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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัเรือ่ง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวัดเลย มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด การ
ให้บรกิารของไปรษณีย์ไทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 2) ศึกษาการตัดสนิใจการมาใช้บรกิา ร
ไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 3) ศกึษาส่วนประสมทางการตลาด ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
มาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย พื้นทีศ่กึษา คอื ไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเลย กลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรในจงัหวดัเลย ทีเ่คยใชบ้รกิารไปรษณีย์ไทย ในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเลย จ านวน 400 ราย และการวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณและเป็นการวจิยัเชงิ
ส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคระห ์ไดแ้ก่   ค่ารอ้ย
ละ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน Independence Sample T-test , One-way 
ANOVA: F-test ใชว้ธิ ีTukey’s Honestly Significant Difference เปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ และ 
วเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู  
 ผลการศกึษาพบว่า 1) ผูม้าใชบ้รกิารไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ 2) ผูม้าใชบ้รกิารไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย มรีะดบัความคดิเหน็ต่อปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาด การใหบ้รกิารของไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด  ( =̅ 4.22, S.D.=0.49) 3) ผูม้าใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
มรีะดบัความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในแขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย พจิารณา
รายดา้นพบว่า ดา้นความตอ้งการไดร้บัการกระตุน้หรอืการรบัรูถ้งึความต้องการ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่
ทีร่ะดบัมาก ( =̅ 4.04, S.D.=0.71) ด้านการแสวงหาขอ้มลู มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ที่ระดบัมาก ( =̅ 
3.80, S.D.=0.94)  ดา้นการประเมนิทางเลอืก มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ทีร่ะดบัมาก ( =̅ 3.99, S.D.=0.74)  
ดา้นการตดัสนิใจซือ้ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ทีร่ะดบัมาก ( =̅ 4.18, S.D.=0.65) และดา้นพฤตกิรรมหลงั
การซือ้ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด ( =̅ 4.29, S.D.=0.61)  4) จากสมมตฐิานทีว่่า ผูม้าใช้
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บรกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจมาใช้
บรกิารไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั จากการศกึษาพบว่า เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา มกีารตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ไม่แตกต่างกนั อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ยกเว้น อาชพี  จะมกีารตดัสนิใจมาใช้บรกิารไปรษณียไ์ทย ในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 5) จากสมมติฐานที่ว่า 
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสนิใจมาใช้บรกิารไปรษณีย์ไทย ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวัดเลย จากการศึกษาพบว่า มีปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 2 ปจัจยั ได้แก่ ด้านส่งเสริม
การตลาด และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสนิใจมาใช้บรกิารไปรษณีย์ไทย ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเลย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และมคี่าสมัประสทิธิข์องการท านาย R2 = 0.640 คดิ
เป็นรอ้ยละ 64 และสามารถเขยีนสมการพยากรณ์ตามจรงิได ้ดงันี้ 

Y = 0.65 + 0.44(ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด) + 0.28(ดา้น

กระบวนการ) 

 
ค าส าคญั : ส่วนประสมทางการตลาด กระบวนการตดัสนิใจซือ้ ไปรษณยีไ์ทย 
 

ABSTRACT 
 

 Research subject Marketing mix factors That affect the decision to use the Thailand 
post service in Muang District, Loei Province. The objectives were to 1) study the marketing mix 
factors service of the Thailand post service in Muang District, Loei Province. 2) Study the 
decision to use the Thailand post service in Muang District, Loei Province. 3) Study the 
marketing mix That affect the decision to use the Thailand post service in Muang District, Loei 
Province, the study area is the Thailand post in Muang District, Loei Province. The sample 
group is the population of Loei Province who used to use the Thailand post service in Muang 
District, Loei Province, 400 cases and this research is quantitative research and survey 
research. By using the questionnaires as a tool to collect data. The statistic analysis was 
Percentage Values, Frequency Values, Arithmetic Mean Values, Standard Deviation, 
Independence Sample T-test, One-Way ANOVA: F-test and used the Tukey’s Honestly 
Significant Difference method to compare double differences and perform Multiple Linear 
Regression. 
 The results of the study show that 1) Thailand post service users in Muang District, Loei 
Province, most of them are female, age 31-40 years old with a bachelor's degree and the 
occupation of the civil servants/state enterprise employees. 2) Thailand post service users in 
Muang District, Loei Province have the levels of the opinions on the factors of marketing mix, 



