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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ 
ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์
ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ  
ที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัด             
สุราษฎร์ธานี จ านวน 400 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติและการวิเคราะห์ 1) สถาน 
ภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
โดยใช้วิธีการหาค่าความถี่ แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ 2) คุณภาพการให้บริการของส านักงานประมง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี จากแบบสอบถามตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีการหา
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทั่วไปกับคุณภาพการให้ 
บริการของท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้สถิติไคสแควร์ ด้วยวิธีของ
เพียร์สัน เพ่ือวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 

ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคลของผู้ของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 -40 ปี สถานภาพ
สมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง รายได้ 20,001-30,000 บาท 
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ปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่
ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับด้านลักษณะทาง
กายภาพ รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่งเสริมการตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับ
ปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโดยภาพรวมมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study 1) personal information of  service 
users  towards Tha Chang Post Office, Tha Chang District, Surat Thani Province2) 
influence factors affecting the decision to use the service of Tha Chang Post Office, Tha 
Chang District, Surat Thani Province and 3)relationship between personal information 
such as gender, age, status, educational  level, occupation, average monthly income and 
the influencing factors affecting the decision for  the service of Tha Chang Post Office  in 
terms of products and services, price, distribution channels marketing promotion, 
personnel, service process  and physical aspects. The samples were 400 customers 
useing the service at Tha Chang Post Office, Tha Chang District, Surat Thani Province. The 
instruments used in this study consisted of a questionnaire and statistical data analysis 
including 1) the first part of the questionnaire which required the respondents’ general 
status information checklist in order to calculate the frequency for further percentage 
data summary, 2) the second part of the questionnaire containing rating scale questions 
on the service quality of Surat Thani Fisheries Provincial Office, which were used to 
calculate mean and standard deviation, and 3) finding the relationship between the 
service recipients’ personal status data and the service quality of Tha Chang Post Office, 
Tha Chang District, Surat Thani Province by using Pearson’s chi-square statistic to analyze 
the relationship between variables. 
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The results of the research revealed that most of the customers were female, 31-
40 years old, marital status, a bachelor's degree, employees in private companies / 
general employees with income 20,001-30,000 baht. The influence factors affecting the 
decision to use the service of Tha Chang Post Office, as a whole, affected the decision to 
use the service of the post office at a high level. Separated in each aspect was found 
that most of the samples focused on  importance of  physical characteristics, followed 
by personnel, products and services, distribution channels, price, service process and 
marketing promotion. The relationship between personal status and the influencing 
factors affecting the decision to use the service of the post office was found that the 
personal status in terms of gender, age, status, educational level, occupation and 
average monthly income had an overall relationship with the influencing factors affecting 
the decision to use the service of Tha Chang Post Office, Tha Chang District, Surat Thani 
Province. It was  statistically significant at the level of .05 
Keywords : Marketing Factors Affecting the Decision of  the Tha Chang Post Office Service,  
                 Tha Chang District, Surat Thani Province 
 
บทน า 
 มนุษย์อาศัย “การสื่อสาร”เป็นเครื่องมือในการติดต่อสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดี เพ่ือการอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นสังคม และยิ่งสังคมมนุษย์มีการพัฒนาให้สลับซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด การสื่อสารก็ยิ่ง
ทวีความส าคัญมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น จึงมีการพัฒนาเครื่องมือ และโครงสร้างของการสื่อสารในแต่ละช่วงเวลา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และอ านวยประโยชน์ให้กับสมาชิกในสังคมมากที่สุด โดยที่สภาพสังคมไทย 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองในแต่ละยุคสมัยเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาด้านต่างๆ 
การพัฒนากิจการไปรษณีย์ได้เริ่มต้นขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมการติดต่อสื่อสารในยุคแรก 
เป็นการส่งข่าวสารส าหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวข้าศึกในยามสงคราม และยามบ้านเมืองไม่สงบ เป็นการ
ติดต่อกันระหว่างหัวเมือง หากระยะทางไกลก็อาศัยพาหนะ เช่น ม้า ช้าง ล่อ เรือ หรือแพ ตามที่ใช้กันใน
แต่ละท้องถิ่น ต่อมาเมื่อมีการติดต่อค้าขาย และเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตกในปลายรัฐสมัย
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชการที่ 4 ได้มีการติดต่อส่งข่าวสารถึงกัน ซึ่งสถานกงสุลอังกฤษในกรุงเทพ 
มหานคร นับเป็นหน่วยงานแรกที่ให้บริการรับฝากไปรษณียภัณฑ์ไปต่างประเทศในยุคนั้น ถือได้ว่าบรรดา
พระบรมวงศานุวงศ์ และเจ้านายชั้นสูงเป็นผู้น าในการรับ และส่งจดหมายถึงกัน โดยเริ่มน าระบบไปรษณีย์
เข้ามาให้ (กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2545) 

