การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการใหบริการแบบครบวงจร
ของบริษัท ไปรษณีย!ไทย จํากัด
The Expectation and Satisfaction in the Service of One Stop Service
of Thailand Post Company Limited
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สาขาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย<อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบ
วงจร ของบริษัทไปรษณียไทย จํากัดและการเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการ
แบบครบวงจร ของบริษัทไปรษณียไทย จํากัด กลุ7มตัวอย7างที่ใช5ในการวิจัย ได5แก7 ผู5ที่มาใช5บริการไปรษณียไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช5แบบสอบถามเป:นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข5อมูล และสถิติที่ใช5
ในการวิเคราะหข5อมูลได5แก7 ค7าความถี่ ค7าเฉลี่ย ค7าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร5อยละ และทําแบบทดสอบสมมติฐาน
โดยการวิเคราะหค7าความสัมพันธและความแตกต7างของความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบ
ครบวงจร โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัยพบว7า 1) ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของการให5บริการแบบครบวงจร ของ
บริษัทไปรษณียไทย จํากัด ในภาพรวมอยู7ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป:นรายด5าน พบว7ามีความคาดหวังและ
ความพึ ง พอใจในระดั บ มากทั้ ง 2 ด5 า น คื อ ด5 า นสภาพแวดล5 อ มและด5 า นคุ ณ ภาพ การบริ ก าร 2) การ
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบวงจร ของบริ ษัทไปรษณียไทย ใน
ภาพรวมอยู7ในระดับเดียวกัน คือระดับมาก ทั้งด5านสภาพแวดล5อมและด5านคุณภาพการบริการ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ / ความคาดหวัง / การใหบริการแบบครบวงจร
Abstract
The purpose of this research was to study the expectations and satisfaction in
marketing services of Thai Post Company Limited and the comparison of expectations and
satisfaction in the design of the service. The sample used in the research was used to survey
400 Thai people in Bangkok. The data and statistics used in the analysis of multi-step data
were analyzed using data analysis using the method of analysis. Simulate Defining the
implicit structure by implication of statistical significance level 0.05
The results showed that 1) the level of expectation and satisfaction of the
company's marketing services in the overall picture was at a high level when considered in
detail, found that there were expectations and satisfied satisfaction 2) Comparison of
expectations and satisfaction in providing a full range of services for Thai postal companies
in the overall picture At the same level, which is very high in both the environment and
service quality.
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บทนํา
ในปgจจุบันที่ทําการไปรษณียของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ได5นําแนวคิดการบริหารงานแบบครบ
วงจร One Stop Service มาใช5 โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข5ามาจัดวางระบบการจัดการบริหาร
ภายในที่ทําการไปรษณียถือว7าเป:นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานของไปรษณียไทยใหม7ทั้งระบบ ด5วยการนํา
โครงการระบบเคานเตอรไปรษณียอัตโนมัติ ซึ่งเป:นระบบการทํางานแบบครบวงจร จึงได5ทําการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนรวมทั้งความคาดหวังที่มีต7อรูปแบบการให5บริการแบบครบวงจรว7าประชาชนมีความพึง