the service of the Thailand post in Muang District, Loei Province, overall image included in the 
highest level ( =̅ 4.22, S.D.=0.49) 3) Thailand Post service users in Muang District, Loei 
Province. There were the levels of opinions toward the decision to use Thailand Post service in 
Muang District, Loei Province, so consideration each aspect found that need recognition, there 
was the level of the opinion at high level ( =̅ 4.04, S.D.=0.71). Information search, there was 
the level of the opinion at high level ( =̅ 3.80, S.D.=0.94). Evaluation of alternatives, there was 
the level of the opinion at high level ( =̅ 3.99, S.D.=0.74). Purchase decision, there was the 
level of the opinion at high level ( =̅ 4.18, S.D.=0.65) and post purchase behavior, there was 
the level of the opinion at the highest level ( =̅ 4.29, S.D.=0.61). 4) from the assumption that 
Thailand post service users in Muang District, Loei Province with the different personal factors 
so the decision to use the Thailand post service in Muang District, Loei Province would be 
different. According to the study found that gender, age, education level, there was a decision 
to use the Thailand post service in Muang District, Loei Province, did not differ statistically 
significant at the 0.05 level, except for occupation, the decision to use the Thailand post service 
in Muang District, Loei Province would be different statistically significant at the 0.05 level. 5) 
from the assumption that Marketing mix factors affect the decision to use the Thailand post 
service in Muang District, Loei Province. From the study found that there were Marketing mix of 
2 factors as promotion and process that affect the decision to use the Thailand post service in 
Muang District, Loei Province were statistically significant at the 0.05 level and the coefficient of 
prediction R2 = 0.640, representing 64 percent. And able to write the actual unstandardized 
coefficient as follows  

Y = 0.65 + 0.44 (promotion) + 0.28(process) 
 

Keywords: marketing mix, buying decision process, Thailand Post 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั (ปณท) เป็นรฐัวสิาหกจิ สงักดักระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม แปลงสภาพจากหน่วยงานบรกิารดา้นไปรษณียข์องการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท) เพื่อเพิม่
ศกัยภาพด าเนินงานเชงิธุรกจิ และศกัยภาพในการแขง่ขนั  
 อยา่งไรกต็ามแมไ้ดม้กีารปรบัตวั แต่กย็งัคงมผีูป้ระกอบการใหบ้รกิารดา้นโลจสิตกิสม์ากขึน้ โดย
ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ.สนค.) ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์ธุรกิจ 
โลจสิติกส์ไทยในปี 2564 มกีารฟ้ืนตวัด ีธุรกิจการขนส่งทางบกและธุรกิจรบัสงัพสัดุ มกีารเติบโตขึ้น



อย่างต่อเนื่อง และมจี านวนธุรกจิเปิดใหม 3,666 ราย เติบโตรอ้ยละ 34.68 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนก่อน 
(ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ (สนค.), 2565) 

 ดังนั้นผู ว้ ิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ทีส่่งผลต่อการตัดสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อเป็นแนวทางการประกอบการตัดสนิใจ 
ปรับเปลีย่น ปรับปรุง และพัฒนาดา้นการบรกิารใหส้อดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร และสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันใน
ธรุกจิโลจสิตกิส ์
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1.  เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด การใหบ้รกิารไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเลย 

2.  เพื่อศกึษาการตดัสนิใจการมาใชบ้รกิารไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
3.  เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณยีไ์ทย 

ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1.  ผูม้าใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 
จะมกีารตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั 

