ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทย
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
Marketing mix factors that affect the decision to use Thailand post service in
Muang District, Loei Province.
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย
ในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด เลย มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษาป จั จัยส่ ว นประสมทางการตลาด การ
ให้บริก ารของไปรษณีย์ไ ทย ในเขตอ าเภอเมือ ง จังหวัดเลย 2) ศึกษาการตัดสินใจการมาใช้บริกา ร
ไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย 3) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ
มาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย พื้นทีศ่ กึ ษา คือ ไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชากรในจังหวัดเลย ทีเ่ คยใช้บริการไปรษณีย์ ไทย ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเลย จานวน 400 ราย และการวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณและเป็ นการวิจยั เชิง
สารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคระห์ ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน Independence Sample T-test , One-way
ANOVA: F-test ใช้วธิ ี Tukey’s Honestly Significant Difference เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ และ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูม้ าใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอ ายุ 31-40 ปี มีร ะดับ การศึก ษาปริญ ญาตรี และประกอบอาชีพ ข้า ราชการ/พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ 2) ผูม้ าใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย มีระดับความคิดเห็นต่อปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาด การให้บริการของไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด ( =̅ 4.22, S.D.=0.49) 3) ผูม้ าใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในแขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย พิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านความต้องการได้รบั การกระตุน้ หรือการรับรูถ้ งึ ความต้องการ มีระดับความคิดเห็นอยู่
ทีร่ ะดับมาก ( =̅ 4.04, S.D.=0.71) ด้านการแสวงหาข้อมูล มีระดับความคิดเห็นอยู่ท่รี ะดับ มาก ( =̅
3.80, S.D.=0.94) ด้านการประเมินทางเลือก มีระดับความคิดเห็นอยู่ทร่ี ะดับมาก ( =̅ 3.99, S.D.=0.74)
ด้านการตัดสินใจซือ้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ทร่ี ะดับมาก ( =̅ 4.18, S.D.=0.65) และด้านพฤติกรรมหลัง
การซือ้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ทร่ี ะดับมากทีส่ ุด ( =̅ 4.29, S.D.=0.61) 4) จากสมมติฐานทีว่ ่า ผูม้ าใช้
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บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลต่างกัน จะมีการตัดสินใจมาใช้
บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ทีแ่ ตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา มีการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ยกเว้น อาชีพ จะมีการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 5) จากสมมติฐานที่ว่า
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่ อการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณีย์ไทย ในเขตอาเภอเมือง
จัง หวัด เลย จากการศึก ษาพบว่ า มีป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด 2 ป จั จัย ได้ แ ก่ ด้า นส่ ง เสริม
การตลาด และด้านกระบวนการ ส่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณีย์ไทย ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเลย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธิ ์ของการทานาย R2 = 0.640 คิด
เป็นร้อยละ 64 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ตามจริงได้ ดังนี้
Y = 0.65 + 0.44(ด ้านการสง่ เสริมทางการตลาด) + 0.28(ด ้าน
กระบวนการ)
