ ยมทีมีต่อการใช้บริ การ
ทีแตกต่างกันออกไปตามอาชี พทีประกอบ ส่ วนคนทีมีรายได้สูงย่อมมีพฤติกรรมการใช้จ่ายหรื อใช้บริ การ
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มากกว่า ผูท้ ี มี ร ายได้ต าซึ
ํ งต้อ งคิ ด พิ จ ารณาในการเลื อ กซื อ และเลื อ กซื อผลิ ต ภัณ ฑ์ ที จํา เป็ นจริ ง ๆ ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) ที กล่ าวว่า การตัดสิ นใจของผูซ้ ื อได้รับอิ ทธิ พลจาก
ลักษณะส่ วนบุ คคลของคนทางด้า นต่าง ๆ ได้แก่ อายุ ขันตอนวัฎจักรชี วิต ครอบครั ว อาชี พ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบบการดํารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่ วนบุคคล โดยอายุทีแตกต่างกันจะ
มีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน ส่ วนอาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นและความต้องการสิ นค้า
และบริ การทีแตกต่างกัน สําหรับผูท้ ีมีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากกว่าผูท้ ีมี
การศึ กษาตํา และรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิ จของบุ คคลจะกระทบต่อสิ นค้าและบริ การที เขา
ตัดสิ นใจซือ
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้
บริ การทีบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด สาขา สําเหร่ ทังนี อาจเนื องมาจากปั จจัยทางการตลาดซึ งถือเป็ นปั จจัยที
ช่วยกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการใช้บริ การ หรื ออาจกล่าวได้วา่ สิ งกระตุน้ ทางการตลาดเป็ นมูลเหตุ
จูงใจให้เกิดการซื อสิ นค้า ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ทีกล่าวว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาดถือว่าเป็ นตัวกระตุน้ หรื อสิ งเร้าทางการตลาดทีกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื อ และสอดคล้อง
กับกิ ตติยา เหมังค์ (2553) ทีศึกษาเรื องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรั บฝาก ณ ที ทําการไปรษณี ย ์ หลักสี
พบว่า ปั จจัยทางการตลาดมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรั บฝาก ณ ที ทําการไปรษณี ย ์ หลักสี ด้วย
เช่นกัน
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึ กษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญต่อการใช้บริ การที บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
สาขา สําเหร่ ในระดับมาก ดังนันผูป้ ระกอบการควรมีการเพิมการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การมากยิงขึน มี
การกําหนดราคาค่าบริ การที เหมาะสม อี ก ทังควรมี การอบรมมารยาท การแต่ง กาย บุ ค ลิ กภาพ และการ
ช่วยเหลื อแก้ปัญหาของพนักงานให้มีคุณภาพเพิมขึนอย่างต่อเนื องเพือทําให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
สู งสุ ด และจากความพึงพอใจน้อยทีสุ ดในด้านลักษณะทางกายภาพ นัน ผูป้ ระกอบการควรจัดให้มีทีจอด
รถยนต์เพิมมากขึน เพือให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การ และกลับมาใช้บริ การซํา
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั_งต่ อไป
ตัวแปรในการวิจยั ในครังต่อไป ควรศึ กษาปั จจัยอื น ๆที อาจจะมี ผ ลต่อการให้บริ การของบริ ษ ทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด เช่ น ปั จจัยด้านนโยบายของรั ฐบาล สถานะทางเศรษฐกิ จของประเทศหรื อของโลก
สภาวะสังคม ส่ วนด้านกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั เนื องจากงานวิจยั นีเป็ นการวิจยั เฉพาะบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด สาขา สําเหร่ เท่านัน ซึ งการวิจยั ครังต่อไปควรศึกษาบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด ทีสาขาอืนด้วย
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