2.  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บรกิารไปรษณีย์ไทย ในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ตวัแปรอสิระ คอื ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลติภณัฑ์ (product) ราคา (price)  
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) การส่งเสรมิการตลาด (promotion) บุคคล (people) ลกัษณะทาง
กายภาพ (physical evidence) และกระบวนการ (process) 
 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณีย์ไทย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ประกอบด้วย ความต้องการได้รบัการกระตุ้นหรือการรบัรู้ถึงความต้องการ (need recognition)  
การแสวงหาข้อมูล (information search) การประเมนิทางเลอืก (evaluation of alternatives)  
การตดัสนิใจซือ้ (purchase decision) และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ (post purchase behavior) 
ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรในจงัหวดัเลย ทีม่าใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
ขอบเขตด้านเวลา 



 27 มนีาคม 2565 ถงึ 31 กรกฎาคม 2565 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 Payne (อา้งถงึใน ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน์ และ สุพจน์ กฤษฎาธาร, 2563, หน้า 95-119) ไดก้ล่าว
ไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ของการบรกิารประกอบดว้ย 7Ps ไดแ้ก่ 
 ผลติภณัฑ ์(product; P1) บรกิารจะเป็นผลติภณัฑอ์ย่างหนึ่ง ทีไ่ม่มตีวัตน ไม่สามารถจบัต้องได ้
แต่บรกิารจะตอ้งมคีุณภาพเช่นเดยีวกบัสนิคา้ 
 ราคา (price; P2) ราคาเป็นสิง่ทีก่ าหนดรายไดข้องกจิการ ซึง่ในมุมมองของลูกคา้ การตัง้ราคา 
มผีลเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้า และราคาของการบริการเป็นปจัจยัส าคัญ 
ในการบอกถงึคุณภาพทีจ่ะไดร้บั 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place; P3) คอื ช่องทางการจ าหน่ายผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร ซึ่ง
ประกอบดว้ย ท าเลทีต่ ัง้ (location) และช่องทางในการน าเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิาร (channels) 
 การส่งเสรมิการตลาด (promotion; P4) การส่งเสรมิการตลาด สามารถท าไดใ้นทุกรปูแบบ เช่น 
การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม และการตลาดทางตรงผ่านสื่อต่างๆ 
การประชาสมัพนัธส์รา้งภาพลกัษณ์ใหก้บัธุรกจิ 
 พนักงาน (people; P5) พนักงานประกอบดว้ย บุคคลทัง้หมดในองคก์ารทีไ่ดส้่งมอบผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารนัน้ ซึง่มผีลต่อคุณภาพของการใหบ้รกิาร 
 กระบวนการ (process; P6) หมายถงึ กระบวนการใหบ้รกิารเป็นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ี
ความส าคญัมาก ต้องอาศยัพนักงานหรอืเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพ ในการสรา้งกระบวนการที่ส่งมอบ
บรกิารทีม่คีุณภาพ 
 สิง่แวดล้อมทางกายภาพ (physical evidences; P7) ได้แก่ สถานที่ เคาน์เตอร์ให้บรกิาร 
เครื่องมอืและอุปกรณ์ เช่น ความสะอาดของสถานที่ พื้นที่โดยรอบ ห้องน ้า ป้ายประชาสมัพนัธ์ ซึ่งสิง่
ต่างๆ เหล่านี้เป็นสิง่ทีล่กูคา้ใชเ้ป็นเครือ่งหมายแทนคุณภาพของการใหบ้รกิาร 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

วทิวสั รุง่เรอืงผล (2563, หน้า 44-48) ไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการตดัสนิใจซือ้ (buying decision 
process) ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. ความต้องการความต้องการได้ร ับการกระตุ้นหรือการรับรู้ถึงความต้องการ  (need 
recognition) กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคจะเกดิขึน้เมื่อผูบ้รโิภคเกดิความต้องการ 2 แบบ เป็น
ความตอ้งการในระดบัพืน้ฐาน (Need)  ความตอ้งการหรอืความอยาก (Want)  



2. แสวงหาทางเลอืก (identification of alternatives) ผู้บรโิภคแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกบั
ผลติภณัฑน์ัน้ๆ ก่อนตดัสนิใจซือ้ เพื่อประกอบการตดัสนิใจซือ้  