การให้บริการไปรษณีย์ ได้เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อ วันเสาร์ขึ้น 1 ค่ า เดือน 9 ปีมะแม เบญจศก 
1245 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2426 เป็นการเปิดให้ประชาชนได้มีการฝากส่งจดหมาย ทั้งใน
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ประเทศและต่างประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2426 เมื่อกิจการไปรษณีย์อันเป็นบริการสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานที่ให้บริการแก่คนไทยมานานกว่า 124 ปี ได้ก้าวถึงจุดเปลี่ยนที่ส าคัญยิ่ง ภายหลังการแปรสภาพ 
(Privatization) จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ได้แยกกิจการไปรษณีย์ออกจากกิจการโทรคมนาคมเป็น 
สองบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2546 โดยในส่วนของด้านการให้บริการไปรษณีย์ ซึ่งได้ท าการจด
ทะเบียนใหม่ภายใต้ ชื่อ “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (Thailand post)” โดยมีอักษรย่อคือ (ปณท) ซึ่งมี
ฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นบริษัทของ
รัฐบาลที่มี กระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมดโดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริหารจัดการ
ใหม่ให้เหมือนกับบริษัทเอกชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการตลาดเชิงรุกด้วยคุณภาพบริการที่เป็นมาตรฐานสากล
(บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 8 สิงหาคม 2551) ดังนั้นบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ต้องบริหารองค์กรให้ 
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ภายใต้ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
ส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องท าให้การด าเนินธุรกิจไปรษณีย์ต้องปรับตัวให้
ทันกับสภาพแวดล้อมโดยพิจารณาถึงโอกาสทางการตลาดและใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งเพ่ือน ามาพัฒนา
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันการสื่อสาร (communication) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในสังคม ดังจะเห็นได้ว่าทุกยุคทุกสมัย มนุษย์มักใช้การสื่อสารเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จากองค์ประกอบของการสื่อสาร คือ S M C R นั้น ผู้วิจัยมีความคิดว่าช่องทาง
การสื่อสาร (channel) มีความส าคัญเพราะช่องทางการสื่อสาร คือ ตัวกลางที่ช่วยในการน าส่งสารจากผู้
ส่งสารไปยังผู้รับสาร การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารนั้น ยังส่งผลท าให้การสื่อสารดังกล่าวเกิดการเพ่ิมหรือ
ลดประสิทธิภาพได้ เนื่องจากช่องทางและสื่อจะเป็นตัวเชื่อมผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าด้วยกัน  บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ถือเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ท าหน้าที่ในการเป็นช่องทางการสื่อสารไปยังมวลชน
ประเภทหนึ่ง คือ เป็นช่องทางที่เป็นตัวกลางในการน าสารหรือกระจายสารจากผู้ส่งสารไปให้ผู้รับสารกลุ่ม
ใหญ่ที่อยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ปัจจุบันธุรกิจด้านการสื่อสารมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต่างได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ไปรษณีย์ไทยเองก็เช่นกันเนื่องด้วยรายได้หลักมาจากบริการด้านการสื่อสาร 
อีกท้ังยังประสบกับภาวการณ์แข่งขันจากบริการทดแทนต่างๆ ที่เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นไปรษณีย์ไทย จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาและเปิดระบบช่องทางในการสื่อสารใหม่ๆ ให้เพ่ิมขึ้น มีการจัดระบบการไหล
ของข้อมูลข่าวสารที่ดีเพ่ือการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารให้ไหลไปยังผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายด้วยความรวดเร็วฉับไว 
และประกอบกับการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารสาธารณะบางประเภท อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว บิลค่า 
บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ฯลฯ นั้นยังถูกจ ากัดเพราะต้องการความเป็นรูปธรรม มีหลักฐานเป็นเอกสาร
ยืนยัน จึงจ าเป็นที่จะต้องส่งผ่านช่องทางของไปรษณีย์เท่านั้นเพราะช่องทางอ่ืนๆ เช่น อีเมล์ ยังไม่สามารถ
ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมไปรษณีย์ไทย 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญและมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวคือ ผู้วิจัยเลือกศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างในปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และศึกษาปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อที่ท าการ
ไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการน าไปใช้ปรับปรุงการบริการและการก าหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดของที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป 
       