พอใจมากน5อยเพียงใด เพื่อเป:นแนวทางในการให5บริการของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และผู5ที่สนใจทําธุรกิจ
ไปรษณียของเอกชนได5นําไปปรับปรุงและพัฒนาการให5บริการให5มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ช7 ว งหลายปl ที่ ผ7 า นมาการบริ ก ารของไปรษณี ย ไทยที่ ไ ร5 ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการส7 ง ของไม7 ถึ ง
มือผู5รับ ของที่ฝากส7งเกิดความเสียหายหรือชํารุดเสียหาย เป:นที่น7าเบื่อหน7ายของผู5มาใช5บริการ ดังนั้นสาเหตุ
อาจจะมาจากการบริ ก ารของพนั ก งานในองคกร พนั ก งานที่ ข าดความรั บ ผิ ด ชอบและทํ า งานอย7 า งไม7 มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ป ระกอบกั บในปg จ จุ บั น ธุ ร กิ จการค5 าขายผ7 า นโ ล กอ อนไล นห รื อ ที่ เ รี ยกกั น ว7 า
อี ค อมเมิ ร ซได5 มี ก ารเติ บ โตขึ้ น อย7 า งรวดเร็ ว และส7 ว นใหญ7 เ ลื อ กใช5 บ ริ ก ารส7 ง สิ น ค5 า ผ7 า นไปรษณี ย ไทย
จึ ง ทํ า ให5 ก ารจั ด ส7 ง ต5 อ งเพิ่ ม ขยายเป: น วงกว5 า งขึ้ น จํ า นวนสิ น ค5 า ในการจั ด ส7 ง ก็ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในบางครั้ ง
ตัวของผู5ส7งเองก็จ7าหน5าไม7ชัดเจนก็เท7ากับว7าเพิ่มปgญหามากยิ่งขึ้นไปอีก ในขณะที่บุคลากรของทางไปรษณียมี
จํานวนจํากัดไม7เพียงพอต7อการให5บริการ ซึ่งแน7นอนอยู7แล5วว7าย7อมส7งผลกระทบต7อการบริการเป:นอย7างมาก
วัตถุประสงค!ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบวงจรของ บริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด
2. ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบวงจรของ บริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด
ขอบเขตงานวิจัย
ในการศึกษาวิจับครั้งนี้ ได5ศึกษาถึงปgจจัยที่มีผลต7อความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการ
แบบครบวงจรของ ไปรษณียไทย โดยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด5านเนื้อหา
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบวงจรของ บริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด5านประชากร
2.1 ประชากรที่ใช5ในการวิจัยครั้งนี้จะใช5ตัวอย7าง คือ ผู5ใช5บริการไปรษณีย ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
3. ขอบเขตด5านตัวแปร
3.1 ด5านประชากรศาสตร ได5แก7 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได5ต7อเดือน
3.2 ด5านความคาดหวังในการให5บริการแบบครบวงจรของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
3.3 ด5านความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบวงจรของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
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3.4 ด5 า นสภาพแวดล5 อ ม ได5 แ ก7 ด5 า นระบบการให5 บ ริ ก าร ด5 า นกระบวนการให5 บ ริ ก าร
ด5านเจ5าหน5าที่ที่ให5บริการ
3.5 ด5านคุณภาพการบริการ ได5แก7 รูปลักษณทางกายภาพ ความน7าเชื่อถือ การตอบสนอง
การสร5างความมั่นใจ การดูแลเอาใจใส7
4. ขอบเขตด5านระยะเวลา
ช7วงเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ระยะเวลาในการแจกแบบสอบถาม 30 วัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
ผู5วิจัยได5ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบ
วงจรของ บริษัทไปรษณียไทย จํากัด ใช5การเก็บข5อมูลด5วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู5วิจัยได5ดําเนินการ
ค5นคว5า ดังนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในงานวิจัยในครั้งนี้ผู5วิจัยได5ใช5แบบสอบถามเป:นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข5อมูล ซึ่งแบบสอบถาม