3. ประเมนิทางเลอืก (evaluation of alternatives) หลงัจากแสวงหาขอ้มลูไดร้ะดบัทีต่้องการ
แล้ว ผู้บรโิภคจะท าการประเมนิทางเลอืกจากขอ้มูลเหล่านัน้ โดยเปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้ด้อย และความ
เหมาะสมอื่นๆ ทัง้ความจ าเป็น ระดับราคา และทัศนคติส่วนตัวของผู้บริโภคที่มีต่อตรายี่ห้อของ
ผลติภณัฑน์ัน้ๆ  

4. ตดัสนิใจซือ้และการตดัสนิใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซือ้ (purchase and related decisions) เมื่อ
ประเมินทางเลือกแล้วจะเข้าสู่ข ัน้ตอนการตัดสินใจซื้อและระบุคุณลักษณะที่ต้องการเพิ่มเติมจาก
ผลติภณัฑน์ัน้ๆ เช่น สถานทีจ่ าหน่าย การช าระเงนิ บรกิารขนส่ง และบรกิารหลงัการขาย ซึง่ในขัน้ตอน
นี้จะเกี่ยวขอ้งกบัการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ือ้ ผูข้าย ซึง่ผู้บรโิภคอาจท าการเปลี่ยนแปลงการตดัสนิใจ 
ณ จุดทีท่ าการซื้อได้ หากไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิจากผู้ขาย หรอืผูข้ายเสนอเงื่อนพเิศษ เช่น การลดราคา 
การแถมสนิคา้ เพื่อจงูใจใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นแปลงการตดัสนิใจ 

5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (post-purchase behavior) ผูบ้รโิภคจะประเมนิคุณค่าหรอืประโยชน์
ที่ได้รบัจากผลติภณัฑท์ี่ได้ตดัสนิใจซื้อไปแล้ว พฤตกิรรมหลงัการซื้อจะมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อในครัง้ 
ต่อไป จนผู้บริโภครายนัน้กลายเป็นลูกค้าประจ าที่มีความภักดีต่อตราสินค้า รวมถึงการแนะน าใน
ลกัษณะปากต่อปาก ไปยงัผูใ้กลช้ดิใหซ้ือ้ผลติภณัฑน์ัน้ๆ  

 
วิธีด าเนินวิจยั 

 
รปูแบบการวิจยั 
 การวจิยัเรือ่ง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย 
ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) และเป็นการวจิยัเชงิ
ส ารจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู 
ประชากรกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากรในการวจิยั ครัง้นี้ คอื ผูท้ีม่าใชบ้รกิารไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ซึง่
ไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใชว้ธิกีารค านวณจากสูตร W.G. Cochran (1953) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 95 ทีค่วามคลาดเคลื่อน 0.05 ในการค านวณ จะได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ราย แ ต่ทัง้นี้เพื่อ
ป้องกนัความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ ในการตอบแบบสอบถามขอ้มลูไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ทางผูว้จิยัจงึได้
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 400 ราย 
วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่าง เลอืกจากประชากรในเขตจงัหวดัเลย ที่มาใช้บรกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเลย โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบที่ไม่ค านึงถงึความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Non-Probability 
Sampling) โดยสุ่มแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) สุ่มตวัอย่าง โดยผู้วจิยัพยายามเกบ็ตวัอย่าง



เท่าทีจ่ะท าได ้ตามทีม่อียูห่รอืทีไ่ดร้บัความร่วมมอืโดยการแจกแบบสอบถาม ใหก้บัประชากรจงัหวดัเลย 
ทีม่าใชบ้รกิารไปรษณยีไ์ทย ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย   
 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้น้ีคอื แบบสอบถามเพื่อการวจิยั เรื่อง ปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
เลย โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา และอาชพี  
 ส่วนที่ 2 เป็นส่วนขอ้ค าถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนประสมการตลาด ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจมาใช้
บรกิารไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย  
 ส่วนที่ 3 เป็นส่วนข้อค าถามเกี่ยวกบักระบวนการตดัสนิใจมาใช้บรกิารไปรษณีย์ไทย ในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย  
 ส่วนที่ 4 เป็นส่วนข้อค าถามมลีกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกบัข้อเสนอแนะอื่นๆ  
ในการปรบัปรงุการใหบ้รกิารของไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
 