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัด          
สุราษฎร์ธานี  

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอ
ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยนี้ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอ

ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยการก าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 5% ของ 
Khazanie Ramakant เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการ
ไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มาใช้บริการของที่ท า
การไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่ทราบจ านวนประชากร จึงก าหนดจ านวน
กลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตร        
 สูตรของ Khazanie Ramakant (1996) 

เมื่อ           𝒏 =
𝒑(𝟏−𝒑)(𝒛)𝟐

𝒆𝟐
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n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
P  แทนค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
e แทนค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
Z แทนระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ในที่นี้ใช้ระดับความเชื่อมั่นที่95% Z มีค่า 

เท่ากับ 1.96 
ซึ่งแทนค่าจากสูตรได้ดังนี้ 

   n = (0.05) (1-0.05) (1.96) 2 

      0.05 2
 

    = 384.16 

    = 385 

         รวมเป็นขนาดตัวอย่างทั้งหมด 385 ตัวอย่าง 
การก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มแบบบังเอิญ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง แต่เพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผู้มาใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็น เพศ
หญิง มากกว่า เพศชาย มีอายุ 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาอยู่ที่ ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท สถานภาพสมรส  

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัด              
สุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับด้านมีบริการที่หลากหลาย เช่น ส่งพัสดุธรรมดา พัสดุส่งด่วน อยู่ในระดับมากที่สุด  
( X = 4.34) รองลงมา คือ ด้านส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ถูกต้องตามรายการที่ระบุ อยู่ในระดับมากที่ สุด (
X = 4.22) ด้านมีหมายเลขหรือบาร์โค้ดส าหรับติดตามพัสดุได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.05)  ด้านผู้รับ
ได้รับสิ่งของในเวลาที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) และด้านมีจ าหน่ายกล่องและซองพัสดุที่มี
ขนาดหลากหลาย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.84) ตามล าดับ 