ที่สร5างขึ้นแบ7งออกเป:น 3 ส7วน ดังนี้
ส7วนที่ 1 ข5อมูลส7วนบุคคลของผู5ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป:นแบบปลายปqด (Close-Ended
Response Question) จะประกอบไปด5วยคําถามที่เกี่ยวข5องกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได5และ
ประเภทที่ใช5บริการ ทั้งหมด 6 ข5อ
ข5อ 1 เพศ
เป:นการวัดข5อมูลประเภทนามบัญญัติ
ข5อ 2 อายุ
เป:นการวัดข5อมูลประเภทเรียงลําดับ
ข5อ 3 ระดับการศึกษา เป:นการวัดข5อมูลประเภทนามบัญญัติ
ข5อ 4 อาชีพ เป:นการวัดข5อมูลประเภทนามบัญญัติ
ข5อ 5 รายได5 เป:นการวัดข5อมูลประเภทเรียงลําดับ
ข5อ 6 ประเภทที่ใช5บริการ เป:นการวัดข5อมูลประเภทนามบัญญัติ
ส7 ว นที่ 2 ระดั บ ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจในการให5 บ ริ การแบบครบวงจร ของ บริ ษั ท
ไปรษณี ย ไทย จํ า กั ด ด5 า นสภาพแวดล5 อ ม มี ลั ก ษณะคํ า ถามเป: น แบบสอบถามปลายปq ด (Close-Ended
Response Question) มีจํานวน 13 ข5อ ซึ่งคําถามในส7วนที่ 2 ได5พัฒนามาจากทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผู5มาใช5บริการของอเดยและแอนเดอรเซน โดยจํานวนคําถาม ประกอบด5วย
ด5านระบบการให5บริการ
มี
3
ข5อ
ด5านกระบวนการ การให5บริการ
มี
2
ข5อ
ด5านเจ5าหน5าที่ ที่ให5บริการ
มี
8
ข5อ
ส7 ว นที่ 3 ระดั บ ความคาดหวั งและความพึ งพอใจในการให5 บ ริ ก ารแบบครบวงจรของ บริ ษั ท
ไปรษณียไทย จํากัด ด5านคุณภาพการบริการ มีลักษณะคําถามเป:นแบบสอบถามปลายปqด (Close-Ended
Response Question) มีจํานวน 11 ข5อ ซึ่งคําถามในส7วนที่ 3 ได5พัฒนามาจากทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของ
การบริการ ของ Parasuraman, Zeithaml and Barry โดยจํานวนคําถาม ประกอบไปด5วย
ด5านรูปลักษณทางกายภาพ
มี
3
ข5อ
ด5านความน7าเชื่อถือ
มี
1
ข5อ
ด5านการตอบสนอง
มี
2
ข5อ
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ด5านการสร5างความมั่นใจ
มี
2
ข5อ
ด5านการดูและเอาใจใส7
มี
3
ข5อ
โดยใช5ระดับการวัดข5อมูลประเภทของอัตราภาคชั้น (Interval Scale) เป:นการวัดแบบ Likert
Scale มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑการให5บริการให5คะแนน ดังนี้
ระดับของความคาดหวัง
ระดับความคาดหวัง
5
มากที่สุด
ระดับความคาดหวัง
4
มาก
ระดับความคาดหวัง
3
ปานกลาง
ระดับความคาดหวัง
2
น5อย
ระดับความคาดหวัง
1
น5อยที่สุด
ระดับของความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
5
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
4
มาก
ระดับความพึงพอใจ
3
ปานกลาง
ระดับความพึงพอใจ
2
น5อย
ระดับความพึงพอใจ
1
น5อยที่สุด
ดังนั้ น เกณฑการประเมิ น ผล การอภิ ป รายในส7 ว นของ Descriptive ผลการวิ จั ย ของลั กษณะ
แบบสอบถามที่ใช5ระดับการวัดข5อมูลประกอบอัตราภาคชั้น (Interval Scale) ผู5วิจัยใช5เกณฑเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบ
วงจรของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ด5านสภาพแวดล5อมการให5บริการอยู7ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบ
วงจรของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ด5านสภาพแวดล5อมการให5บริการอยู7ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบ
วงจรของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ด5านสภาพแวดล5อมการให5บริการอยู7ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบ
วงจรของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ด5านสภาพแวดล5อมการให5บริการอยู7ในระดับน5อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบ
วงจรของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ด5านสภาพแวดล5อมการให5บริการอยู7ในระดับน5อยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมข5อมูลในการศึกษาความคาดหวังและความพึงในการให5บริการแบบครบวงจรของ
บริษัทไปรษณียไทย จํากัด โดยใช5วิธีการสํารวจ (Survey Method) พร5อมกับการศึกษาทฤษฏีและผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข5อง แบ7งออกเป:น 2 แบบ ดังนี้
1. ข5อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป:นข5อมูลที่ได5จากการเก็บรวบรวมข5อมูลแบบสอบถาม โดย
เก็บจากข5อมูลประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการรวบรวมข5อมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ จะใช5วิธีการ
สํารวจจากการตอบแบบสอบถามของกลุ7มตัวอย7างทั้งหมดจํานวน 400 ชุด
2. ข5อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป:นข5อมูลที่ได5จากการค5นคว5าจากแหล7งข5อมูลต7างๆ เช7น
ตํารา หนังสือพิมพ วารสาร เอกสารทางวิชาการ ข5อมูลทางอินเตอรเน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวข5อง
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การวิเคราะห!ขอมูล
ผู5วิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมได5จากกลุ7มตัวอย7างมาดําเนินการประมวลข5อมูลโดยใช5โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และทําการวิเคราะหข5อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. การตรวจสอบข5อมูล (Editing) ผู5วิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
และแยกแบบสอบถามที่ไม7สมบูรณออก
2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกต5อง มาลงรหัสตามที่ได5กําหนดไว5ล7วงหน5า
3. นํา ข5 อมู ลที่ ล งรหัส แล5 วไปบั น ทึกในเครื่ องคอมพิ ว เตอรเพื่อทํ า การประมวลผลโดยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทําการประเมินผลตามสถิติต7างๆที่เกี่ยวข5องในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิจัยครั้งนี้
ใช5ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (Level of Significance)
4. การวิเคราะหข5อมูลของแบบสอบถาม จะทําการวิเคราะหหาค7าสถิติต7างๆ ดังนี้
4.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) เป:นการหาค7าสถิติพื้นฐาน
เพื่ออธิบายคุณลักษณะด5านข5อมูลส7วนบุคคลของผู5ตอบแบบสอบถาม, ความคาดหวังและความพึงพอใจในการ
ให5บริการแบบครบวงจรของ บริษัทไปรษณียไทยจํากัด ด5านสภาพแวดล5อม, ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ในการให5บริการแบบครบวงจรของ บริษัทไปรษณียไทย จํากัด ด5านคุณภาพการให5บริการ โดยแบ7งแยกตาม
ข5 อมู ล ได5 ดั ง นี้ 1. ค7 า ร5 อยละ (Percentage) 2. ค7 า เฉลี่ ย (Mean) 3. ค7 า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
4.2 การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เป:นสถิติที่ใช5ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้
4.2.1 ความสัมพันธระหว7างความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบ
วงจรของ บริษัทไปรษณียไทยจํากัด ในกรุงเทพมหานคร โดยจะใช5สถิติวิเคราะหการทดสอบความสัมพันธของ
ข5อมูล 2 กลุ7มตัวแปร (Paired-Samples T-Test)
4.2.2 การเปรี ยบเทีย บความแตกต7า งระหว7 างความคาดหวังและความพึ งพอใจในการ
ให5บริการแบบครบวงจรของ บริษัทไปรษณียไทยจํากัด ในกรุงเทพมหานคร จะใช5สถิติวิเคราะหการทดสอบ
ความสัมพันธของข5อมูล 2 กลุ7มตัวแปร (Paired-Samples T-Test)
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได5ศึกษาข5อมูลส7วนบุคคลของผู5ตอบแบบสอบถาม พบว7า ผู5ใช5บริการส7วนใหญ7เป:นเพศ
หญิง อายุระหว7าง 26 - 35 ปl การศึกษาอยู7ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท7า อาชีพธุรกิจส7วนตัว/ค5าขาย มี