ผลการวิจยั 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปปัจจยัส่วนบคุคล 
 ผลการศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 232 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 58.00 มอีายุ 31-40 ปี จ านวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.50 มรีะดบัการศกึษาปรญิญา
ตร ีจ านวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.50 และมอีาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 107 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 26.80 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การให้บริการของไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเลย  
ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความคดิเห็นต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด การใหบ้รกิารไปรษณียไ์ทย 
ในเขตอ า เภอ เมือ ง  จังหวัด เลย โดยภาพรวมมีระดับความคิด เห็นอยู่ ในระดับมากที่สุ ด  
( =̅ 4.23, S.D.=0.49) และเมื่อพจิราณารายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุด คอื ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายอยู่ที่ระดบัมากที่สุด ( =̅ 4.34, S.D.= 0.52) รองลงมาคอืดา้นผลติภณัฑ์อยู่ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด 
 ( =̅ 4.31, S.D.=0.79) ด้านลกัษณะทางกายภาพอยู่ที่ระดบัมากที่สุด ( =̅ 4.31, S.D.=0.55)  
ดา้นกระบวนการอยู่ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด ( =̅ 4.27, S.D.=0.55) ดา้นบุคคลอยู่ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด ( =̅ 4.24, 



S.D.= 0.59) ด้านราคาอยู่ที่ระดบัมาก ( =̅ 4.19, S.D.=0.58) และดา้นที่มคี่าต ่าสุดคอื ด้านส่งเสรมิ
การตลาดอยูท่ีร่ะดบัมาก ( =̅ 3.92, S.D.=0.76) 

 

วิเคราะหก์ารตดัสินใจการมาใช้บริการไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเลย 
จากตาราง 10 ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย 

ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ดา้นที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านพฤตกิรรม

หลงัการซือ้อยู่ทีร่ะดบัมากทีสุ่ด ( =̅ 4.29, S.D.=0.61) รองลงมาคอืดา้นการตดัสนิใจซือ้อยู่ทีร่ะดบัมาก 

( =̅ 4.18, S.D.=0.66) ดา้นความต้องการไดร้บัการกระตุ้นหรอืการรบัรูถ้งึความต้องการอยู่ทีร่ะดบัมาก 

( =̅ 4.04, S.D.=0.71) ดา้นการประเมนิทางเลอืกอยู่ทีร่ะดบัมาก ( =̅ 3.99, S.D.=0.74) และดา้นทีม่คี่า

ต ่าสุดคอื ดา้นการแสวงหาขอ้มลูอยูท่ีร่ะดบัมาก ( =̅ 3.80, S.D.=0.94) ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะหท์ดสอบสมมติฐาน 

 สมมตฐิานที ่1 ผูม้าใชบรกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล
ต่างกนั จะมกีารตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
เลย ตามปจัจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา มกีารตดัสนิใจมาใช้ไปรษณียไ์ทย ในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ยกเว้น อาชพี ผลการ
วเิคราะหค์วามแตกต่างรายคู่ ดว้ยวธิกีาร Tukey’s Honestly Significant Difference พบว่าในดา้นความ
ตอ้งการไดร้บัการกระตุน้หรอืการรบัรูถ้งึความต้องการ อาชพีอื่นๆ มคีวามแตกต่างกบัอาชพีขา้ราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกจิ (Sig.=0.001) ประกอบธุรกจิส่วนตวั/ค้าขาย (Sig.=0.001) พนักงานบรษิทัเอกชน 
(Sig.=0.000) รบัจา้ง (Sig.=0.002) และนักเรยีน/นักศึกษา (Sig.=0.001) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