ผู้มาใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มากกว่า เพศชาย  มีอายุ 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาอยู่ที่ ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท สถานภาพสมรส และ ความถ่ีในการใช้
บริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ท่าฉาง อ าเภอ
ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การน าเสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพรวม และข้อเสนอสรุปผลการวิจัยที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ตามล าดับดังนี้ 
 1. ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคลของผู้ของลูกค้าที่มาใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง รายได้ 20,001-30,000 บาท ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปรียานุช ศิริไพบูลย์ทรัพย์ (2560) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเพศหญิงมีสัดส่วนมากกว่าเพศชายคือ 
ร้อยละ82.50 ในขณะที่เพศชายมีร้อยละ 17.50 ตามล าดับ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี มีสถานภาพ
โสดมากที่สุด และมีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในช่วงปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด มีรายได้ต่อเดือน 
15,000-30,000 บาท มากท่ีสุด ในส่วนข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการของของกลุ่มตัวอย่างพบว่าความถ่ีใน
การใช้บริการจัดส่งพัสดุกับ Kerry Express มากที่สุด คือ1-2 ครั้งต่อเดือน ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
ต่อครั้งอยู่ที่ 36-100 บาท ช าระค่าบริการด้วยเงินสดมากที่สุด ใช้บริการส่งพัสดุกับ Kerry Express เพ่ือ
ส่งพัสดุทั่วไปมากที่สุด และเหตุผลอันดับหนึ่งที่เลือกจัดส่งพัสดุกับ Kerry Express คือส่งพัสดุได้รวดเร็ว 
ถึงมือผู้รับ โดยจากการวิเคราะห์พบว่าระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ Kerry Express เพราะทุกระดับการศึกษาและทุกระดับรายได้จะได้รับบริการที่เท่าเทียม
กัน ความพึงพอใจจึงไม่แตกต่างกัน Kerry Express ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอ
ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้านซึ่งเรียงล าดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล พบว่า 
 - ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง 
อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับด้านมีบริการทีห่ลากหลาย เช่น ส่งพัสดุธรรมดา พัสดุส่งด่วน รองลงมา คือ ด้านส่งสินค้า
ถึงมือลูกค้าได้ถูกต้องตามรายการที่ระบุ ด้านมีหมายเลขหรือบาร์โค้ดส าหรับติดตามพัสดุได้ ด้านผู้รับได้รับ
สิ่งของในเวลาที่ก าหนด และด้านมีจ าหน่ายกล่องและซองพัสดุที่มีขนาดหลากหลาย ตามล าดับ 
 - ด้านราคา (Price) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับด้าน
อัตราค่าบริการเหมาะสมกับการให้บริการและคุณภาพ รองลงมา คือ ด้านอัตราค่าบริการมีความหลากหลาย
ตามประเภทการให้บริการ ด้านอัตราค่าบริการมีราคาต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอ่ืน ด้าน
อัตราค่าบริการเหมาะสมกับระยะทางในการจัดส่ง และด้านอัตราค่าบริการมีความดึงดูดให้ใช้บริการ 
ตามล าดับ 
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 - ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง 
อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ รองลงมา คือ 
ด้านตรวจสอบสถานการณ์ฝากส่งสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นปัจจุบัน (App Track & Trace) ด้าน
มีจ านวนสาขาเพียงพอ และด้านท าเลที่ตั้งมีความเหมาะสมกับความต้องการใช้บริการ ตามล าดับ 
 - ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง 
อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับด้านมีพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายท าให้ได้รับสิทธิประโยชน์ และความสะดวก
เพ่ิมขึ้น รองลงมา คือ ด้านมีการประชาสัมพันธ์ทั่วถึงผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต วิทยุ 
โทรทัศน์ เป็นต้น ด้านสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์น่าเชื่อถือ และด้านมีการส่งเสริมการตลาดเช่น สะสมแต้ม 
เหมาจ่าย เป็นต้น ตามล าดับ 
 - ด้านบุคลากร (People) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
กับด้านพนักงานแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม รองลงมา คือ ด้านพนักงานมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร และมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ ด้านมีพาหนะในการใช้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ด้านพนักงานให้การดูแล
ลูกค้าทั่วถึง เช่น การให้ข้อมูล ให้ค าแนะน าการใช้บริการ ด้านจ านวนพนักงานเพียงพอต่อความต้องการ 
และด้านพนักงานมีความรู้ความสามารถในการใช้บริการ ตามล าดับ 
 - ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง 
อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับด้านขั้นตอนในการใช้บริการสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก รองลงมา คือ ด้านมีขั้นตอนการแก้ 
ปัญหาให้ผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ ด้านมีกระบวนการการท างานที่กระชับและไม่ซ้ าซ้อน ด้านกระบวน 
การให้บริการมีความถูกต้อง และด้านระยะเวลาในการรอรับบริการมีความเหมาะสม ตามล าดับ 
 - ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ 
ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับด้านตราสินค้าของผู้ประกอบการมีความเป็นเอกลักษณ์ รองลงมา คือ ด้านภาพ 
ลักษณ์ของผู้ประกอบการมีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย ด้านบรรยากาศและพ้ืนที่ภายในกว้างขวางไม่แออัด  
มีพ้ืนที่นั่งรอและวางพัสดุ ด้านภายในสถานที่มีจุดให้บริการที่เข้าใจและท าตามได้ง่าย และอุปกรณ์ในการให้ 