รายได5ต่ํากว7า 10,000 บาท ใช5บริการประเภทรับ-ส7ง พัสดุในประเทศและต7างประเทศ โดยมีผลการวิจัยสรุปได5
ดังนี้
ผลจากการเก็ บ แบบสํ า รวจสอบถามเรื่ อ ง การศึ ก ษาความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจในการ
ให5บริการแบบครบวงจรของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด สรุปข5อมูลเรียงตามวัตถุประสงคได5ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบวงจรของบริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด ของผู5ใช5บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด5านสภาพแวดล5อม พบว7า ภาพรวมอยู7ในระดับ
ความคาดหวังและความพึงพอใจมาก
2. ผลการวิเคราะหระดับความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบวงจรของบริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด ของผู5ใช5บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด5านคุณภาพการบริการ พบว7า ภาพรวมอยู7ใน
ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจมาก
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3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบค7าเฉลี่ยระหว7างความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการ
แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร ข อ ง บ ริ ษั ท ไ ป ร ษ ณี ย ไ ท ย จํ า กั ด ข อ ง ผู5 ใ ช5 บ ริ ก า ร ใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร
ในด5านสภาพแวดล5อม พบว7า หมวดเจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการ มีค7าความคาดหวังและค7าความพึงพอใจอยู7ในระดับ
เดียวกันคือมาก หมวดกระบวนการ การให5บริการนั้น ค7าความคาดหวังมีค7าน5อยกว7าค7าความพึงพอใจ และ
หมวดระบบการให5บริการค7าความคาดหวังน5อยกว7าค7าความพึงพอใจ
4. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบค7าเฉลี่ยระหว7างความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการ
แบบครบวงจรของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในด5านคุณภาพการบริการ พบว7า หมวดการดูแลเอาใจใส7 มีค7า
ความคาดหวังมากกว7าค7าความพึงพอใจ หมวดการสร5างความมั่นใจ ค7าความคาดหวังมีค7ามากกว7าค7าความพึง
พอใจ หมวดการตอบสนอง ค7 า ความคาดหวังมากกว7า ค7 า ความพึ งพอใจ หมวดความน7า เชื่ อถื อ ค7 า ความ
คาดหวังน5อยกว7าค7าความพึงพอใจ และหมวดรูปลักษณทางกายภาพนั้น ค7าความคาดหวังและค7าความพึง
พอใจมีค7าเท7ากัน
5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหว7างความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบ
วงจรของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในด5านสภาพแวดล5อม พบว7า ความคาดหวังและความพึงพอใจในการ
ให5บริการแบบครบวงจรของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีความสัมพันธกัน
6. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหว7างความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบ
วงจรของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในด5านคุณภาพการบริการ พบว7า ความคาดหวังและความพึงพอใจในการ
ให5บริการแบบครบวงจรของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีความสัมพันธกัน
อภิปรายผล
การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบวงจรของ บริษัทไปรษณียไทย
จํากัด มีประเด็นความน7าสนใจในการนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ในการศึ กษาความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจในการให5 บ ริ ก ารแบบครบวงจรของ บริ ษั ท
ไปรษณียไทย จํากัด ในด5านสภาพแวดล5อม พบว7า หมวดเจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการนั้น ค7าความคาดหวังและค7า