ด้านการแสวหาข้อมูล อาชพีอื่นๆ มคีวามแตกต่างกบัอาชพีข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ 
(Sig.=0.014) ประกอบธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย (Sig.=0.033) พนักงานบรษิทัเอกชน (Sig.=0.029) รบัจา้ง 
(Sig.=0.014) และนกัเรยีน/นกัศกึษา (Sig.=0.006) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ดา้นการประเมนิทางเลอืก อาชพีอื่นๆ มคีวามแตกต่างกบัอาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
(Sig.=0.013) ประกอบธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย (Sig.=0.013) พนักงานบรษิทัเอกชน (Sig.=0.017) รบัจา้ง 
(Sig.=0.045) และนกัเรยีน/นกัศกึษา (Sig.=0.014) อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมตฐิานที ่2 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย 
ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
 ผลการทดสอบไดค้่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
และผลการวเิคราะหพ์บว่า ค่า VIF ในแต่ละดา้นไม่เกนิ 10 หรอืค่า Tolerance ทีม่ไีม่ต ่ากว่า 0.2 แสดง



ว่าตวัแปรอสิระไม่มคีวามสมัพนัธก์นั และไม่เกดิ Multicollinearity ดงันัน้ แสดงว่าตวัแปรอสิระ ปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาด อธบิายความผนัแปรของการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเลย คดิเป็นรอ้ยละ 64 (R2 = 0.640) และเมือ่พจิารณาความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระ แต่ละ
ด้านกับการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณีย์ไทย พบว่าตัวแปรอิส ระ ด้านการส่งเสริมการตลาด  
(Sig.=.000) ด้านกระบวนการ (Sig.=.000)  ซึ่งมคี่าน้อยกว่าที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่งผลต่อ
การตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05  ยกเวน้ ตวัแปรอสิระ ด้านผลติภณัฑ ์(Sig.=0.628) ด้านราคา (Sig.=0.628) ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Sig=0.332)  ด้านบุคคล (Sig=0.270)  และด้านลกัษณะทางกายภาพ (Sig=0.122) ซึ่งมคี่า
มากกว่าทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิไมส่่งผลต่อการตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเลย อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สามารถน ามาเขยีนสมการพยาการณ์การตดัสนิใจมา
ใชบ้รกิารไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ไดด้งันี้ 

 Y = 0.65 + 0.44(ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด) + 0.28(ดา้นกระบวนการ)  

อภิปรายผล 
 

สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 : ผู้มาใช้บริการไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเลย ท่ีมีปัจจยั
ส่วนบคุคลต่างกนั จะมีการตดัสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเลย ท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี 
 จากการศึกษาพบว่าปจัจยัส่วนบุคคลทางด้านอาชพีแตกต่างกัน มกีารตัดสนิใจมาใช้บรกิาร
ไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้
เนื่องจากอาชพีอื่นๆ มจี านวน 8 ท่าน อาชพีข้าราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ (107 ท่าน) พนักงาน
บรษิทัเอกชน (90 ท่าน) ประกอบธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย (75 ท่าน) นักเรยีน/นักศึกษา (74 ท่าน) และ
อาชพีรบัจา้ง (46 ท่าน) ซึง่เป็นการรบัรูถ้งึปญัหาและความต้องการของแต่ละอาชพีที่แตกต่างกนั เช่น 
ข้าราชการต้องการส่งจดหมาย เอกสารถึงลูกค้าของหน่วยงาน หรอืผู้ประกอบธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย 
ตอ้งการส่งพสัดุจ านวนหลายชิน้ และมกีารใหไ้ปรบัถงึหน้าบา้น เพราะว่าไม่สามารถหรอืไม่สะดวกมาส่ง
ดว้ยตนเอง ดงันัน้จงึสอดคลอ้งกบัแนวคดิ วทิวสั รุ่งเรอืงผล (2563 , หน้า 44-48) กระบวนการตดัสนิใจ
ซือ้ (Buying Decision Process) ไดก้ล่าวว่า นักการตลาดควรท าความเขา้ใจกระบวนการตดัสนิใจซือ้
ของผู้บรโิภค เพื่อให้เกิดการกระตุ้นที่เหมาะสมให้ผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์ขององค์กรอย่างมี
ประสทิธภิาพ เช่น ในการส่งเสรมิการขายดว้ยการลดราคาจ าหน่ายผลติภณัฑ ์อาจจะเป็นสิง่กระตุ้นที่มี
ประสทิธภิาพส าหรบัผูบ้รโิภคอกีกลุ่มหนึ่งใหเ้กดิการซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ๆ และการวจิยัในครัง้นี้สอดคลอ้ง
กบังานวจิยั ของ ภทัรวด ีกฤตรชัตนันต์ (2562) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิผพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
รา้นวสัดุก่อสรา้งสมยัใหม่ของประชาชนในจงัหวดัพทัลุง ผลการวจิยัพบว่า  ปจัจยัส่วนบุคคล คอื อาย ุ