บริการมีความพร้อม มืออาชีพ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรีพร  ลักษมาณา (2559) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัท คอนเน็กไลน์ จ ากัด  
วัตถุ ประสงค์เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ           
เพ่ือเปรียบ เทียบปัจจัยในการเลือกและเสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการของ
องค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นลูกค้าในบริษัทคอนเน็กไลน์ จ ากัด จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้
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วิจัยเป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้   
1. ปัจจัยด้านบริการ 2. ปัจจัยด้านการตลาด 3. ปัจจัยด้านการบริการ ดังนั้นเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานควรมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับปัจจัยการบริการ ปัจจัยการตลาด และปัจจัยการบริการให้
มากขึ้น และปรับปรุงปัจจัยทั้ง 3 ให้ดีที่สุดเพ่ือเป็นการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทไว้ และเป็นการเพ่ิม
กลุ่มลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทได้อีกด้วย 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพส่วนบุคคลกับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ             
ที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product)            
ณ ระดับนัยส าคัญ ที่ 0.05 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการ
ไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านราคา (Price) ณ ระดับนัยส าคัญ ที่ 0.05 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการ
ไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ณ ระดับนัย 
ส าคัญ ที่ 0.05 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการ
ไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) ณ ระดับนัย 
ส าคัญ ที่ 0.05 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการ
ไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านบุคลากร (People) ณ ระดับนัยส าคัญ ที่ 0.05 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการ
ไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ณ ระดับ
นัยส าคัญ ที่ 0.05 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการ
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ไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
ณ ระดับนัยส าคัญ ที่ 0.05 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการ
ไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในโดยภาพรวม ณ ระดับนัยส าคัญ ที่ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวนันท์  พิลาอ่อน (2558) การศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกผู้ให้บริการด้านขนส่ง ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการด้านขนส่ง 
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ าแนกตามประเภทของธุรกิจรูปแบบ ของ
ธุรกิจขนาดของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และจ านวนพนักงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา (Population) 
ได้แก่  ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ หรือผู้จัดการทั่วไปของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 181 โรงงาน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี และการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ
ด้านการขนส่งหาค่าความเชื่อมั่น(reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s 
alpha coefficient) เท่ากับ 0.846 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐานF-test (One Way ANOVA) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้าน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอ
ท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารระดับสูงของไปรษณีย์ฯ จึงสามารถน าตัวแปรดังกล่าวมาร่วมใช้เป็น
เกณฑ์ตามลักษณะประชากรศาสตร์ในการแบ่งส่วนตลาดและก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ จึงจะช่วยท าให้
ไปรษณีย์ฯ สามารถให้บริการที่ท าการไปรษณีย์ ท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทุกด้านมีความส าคัญในการใช้ร่วมกัน เพื่อจะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพท าให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจและเต็มใจใช้บริการมากขึ้น ตลอดจนแนะน าหรือบอกต่อบุคคลรอบข้างให้ใช้
บริการตาม ผู้บริหารระดับสูงของไปรษณีย์ฯ จึงควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยอิทธิพลในทุกด้าน โดยให้
ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มากเป็นพิเศษ ที่ครอบคลุมได้ตามที่ต้องการ การก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมอย่างมาตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การมีสาขาจ านวนมากครอบคลุมพ้ืนที่
ต่างๆ มากมาย การจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายโดยการเพ่ิมอัตรา พนักงานมีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการที่เป็นเลิศและสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี พ้ืนที่ให้บริการมีเพียงพอและ
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จัดสรรและตกแต่งพ้ืนที่ได้อย่างลงตัว สวยงาม ทันสมัย และปลอดภัยและกระบวนการให้บริการอย่างมือ
อาชีพที่มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า และโปร่งใสเชื่อถือได้  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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