ความพึ ง พอใจอยู7 ใ นระดั บ เดี ย วกั น แสดงว7 า เจ5 า หน5 า ที่ ผู5 ใ ห5 บ ริ ก าร มี ใ บหน5 า ที่ ยิ้ ม แย5 ม แจ7 ม ใส มี ค วาม
กระตื อรื อร5 น ละเอี ยดรอบคอบในการปฏิบั ติงาน มี มนุ ษยสัมพัน ธที่ ดีในการให5 บริ การ มีการแต7 งกายตาม
แบบฟอรม สะอาด เรียบร5อย และการเอาใจใส7ในการให5บริการ ต7อมาในหมวดกระบวนการการให5บริการ ค7า
ความพึงพอใจมากกว7าค7าความคาดหวัง แสดงว7า ขั้นตอนในการบริการนั้นมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว
และความถูกต5อง จึงทําให5ผู5มาใช5บริการเกิดความพึงพอใจมากและยังคงส7งผลดีต7อไปรษณียไทยอย7างต7อเนื่อง
และสุดท5ายคือหมวดระบบการให5บริการ พบว7า ค7าความพึงพอใจมากกว7าค7าความคาดหวัง แสดงว7า ช7อง
ทางการให5บริการและอุ ปกรณในการให5บริการมี จํานวนที่เ พียงพอ ใบเสร็จรั บเงิน ในการให5บริการมี ความ
ถูกต5อง แสดงรายละเอียดที่ชัดเจน และจํานวนที่นั่งรอคิวในการให5บริการมีเพียงพอต7อผู5มาใช5บริการ ดังนั้น จึง
ทําให5 ร ะบบการให5 บ ริ การมี ค7าความพึ งพอใจมาก ซึ่ งเป: น ผลดี ต7 อการให5 บ ริการแบบครบวงจรของ บริ ษัท
ไปรษณีย จํากัด ซึ่งสอดคล5องกับงานวิจัยของ สุชัญญา เจริญสุข (2552) การวิจัยพบว7าความพึงพอใจต7อ
ผลิตภัณฑและด5านการบริการ ด5านราคา ด5านช7องทางการจัดจําหน7ายด5านการส7งเสริมการตลาด ด5านบุคลากร
ด5านประสิทธิภาพ ด5านคุณภาพการให5บริการ ด5านลักษณะทางกายภาพ และด5านกระบวนการให5บริการ จึงมี
ผลต7อความพึงพอใจต7อการใช5บริการของบริษัทไปรษณียไทย จํากัด อยู7ในระดับความพึงพอใจมาก จากการ
วิจั ยพบว7 า ระบบการให5 บริ การ กระบวนการให5บ ริการ เจ5 าหน5า ที่ ผู5ให5บ ริการ สถานที่ที่มาใช5บ ริการ และ
คุณภาพการให5บริการผู5ตอบแบบสอบถามให5ความสําคัญ
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2. ในการศึ กษาความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจในการให5 บ ริ ก ารแบบครบวงจรของ บริ ษั ท
ไปรษณียไทย จํากัด ในด5านคุณภาพการบริการ พบว7า หมวดรูปลักษณกายภาพ ค7าความคาดหวังเท7ากับค7า
ความพึงพอใจอยู7ในระดับเดียวกัน แสดงว7า ความเป:นระเบียบเรียบร5อยสวยงามทั้งภายนอกและภายใน การ
จัดสถานที่นั่งรอสําหรับผู5มาใช5บริการและ เจ5าหน5าที่มีบุคลิกภาพที่ดีในการให5บริการ และสุดท5ายคือหมวด
ความน7าเชื่อถือ พบว7า ค7าความพึงพอใจมากกว7าค7าความคาดหวัง แสดงว7า การให5บริการของไปรษณีย ยังคงมี
ความน7าเชื่อถือต7อผู5มาใช5บริการอยู7 ถึงแม5จะมีคู7แข7งมากมาย ซึ่งสอดคล5องกันกับงานวิจัยของ วัชระ ตาสอน
( 2548) ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนผู5ใช5บริการที่มีต7อ การให5บริการแบบครบวงจร
ของ บริษัท ไปรษณียไทย กรณีศึกษา ที่ทําการไปรษณียนนทบุรี ผลการศึกษา พบว7า ระดับความคาดหวังของ
ผู5มาใช5บริการมีต7อการให5บริการแบบครบวงจรของที่ทําการไปรษณียนนทบุรี ระบบการให5บริการและการ
ปฏิ บั ติ งาน ของเจ5 า หน5 า ที่ อยู7 ในระดั บ ความคาดหวังมาก ระดั บ ความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต7 อการ
ให5บริการแบบครบวงจรของที่ทําการไปรษณียนนทบุรี ทั้งทางด5านระบบการให5บริการและการปฏิบัติงาน
ของเจ5าหน5าที่ อยู7ในระดับความพึงพอใจมาก จากการวิจัยพบว7า ผู5ตอบแบบสอบถามให5ความสําคัญกับความ
คาดหวั ง ต7 อ การใช5 บ ริ ก ารอยู7 ใ นระดั บ เดี ย วกั น กั บ ความพึ งพอใจในระดั บ เดี ย วกั น ในการใช5 บ ริ ก าร เป: น
ผลการวิจัยที่ออกมาว7าผู5ใช5บริการยังคงให5ความสนใจความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช5บริการเท7ากัน
ด5วยเช7นกัน
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหว7างความคาดหวังและความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบ
วงจรของ บริษัทไปรษณียไทย จํากัด พบว7า ความคาดหวังในการให5บริการแบบครบวงจรของ บริษัทไปรษณีย
ไทยจํากัด มีความสัมพันธกับ ความพึงพอใจในการให5บริการแบบครบวงจรของ บริษัทไปรษณียไทย จํากัด ซึ่ง
สอดคล5องกับงานวิจัยของ วรวิทย เชิงเขา (2545) การวิจัยพบว7าปgจจัยการบริการมีส7วนสัมพันธกันและมี
อิทธิพลต7อความพึงพอใจของประชาชนต7อการให5บริการสอดคล5องกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว5 โดยมีการจัดแผนก
การบริการต7างๆ ให5เป:นสัดส7วน ได5คะแนนสูง มีงานบริการบางด5านที่จะต5องทําการปรับปรุงและพัฒนาให5เอื้อ
ต7อประโยชนและอํานวยความสะดวกต7อผู5มาใช5บริการ ซึ่งเป:นประโยชนต7อการดําเนินการของไปรษณียสาขา
อ7อนนุช คือ การสรรหาเจ5าหน5าที่เพื่อคอยให5คําแนะนําในการบริการโดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกในการ
ให5บริการในทุกๆรูปแบบ นอกจากนั้นยังสามารถเร7งการพัฒนา บุคลิกภาพของเจ5าหน5าที่ทุก ๆ ฝ|ายให5มีความ
พร5 อ มต7 อ การบริ ก ารทุ ก ด5 า น เพื่ อ ให5 เ กิ ด ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด ต7 อ ผู5 ม าใช5 บ ริ ก าร จากการวิ จั ย พบว7 า
มีความสัมพันธกันทั้งในเรื่องปgจจัยสภาพแวดล5อม และปgจจัยคุณภาพการให5บริการ โดยผลการวิจัยที่ออกมาว7า
ผู5ใช5บริการยังคงให5ความสนใจเช7นกัน
ขอเสนอแนะ
1. ในการศึ กษาความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจในการให5 บ ริ ก ารแบบครบวงจรของ บริ ษั ท
ไปรษณียไทย จํากัด ในด5านคุณภาพการบริการ พบว7า หมวดการตอบสนอง ค7าความคาดหวังมากกว7าค7าความ
พึงพอใจ แสดงว7าไปรษณียควรมีการปรับปรุงในเรื่องของ การแสดงความยินดีในการให5บริการ เจ5าหน5าที่ควรมี
ความพร5อมในการให5บริการทุกสถานการณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให5แก7ผู5มาใช5บริการในครั้งต7อไป
2. ในการศึ กษาความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจในการให5 บ ริ ก ารแบบครบวงจรของ บริ ษั ท
ไปรษณียไทย จํากัด ในด5านคุณภาพการบริการ พบว7า หมวดการสร5างความมั่นใจ พบว7าค7าความคาดหวัง
มากกว7าค7าความพึงพอใจ ดังนั้นไปรษณียไทย ควรมีการพัฒนาบุคลิกภาพให5พนักงานมีความอ7อนน5อมและมี
ความรู5ความสามารถในด5านงานบริการให5มากกว7านี้ เพื่อสร5างความมั่นใจให5แก7ผู5มาใช5บริการในครั้งต7อ ๆ ไป
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3. ในการศึ กษาความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจในการให5 บ ริ ก ารแบบครบวงจรของ บริ ษั ท
ไปรษณี ย ไทย จํ า กั ด ในด5 า นคุ ณภาพการบริ การ พบว7 า หมวดการดู แลเอาใจใส7 พบว7 า ค7 า ความคาดหวั ง
มากกว7าค7าความพึงพอใจ ดังนั้น ควรมีการฝ}กอบรมพนักงานให5มีการเอาใจใส7ในการบริการ ถือผลประโยชน
ของผู5มาใช5บริการเป:นสิ่งสําคัญ คอยรับรู5ความต5องการของผู5มาใช5บริการ ว7าต5องการการบริการแบบใด เพื่อให5
ผู5มาใช5บริการได5รับรู5ถึงความเอาใจใส7ในการให5บริการของไปรษณียไทย
4. ให5มีการพัฒนาระบบการให5 บริการแบบครบวงจรอย7างต7อเนื่อง มีความคาดหวังของผู5 มาใช5
บริการเป:นสิ่งที่ต5องค5นหาตลอดเวลา เพราะว7าประชาชนจะเป:นผู5ตัดสินใจว7าสินค5าหรือการบริการมีคุณภาพ
หรือไม7 ดังนั้น จะต5องมีวิธีในการค5นหาความต5องการของประชาชนและยังสามารถตอบสนองความต5องการ
ของประชาชนให5 ได5 การพัฒ นาระบบการให5บ ริการแบบครบวงจร มี ความจํ าเป: นจะต5 องพั ฒนาให5 มีความ
ทันสมัยอยู7ตลอดเวลา ทั้งการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต7างประเทศ รวมถึงการนํานวัตกรรมใหม7 ๆ หรือ
เทคโนโลยีสมัยใหม7 ๆ จากภายนอกประเทศเข5ามาพัฒนาระบบการให5บริการและปรับใช5ให5เกิดความเหมาะสม
5. จัดให5มีการวัดความพึงพอใจของประชาชนแบบต7อเนื่อง จากการวิจัยในครั้งนี้จะเห็นได5ว7าความ