สถานภาพโสด และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นวสัดุก่อสรา้งสมยัใหม่
ของประชาชนในจงัหวดัพทัลุง อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจมาใช้บริการ
ไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเลย ดงัน้ี 
 จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสนิใจมาใช้
บรกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย พบว่า ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด และด้าน
กระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก มีค่าสมัประสิทธิก์ารท านาย ร้อยละ 64 (R2 = 0.640) กบัการ
ตดัสนิใจมาใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวเัลย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Payne (อ้างถงึใน ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน์ และ สุ
พจน์ กฤษฎาธาร, 2563, หน้า 95-119) ทีก่ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารนอกจากจะกล่าวถงึ 
ดา้นผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่องการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัที่แตกต่างไปจาก
สนิคา้ทัว่ไปคอื ดา้นบุคลการ ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร จะเหน็ไดว้่า
ปจัจุบนัน้ีธุรกิจโลจสิติกส์มกีารแข่งขนักนัอย่างดุเดอืด ในตลาดอีคอมเมริซ์ ในยุคที่ผู้บรโิภคสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูและสามารถตดัสนิใจซือ้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ผ่านแพลตฟอรม์ต่างๆ ดงันัน้ไปรษณียไ์ทย ใน
ฐานะเป็นรฐัวิสาหกิจด าเนินงานโดยแบ่งตลาดการให้บริการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริการ
ไปรษณีย์ภณัฑ์ กลุ่มบรกิารขนส่งและโลจสิติกส์ กลุ่มบรกิารระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและ
การเงนิ ซึ่งไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ได้ด าเนินงานตามกลุ่มตลาดบรกิารดงักล่าว 
ควรน าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และดา้นกระบวนการ มาพจิารณาใน
การก าหนดกลยุทธก์ารตลาด เพื่อใหผู้ม้าใชบ้รกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลยเพิม่ขึน้
ไปดว้ย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด อาจท าไดห้ลายรปูแบบ ทีต่อนน้ีทราบกนัคอืการแข่งขนัทางดา้นราคา 
แต่ละบรษิทัมกีารวางราคาต ่ามาก เพื่อเรยีกลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้บรกิาร และรกัษาฐานลูกค้าเดมิไว ้
การก าหนดราคาขึ้นอยู่กับว่าเราวางต าแหน่งแบรนด์สินค้าผลิตภณัฑ์/บรกิารไว้อย่างไร ซึ่งมองว่า
ไปรษณียไ์ทยอาจไม่จ าเป็นต้องลดราคาที่ต ่ามากเกนิไป เพราะการที่ลดราคาต ่ามากขึน้ไป อาจท าให้
ผูบ้รโิภครบัรูว้่าการบรกิารอาจจะไม่ไดคุ้ณภาพ เพราะวางต าแหน่งทีด่กีว่าคู่แข่ง ไม่จ าเป็นต้องลดราคา
ลงมาก เพยีงพจิารณาก าหนดราคาให้มหีลายระดบัราคา ให้ผู้บรโิภคได้เลอืกตามความต้องการ ตาม
ความเหมาะสมทีผู่บ้รโิภคยอมรบัได ้การส่งเสรมิการตลาดทีม่าแรงในขณะนี้ คอื การท าคอนเทนต์ สรา้ง
ภาพลกัษณ์ใหเ้กดิขึน้ ให้มเีรื่องราว ดงึความเป็นไปรษณียไ์ทยออกมา ใหผู้้บรโิภครบัรู ้และเหน็คุณค่า 
ถึงประโยชน์ที่ได้รบั รวมถึงอาจจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นได้ และส่วนที่สองต้อ งพิจารณาคือ ด้าน
กระบวนการ ซึ่งจะต้องอาศัยบุคลากรและเครื่องมอืที่ทนัสมยั สร้างกระบวนการส่งมอบบริการที่มี
คุณภาพ การกล่าวต้อนรบั การไหวด้ว้ยรอยยิม้ เป็นการสรา้งจุดเด่นสรา้งความประทบัใจตัง้แต่แรกพบ
ใหก้บัผูม้าใช้บรกิาร กระบวนการช าระเงนิมคีวามรวดเรว็ ม ีQR Code หรอืม ีWallet@Post ในการ
ช าระเงนิและสะสมแต้มใน Wallet สิง่ส าคญัของธุรกจิโลจสิตกิส์ คอื คุณภาพในการจดัส่ง เช่น ความ
รวดเร็ว สภาพสิ่งของ รวมถึงกระบวนการตรวจติดตามสิ่งของ ระบบส่งต่อและน าจ่าย ที่ช่วยให้
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถตรวจสอบสถานะสิง่ของไดแ้บบออนไลน์ เรยีลไทม์ ทีเ่รยีกว่า TND (Transfer and 