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด กระบวนการตัดสินใจซือ้ ไปรษณียไ์ ทย
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
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด (ปณท) เป็ นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม แปลงสภาพจากหน่ วยงานบริการด้านไปรษณียข์ องการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท) เพื่อเพิม่
ศักยภาพดาเนินงานเชิงธุรกิจ และศักยภาพในการแข่งขัน
อย่างไรก็ตามแม้ได้มกี ารปรับตัว แต่กย็ งั คงมีผปู้ ระกอบการให้บริการด้านโลจิสติกส์มากขึน้ โดย
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (ผอ.สนค.) ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์ ธุรกิจ
โลจิสติกส์ไทยในปี 2564 มีการฟื้ นตัวดี ธุรกิจการขนส่งทางบกและธุรกิจรับสังพัสดุ มีการเติบโตขึ้น

อย่างต่อเนื่อง และมีจานวนธุรกิจเปิ ดใหม 3,666 ราย เติบโตร้อยละ 34.68 เมื่อเทียบกับปี ก่อนก่อน
(สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค ้า (สนค.), 2565)
ดั ง นั ้ น ผู ว้ ิ จั ยมี ค วา ม ส นใ จที่ จ ะ ศ ึ ก ษ าปั จจั ยส่ ว นป ระ สม ทา ง
ิ ใจมาใช บริ
้ ก ารไปรษณี ย ไ
การตลาด ทีส
่ ่ง ผลต่อ การตั ด ส น
์ ทย ในเขต
ิ ใจ
อ าเภอเมือ ง จั ง หวั ด เลย เพื่อ เป็ นแนวทางการประกอบการตั ด ส น
ปรับเปลีย
่ น ปรับปรุง และพัฒนาด ้านการบริการให ้สอดคล ้องกับความ
้ ก าร และสร ้างความได ้เปรีย บทางการแข่ ง ขั น ใน
ต ้องการของผู ้ใช บริ
ธุรกิจโลจิสติกส ์
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด การให้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจการมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
3. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ผูม้ าใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
จะมีการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ทีแ่ ตกต่างกัน
2. ปจั จัยส่ ว นประสมทางการตลาด ส่ งผลต่ อ การตัดสินใจมาใช้บริก ารไปรษณีย์ไ ทย ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ตัวแปรอิสระ คือ ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price)
ช่องทางการจัดจาหน่ าย (place) การส่งเสริมการตลาด (promotion) บุคคล (people) ลักษณะทาง
กายภาพ (physical evidence) และกระบวนการ (process)
ตัว แปรตาม คือ การตัด สิน ใจมาใช้บ ริก ารไปรษณี ย์ไ ทย ในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด เลย
ประกอบด้ว ย ความต้อ งการได้รบั การกระตุ้น หรือ การรับรู้ถึงความต้อ งการ (need recognition)
การแสวงหาข้อมูล (information search) การประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives)
การตัดสินใจซือ้ (purchase decision) และพฤติกรรมหลังการซือ้ (post purchase behavior)
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในจังหวัดเลย ทีม่ าใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
ขอบเขตด้านเวลา

27 มีนาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
Payne (อ้างถึงใน ธธีรธ์ ร ธีรขวัญโรจน์ และ สุพจน์ กฤษฎาธาร, 2563, หน้า 95-119) ได้กล่าว
ไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) ของการบริการประกอบด้วย 7Ps ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ (product; P1) บริการจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง ทีไ่ ม่มตี วั ตน ไม่สามารถจับต้องได้
แต่บริการจะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกับสินค้า
ราคา (price; P2) ราคาเป็ นสิง่ ทีก่ าหนดรายได้ของกิจการ ซึง่ ในมุมมองของลูกค้า การตัง้ ราคา
มีผ ลเป็ นอย่า งมากต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ บริก ารของลูก ค้า และราคาของการบริก ารเป็ น ป จั จัย ส าคัญ
ในการบอกถึงคุณภาพทีจ่ ะได้รบั
ช่องทางการจัดจาหน่ าย (place; P3) คือ ช่องทางการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่ง
ประกอบด้วย ทาเลทีต่ งั ้ (location) และช่องทางในการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ (channels)
การส่งเสริมการตลาด (promotion; P4) การส่งเสริมการตลาด สามารถทาได้ในทุกรูปแบบ เช่น