พึ ง พอใจของผู5 ม าใช5 บ ริ การเป: น เรื่ อ งของความรู5 สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ได5 รั บ การบริ การ สิ่ ง ที่ มี ความสํ า คั ญ ต7 อ
ความสําเร็จของธุรกิจในปgจจุบันคือ ความพึงพอใจของผู5ใช5บริการ การจัดให5มีการวัดความพึงพอใจของผู5มาใช5
บริการสามารถทําได5ตามช7วงเวลาที่เหมาะสม โดยแบบสอบถามแบบปลายเปqดเพื่อให5ได5ข5อมูลที่กว5างขวาง
และนําข5อมูลจากแบบสอบถามมาปรับปรุงและแก5ไขการให5บริการเพื่อให5เกิดความพึงพอใจของประชาชน และ
เกิดผลประโยชนต7อองคกร
เอกสารอางอิง
กนกวรรณ สุดานิช. (2538). ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการใหบริการของกรุงเทพมหานคร กรณี
ศึกษาสํานักงานเขตบางพลัด. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
กนกแสง ศิลป•จารุ. (2545). การดําเนินงานตามโครงการใหบริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One
Stop Service) สํานักงานเขตราชเทวี. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนาข5าราชการ.
กนกแสง, และ กนกแสง ศิลป•จารุ. (2543). การดําเนินงานตามโครงการใหบริการประชาชนแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สํานักงานเขตราชเทวี. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนา
ข5าราชการ.
การสื่อสารแห7งประเทศไทย. (2543). ไปรษณีย!นิเทศ พ.ศ. 2544. นนทบุรี: สยาม อาร บิสิเนสส.
เกศฉราภรณ สัตยาชัย. (2546). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต<อการใหบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) ของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ขจิต การเดช. (2549). ความพึงพอใจของผูใชบริการต<อบริการของที่ทําการไปรษณีย!หลักสี่.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
โครงการระบบเคานเตอรไปรษณียอัตโนมัติ. (2543). คู<มือการใชซอฟท!แวร! CA POS ในส<วนการใหบริการ
หนาเคาน!เตอร!. กรุงเทพมหานคร: บริษัทไปรษณียไทยจํากัด.
จิตตินันท เดชะคุปต. (2539). เจตคติและความพึงพอใจในการบริการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ
ราช.
ชมพูนุท สรรคบุรานุรักษ. (2541). การวิเคราะห!ภาพลักษณ!กิจการไปรษณีย!ของการสื่อสารแห<งประเทศไทย
ที่นําเสนอผ<านสื่อหนังสื่อพิมพ!. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณวิทยาลัย.
465

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ทรรศณ พูลสวัสดิ์. (2546). การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการรับบริการที่จุดชําระเงินของ บริษัท
ไปรษณีย!ไทย จํากัดและเซเว<น อีเลฟเว<น ในอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บุญชนะ ส7อนนารา. (2542). การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการไปรษณีย! ณ ที่ทําการไปรษณีย!.
กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎสวนดุสิต.
บุญเรือง ขจรศิลป•. (2533). การวิเคราะห!ขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป. กรุงเทพมหานคร:
ฟqสิกสเซ็นเตอรการพิมพ.
พรทิพย พิมลวินธุ. (2550). การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการไปรษณีย!ไทย. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
พิทักษ ตรุษทิม. (2538). ความพึงพอใจของประชาชนต<อระบบและกระบวนการใหบริการของ
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนบริหารศาสตร.
พิพัฒน ก7องกิจกุล. (2546). คู<มือปฏิบัติวิธีวัดความพึงพอใจของลูกคา. กรุงเทพมหานคร: ธรรกมลการพิมพ.
วรรณา กลันทกานน. (2547). ประสิทธิภาพโครงการเคาน!เตอร!ไปรษณีย!อัตโนมัติ กรณีศึกษาที่ทําการ
ไปรษณีย!ลาดพราว. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยบูรพา.

466