Delivery) และการวจิยัในครัง้นี้สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ อารยะ ภูมจิติอมร, ชนิโสณ์ วสิฐินิธกิจิา และ 
ทศพร มะหะหมดั. (2563) ได้ศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลอืกใช้
บรกิารสระว่ายน ้าในประเทศไทย พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ในการเลอืกใช้บรกิารสระว่ายน ้าในประเทศไทย ดา้นผลติภณัฑ ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้าน
การส่งเสรมิทางความสมัพนัธป์านกลางทศิทางเดยีวกนั และดา้นราคา ระดบัความสมัพนัธน้์อยทศิทาง
เดยีวกนั ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสรมิทางการ
ตลาด และดา้นบุคคล มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสระว่ายน ้าในประเทศไทย ทีน่ัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากการศึกษาปจัจัยส่วนบุคคลทางด้านอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจมาใช้บริการ
ไปรษณีย์ไทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ที่แตกต่างกัน ดงันัน้ควรที่จะประชาสมัพนัธ์ให้ทัว่ถึง
ครอบคลุมทุกพืน้ที ่สรา้งช่องทางใหทุ้กคนสามารถเขา้ถงึการบรกิาร และควรมรีะดบัราคาทีห่ลากหลาย
ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

2. จากการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจมาใช้บรกิารไปรษณีย์
ไทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย พบว่าปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจมาใช้
บรกิารไปรษณยีไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย โดยรวมแลว้ผูม้าใชบ้รกิารเหน็ว่าราคานัน้เหมาะสม
กบัคุณภาพที่ได้รบั แต่ทางด้านการประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัโปรโมชัน่ต่างๆ หรอืสทิธพิเิศษต่างๆ นัน้
ไม่ได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านัน้  ดังนัน้ควรที่จะประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อทางต่างๆ ที่สามารถส่งข้อมูลให้
ผูใ้ชบ้รกิารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เช่น ผ่านทาง Line Official หรอืทาง Facebook เป็นตน้ 

3. จากการศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจมาใช้บรกิารไปรษณีย์
ไทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย พบว่าปจัจยัดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มผีลต่อการตดัสนิใจมาใช้
บรกิารไปรษณียไ์ทย ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ดงันัน้ควรมกีารพฒันาระบบใหบ้รกิาร รบัฝาก ส่ง
ต่อ น าจ่าย ช าระค่าบรกิาร ให้มปีระสทิธภิาพสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเรว็ ตามความต้องการ
ของลูกค้า ท าให้เกดิความประทบัใจและยนิดทีี่จะกลบัมาใช้บรกิารอกีครัง้ เกดิความภกัดต่ีอไปรษณีย์
ไทย 
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