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม และการตลาดทางตรงผ่านสื่อต่างๆ
การประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ให้กบั ธุรกิจ
พนักงาน (people; P5) พนักงานประกอบด้วย บุคคลทัง้ หมดในองค์การทีไ่ ด้ส่งมอบผลิตภัณฑ์
หรือบริการนัน้ ซึง่ มีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ
กระบวนการ (process; P6) หมายถึง กระบวนการให้บริการเป็ นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ี
ความสาคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานหรือเครื่องมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ในการสร้างกระบวนการที่ส่งมอบ
บริการทีม่ คี ุณภาพ
สิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (physical evidences; P7) ได้แก่ สถานที่ เคาน์เตอร์ให้บริการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น ความสะอาดของสถานที่ พื้นที่โดยรอบ ห้องน้ า ป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งสิง่
ต่างๆ เหล่านี้เป็นสิง่ ทีล่ กู ค้าใช้เป็นเครือ่ งหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
วิทวัส รุง่ เรืองผล (2563, หน้า 44-48) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการตัดสินใจซือ้ (buying decision
process) มี 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ความต้ อ งการความต้ อ งการได้ ร ับ การกระตุ้ น หรือ การรับ รู้ถึ ง ความต้ อ งการ (need
recognition) กระบวนการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคจะเกิดขึน้ เมื่อผูบ้ ริโภคเกิดความต้องการ 2 แบบ เป็ น
ความต้องการในระดับพืน้ ฐาน (Need) ความต้องการหรือความอยาก (Want)

2. แสวงหาทางเลือก (identification of alternatives) ผู้บริโภคแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ก่อนตัดสินใจซือ้ เพื่อประกอบการตัดสินใจซือ้
3. ประเมินทางเลือก (evaluation of alternatives) หลังจากแสวงหาข้อมูลได้ระดับทีต่ ้องการ
แล้ว ผู้บริโภคจะทาการประเมินทางเลือกจากข้อมูลเหล่านัน้ โดยเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย และความ
เหมาะสมอื่น ๆ ทัง้ ความจ าเป็ น ระดับ ราคา และทัศ นคติส่ ว นตั ว ของผู้บ ริโ ภคที่ม ีต่ อ ตรายี่ห้อ ของ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ
4. ตัดสินใจซือ้ และการตัดสินใจทีเ่ กี่ยวข้องกับการซือ้ (purchase and related decisions) เมื่อ
ประเมิน ทางเลือ กแล้ว จะเข้า สู่ข นั ้ ตอนการตัด สิน ใจซื้อ และระบุ คุ ณ ลัก ษณะที่ต้อ งการเพิ่ม เติม จาก
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ เช่น สถานทีจ่ าหน่ าย การชาระเงิน บริการขนส่ง และบริการหลังการขาย ซึง่ ในขัน้ ตอน
นี้จะเกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ อ้ื ผูข้ าย ซึง่ ผู้บริโภคอาจทาการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ
ณ จุดทีท่ าการซื้อได้ หากได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมจากผู้ขาย หรือผูข้ ายเสนอเงื่อนพิเศษ เช่น การลดราคา
การแถมสินค้า เพื่อจูงใจให้ผบู้ ริโภคเปลีย่ นแปลงการตัดสินใจ
5. พฤติกรรมหลังการซือ้ (post-purchase behavior) ผูบ้ ริโภคจะประเมินคุณค่าหรือประโยชน์
ที่ได้รบั จากผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ตดั สินใจซื้อไปแล้ว พฤติกรรมหลังการซื้อจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในครัง้
ต่ อ ไป จนผู้ บริโภครายนัน้ กลายเป็ นลูก ค้า ประจาที่ม ีค วามภักดีต่ อ ตราสินค้า รวมถึง การแนะน าใน
ลักษณะปากต่อปาก ไปยังผูใ้ กล้ชดิ ให้ซอ้ื ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ
วิ ธีดาเนิ นวิ จยั
รูปแบบการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ ง ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) และเป็ นการวิจยั เชิง
สารจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่ งมือในการรวบรวมข้อมูล
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูท้ ม่ี าใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ซึง่
ไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้วธิ กี ารคานวณจากสูตร W.G. Cochran (1953) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 ทีค่ วามคลาดเคลื่อน 0.05 ในการคานวณ จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ราย แต่ทงั ้ นี้เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการตอบแบบสอบถามข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ทางผูว้ จิ ยั จึงได้
ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นจานวน 400 ราย
วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง เลือกจากประชากรในเขตจังหวัดเลย ที่มาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเลย โดยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบที่ไม่คานึงถึงความน่ าจะเป็ นในการสุ่ม (Non-Probability
Sampling) โดยสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สุ่มตัวอย่าง โดยผู้วจิ ยั พยายามเก็บตัวอย่าง

เท่าทีจ่ ะทาได้ ตามทีม่ อี ยูห่ รือทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือโดยการแจกแบบสอบถาม ให้กบั ประชากรจังหวัดเลย
ทีม่ าใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในอาเภอเมือง จังหวัดเลย

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้คอื แบบสอบถามเพื่อการวิจยั เรื่อง ปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาด ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เลย โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ
ส่วนที่ 2 เป็ นส่วนข้อคาถามเกี่ยวกับปจั จัยส่วนประสมการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้
บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
ส่วนที่ 3 เป็ นส่วนข้อคาถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณีย์ไทย ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ส่วนที่ 4 เป็ นส่วนข้อคาถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ
ในการปรับปรุงการให้บริการของไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
ผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปปั
่
จจัยส่วนบุคคล
ผลการศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 232 คน
คิดเป็ นร้อยละ 58.00 มีอายุ 31-40 ปี จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50 และมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 107 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.80
ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การให้ บริ การของไปรษณี ยไ์ ทย ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเลย
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด การให้บริการไปรษณียไ์ ทย
ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เลย โดยภาพรวมมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( =̅ 4.23, S.D.=0.49) และเมื่อพิจราณารายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ ายอยู่ท่รี ะดับมากที่สุด ( =̅ 4.34, S.D.= 0.52) รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์อยู่ทร่ี ะดับมากทีส่ ุด
( =̅ 4.31, S.D.=0.79) ด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ท่รี ะดับมากที่สุด ( =̅ 4.31, S.D.=0.55)
ด้านกระบวนการอยู่ทร่ี ะดับมากทีส่ ุด ( =̅ 4.27, S.D.=0.55) ด้านบุคคลอยู่ทร่ี ะดับมากทีส่ ุด ( =̅ 4.24,

S.D.= 0.59) ด้านราคาอยู่ท่รี ะดับมาก ( =̅ 4.19, S.D.=0.58) และด้านที่มคี ่าต่ าสุดคือ ด้านส่งเสริม
การตลาดอยูท่ ร่ี ะดับมาก ( =̅ 3.92, S.D.=0.76)
วิ เคราะห์การตัดสิ นใจการมาใช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
จากตาราง 10 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพฤติกรรม
หลังการซือ้ อยู่ทร่ี ะดับมากทีส่ ุด ( =̅ 4.29, S.D.=0.61) รองลงมาคือด้านการตัดสินใจซือ้ อยู่ทร่ี ะดับมาก
( =̅ 4.18, S.D.=0.66) ด้านความต้องการได้รบั การกระตุ้นหรือการรับรูถ้ งึ ความต้องการอยู่ทร่ี ะดับมาก
( =̅ 4.04, S.D.=0.71) ด้านการประเมินทางเลือกอยู่ทร่ี ะดับมาก ( =̅ 3.99, S.D.=0.74) และด้านทีม่ คี ่า
ต่าสุดคือ ด้านการแสวงหาข้อมูลอยูท่ ร่ี ะดับมาก ( =̅ 3.80, S.D.=0.94) ตามลาดับ
ผลการวิ เคราะห์ทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูม้ าใชบริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคล
ต่างกัน จะมีการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ทีแ่ ตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เลย ตามปจั จัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีการตัดสินใจมาใช้ไปรษณียไ์ ทย ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ยกเว้น อาชีพ ผลการ
วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธกี าร Tukey’s Honestly Significant Difference พบว่าในด้านความ
ต้องการได้รบั การกระตุน้ หรือการรับรูถ้ งึ ความต้องการ อาชีพอื่นๆ มีความแตกต่างกับอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (Sig.=0.001) ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (Sig.=0.001) พนักงานบริษทั เอกชน
(Sig.=0.000) รับจ้าง (Sig.=0.002) และนักเรียน/นักศึกษา (Sig.=0.001) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
ด้านการแสวหาข้อมูล อาชีพอื่นๆ มีความแตกต่างกับอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(Sig.=0.014) ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (Sig.=0.033) พนักงานบริษทั เอกชน (Sig.=0.029) รับจ้าง
(Sig.=0.014) และนักเรียน/นักศึกษา (Sig.=0.006) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ด้านการประเมินทางเลือก อาชีพอื่นๆ มีความแตกต่างกับอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(Sig.=0.013) ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (Sig.=0.013) พนักงานบริษทั เอกชน (Sig.=0.017) รับจ้าง
(Sig.=0.045) และนักเรียน/นักศึกษา (Sig.=0.014) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย
ผลการทดสอบได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
และผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า VIF ในแต่ละด้านไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ทีม่ ไี ม่ต่ ากว่า 0.2 แสดง

ว่าตัวแปรอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กนั และไม่เกิด Multicollinearity ดังนัน้ แสดงว่าตัวแปรอิสระ ปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาด อธิบายความผันแปรของการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดเลย คิดเป็นร้อยละ 64 (R2 = 0.640) และเมือ่ พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ แต่ละ
ด้า นกับ การตัด สิน ใจมาใช้ บ ริก ารไปรษณี ย์ไ ทย พบว่ า ตัว แปรอิส ระ ด้ า นการส่ ง เสริม การตลาด
(Sig.=.000) ด้านกระบวนการ (Sig.=.000) ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่งผลต่อ
การตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 ยกเว้น ตัวแปรอิสระ ด้านผลิตภัณฑ์ (Sig.=0.628) ด้านราคา (Sig.=0.628) ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย (Sig=0.332) ด้านบุคคล (Sig=0.270) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Sig=0.122) ซึ่งมีค่า
มากกว่าทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเลย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สามารถนามาเขียนสมการพยาการณ์ การตัดสินใจมา
ใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ได้ดงั นี้
Y = 0.65 + 0.44(ด้านการส่งเสริมทางการตลาด) + 0.28(ด้านกระบวนการ)
อภิ ปรายผล
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1 : ผู้มาใช้ บริ การไปรษณี ยไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่ มีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกัน จะมีการตัดสิ นใจมาใช้ บริ การไปรษณี ยไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ที่
แตกต่างกัน ดังนี้
จากการศึกษาพบว่าปจั จัยส่วนบุคคลทางด้านอาชีพ แตกต่ างกัน มีการตัดสินใจมาใช้บริการ
ไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้
เนื่อ งจากอาชีพอื่นๆ มีจานวน 8 ท่าน อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (107 ท่าน) พนักงาน
บริษทั เอกชน (90 ท่าน) ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (75 ท่าน) นักเรียน/นักศึกษา (74 ท่าน) และ
อาชีพรับจ้าง (46 ท่าน) ซึง่ เป็ นการรับรูถ้ งึ ปญั หาและความต้องการของแต่ละอาชีพที่แตกต่างกัน เช่น
ข้าราชการต้องการส่งจดหมาย เอกสารถึงลูกค้าของหน่ วยงาน หรือ ผู้ประกอบธุ รกิจส่ว นตัว/ค้าขาย
ต้องการส่งพัสดุจานวนหลายชิน้ และมีการให้ไปรับถึงหน้าบ้าน เพราะว่าไม่สามารถหรือไม่สะดวกมาส่ง
ด้วยตนเอง ดังนัน้ จึงสอดคล้องกับแนวคิด วิทวัส รุ่งเรืองผล (2563, หน้า 44-48) กระบวนการตัดสินใจ
ซือ้ (Buying Decision Process) ได้กล่าวว่า นักการตลาดควรทาความเข้าใจกระบวนการตัดสินใจซือ้
ของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการกระตุ้นที่เหมาะสมให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้ อผลิตภัณฑ์ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ในการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ อาจจะเป็ นสิง่ กระตุ้นที่ม ี
ประสิทธิภาพสาหรับผูบ้ ริโภคอีกกลุ่มหนึ่งให้เกิดการซือ้ ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ และการวิจยั ในครัง้ นี้สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์ (2562) ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ผิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดพัทลุง ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคล คือ อายุ

สถานภาพโสด และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่
ของประชาชนในจังหวัดพัทลุง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 2 : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจมาใช้ บริ การ
ไปรษณี ยไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ดังนี้
จากการศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่ าง ปจั จัยส่ วนประสมทางการตลาดและการตัด สินใจมาใช้
บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
กระบวนการ มีค วามสัมพันธ์เชิงบวก มีค่าสัมประสิทธิ ์การทานาย ร้อยละ 64 (R2 = 0.640) กับการ
ตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัเลย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Payne (อ้างถึงใน ธธีรธ์ ร ธีรขวัญโรจน์ และ สุ
พจน์ กฤษฎาธาร, 2563, หน้า 95-119) ทีก่ ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการนอกจากจะกล่าวถึง
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องการจัดจาหน่ าย และการส่งเสริมการตลาด ปจั จัยที่แตกต่างไปจาก
สินค้าทัวไปคื
่ อ ด้านบุคลการ ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ จะเห็นได้ว่า
ปจั จุบนั นี้ธุรกิจโลจิสติกส์มกี ารแข่งขันกันอย่างดุเดือด ในตลาดอีคอมเมิรซ์ ในยุคที่ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและสามารถตัดสินใจซือ้ ได้ตลอด 24 ชัวโมง
่ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ดังนัน้ ไปรษณียไ์ ทย ใน
ฐานะเป็ น รัฐ วิส าหกิจ ด าเนิ น งานโดยแบ่ ง ตลาดการให้บ ริก ารออกเป็ น 4 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม บริก าร
ไปรษณีย์ภณ
ั ฑ์ กลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มบริการระหว่างประเทศ กลุ่ มธุรกิจค้าปลีกและ
การเงิน ซึ่งไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ได้ดาเนินงานตามกลุ่มตลาดบริการดังกล่าว
ควรนาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ มาพิจารณาใน
การกาหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อให้ผมู้ าใช้บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลยเพิม่ ขึน้
ไปด้วย ด้านการส่งเสริมการตลาด อาจทาได้หลายรูปแบบ ทีต่ อนนี้ทราบกันคือการแข่งขันทางด้านราคา
แต่ละบริษทั มีการวางราคาต่ ามาก เพื่อเรียกลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้บริการ และรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้
การก าหนดราคาขึ้นอยู่ก ับว่าเราวางต าแหน่ งแบรนด์ส ินค้าผลิต ภัณ ฑ์/บริการไว้อ ย่างไร ซึ่งมองว่ า
ไปรษณียไ์ ทยอาจไม่จาเป็ นต้องลดราคาที่ต่ ามากเกินไป เพราะการที่ลดราคาต่ ามากขึน้ ไป อาจทาให้
ผูบ้ ริโภครับรูว้ ่าการบริการอาจจะไม่ได้คุณภาพ เพราะวางตาแหน่ งทีด่ กี ว่าคู่แข่ง ไม่จาเป็ นต้องลดราคา
ลงมาก เพียงพิจารณากาหนดราคาให้มหี ลายระดับราคา ให้ผู้บริโภคได้เลือกตามความต้องการ ตาม
ความเหมาะสมทีผ่ บู้ ริโภคยอมรับได้ การส่งเสริมการตลาดทีม่ าแรงในขณะนี้ คือ การทาคอนเทนต์ สร้าง
ภาพลักษณ์ให้เกิดขึน้ ให้มเี รื่องราว ดึงความเป็ นไปรษณียไ์ ทยออกมา ให้ผู้บริโภครับรู้ และเห็นคุณค่า
ถึง ประโยชน์ ท่ไี ด้ร บั รวมถึง อาจจะส่ ง ต่ อ สิ่งดีๆ ให้กับผู้อ่ืนได้ และส่ ว นที่ส องต้อ งพิจารณาคือ ด้า น
กระบวนการ ซึ่งจะต้อ งอาศัยบุค ลากรและเครื่อ งมือ ที่ทนั สมัย สร้างกระบวนการส่ ง มอบบริการที่ม ี
คุณภาพ การกล่าวต้อนรับ การไหว้ดว้ ยรอยยิม้ เป็ นการสร้างจุดเด่นสร้างความประทับใจตัง้ แต่แรกพบ
ให้กบั ผูม้ าใช้บริการ กระบวนการชาระเงินมีความรวดเร็ว มี QR Code หรือมี Wallet@Post ในการ
ชาระเงินและสะสมแต้มใน Wallet สิง่ สาคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ คือ คุณภาพในการจัดส่ง เช่น ความ
รวดเร็ว สภาพสิ่ง ของ รวมถึง กระบวนการตรวจติด ตามสิ่ง ของ ระบบส่ ง ต่ อ และน าจ่ า ย ที่ช่ ว ยให้
ผูใ้ ช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะสิง่ ของได้แบบออนไลน์ เรียลไทม์ ทีเ่ รียกว่า TND (Transfer and

Delivery) และการวิจยั ในครัง้ นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อารยะ ภูมจิ ติ อมร, ชินโสณ์ วิสฐิ นิธกิ จิ า และ
ทศพร มะหะหมัด . (2563) ได้ศึกษาปจั จัยส่ว นประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อ การตัดสินใจเลือ กใช้
บริการสระว่ายน้ าในประเทศไทย พบว่า ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ในการเลือกใช้บริการสระว่ายน้ าในประเทศไทย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้าน
การส่งเสริมทางความสัมพันธ์ปานกลางทิศทางเดียวกัน และด้านราคา ระดับความสัมพันธ์น้อยทิศทาง
เดียวกัน ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่งเสริมทางการ
ตลาด และด้านบุคคล มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสระว่ายน้ าในประเทศไทย ทีน่ ัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึก ษาป จั จัย ส่ ว นบุ ค คลทางด้า นอาชีพ แตกต่ า งกัน มีก ารตัด สิน ใจมาใช้บ ริก าร
ไปรษณีย์ไ ทย ในเขตอ าเภอเมือ ง จังหวัดเลย ที่แตกต่างกัน ดังนัน้ ควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทวถึ
ั่ ง
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ สร้างช่องทางให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการ และควรมีระดับราคาทีห่ ลากหลาย
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. จากการศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณีย์
ไทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่าปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้
บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย โดยรวมแล้วผูม้ าใช้บริการเห็นว่าราคานัน้ เหมาะสม
กับคุณภาพที่ได้รบั แต่ทางด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั น่ ต่างๆ หรือสิทธิพเิ ศษต่างๆ นัน้
ไม่ไ ด้เ ข้าถึง ข้อ มูล เหล่ า นัน้ ดังนัน้ ควรที่จ ะประชาสัมพันธ์ผ่ า นสื่อ ทางต่ า งๆ ที่ส ามารถส่ งข้อ มูล ให้
ผูใ้ ช้บริการได้ตลอด 24 ชัวโมง
่ เช่น ผ่านทาง Line Official หรือทาง Facebook เป็นต้น
3. จากการศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการไปรษณีย์
ไทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่าปจั จัยด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจมาใช้
บริการไปรษณียไ์ ทย ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเลย ดังนัน้ ควรมีการพัฒนาระบบให้บริการ รับฝาก ส่ง
ต่อ นาจ่าย ชาระค่าบริการ ให้มปี ระสิทธิภาพสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการ
ของลูกค้า ทาให้เกิดความประทับใจและยินดีท่จี ะกลับมาใช้บริการอีกครัง้ เกิดความภักดีต่อไปรษณีย์
ไทย
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