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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ที่เคยใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) คุณภาพ
การให้บริการโดยรวม ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ และด้านการตอบสนอง
ต่อลูกค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และคุณภาพการให้บริการภาพรวม
สามารถร่วมท านายการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 6.9 2) ภาพลักษณ์ไปรษณีย์
ไทยโดยรวม ประกอบด้วย ด้านความแข็งแกร่งที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ ด้านความช่ืนชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ และ             
ด้านเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยโดยรวม สามารถร่วมท านายการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร                  
ได้ร้อยละ 52.9 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการให้บริการ ภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทย การตัดสินใจใช้บริการ  
 

ABSTRACT 
 

This study aims to investigate the service quality and the public image of Thailand Post 
which influences the service decision-making of Thailand Post in Bangkok. The samples in this study 
were 4 0 0  users of the Thai postal service. A questionnaire was used for data collection, and the 
statistical techniques used for data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard 
deviation and multiple regression at a statistically significant level of 0.05. The results of hypotheses 
testing were as follows: (1 )  overall service quality with the factors of tangibility, responsibility and 
responsibility influencing service decision-making regarding the Thailand Post in the Bangkok 
metropolitan area. Moreover, overall service quality could predict service decision-making at 6.9%; (2) 
the overall public image of Thailand Post included the factors of the strength of brand associations, 
the favorability of brand associations and the uniqueness of brand associations influencing the service 
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decision-making of Thailand Post in Bangkok. Moreover, the overall image of Thailand Post could 
predict service decision-making at 52.9%. 
 
Keywords: Service Quality, Thailand Post Public Image, Service Decision-Making  
 

บทน า 
ไปรษณีย์ไทยได้ถือก าเนิดขึ้น และเป็นผู้ให้บริการหลักในการให้บริการผู้ใช้บริการในด้านการไปรษณีย์และการ

ขนส่งพัสดุตลอดจนในปัจจุบันพบว่าไปรษณีย์ไทยมีคู่แข่งรายใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากผล
ประกอบการขนส่งพัสดุของไปรษณีย์ไทยในพ.ศ. 2560 พบว่าไปรษณีย์ไทยซึ่งครองตลาดบริการขนส่งพัสดุในพื้นที่
ต่างจังหวัดมากกว่าร้อยละ 70 แต่ในเขตพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีคู่แข่ง
ในการให้บริการขนส่งพัสดุหลายรายจึงท าให้ไปรษณีย์ไทยครองตลาดลดลงเหลือเพียงร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 40               
(มาเก็ตเทียร์, 2560) 

การขนส่งสินค้าของประเทศไทยเริม่มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น การบริการขนส่งสินค้าได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก เป็นการ
น าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้น ภาครัฐก าลังพัฒนาระบบขนส่งสินค้าและระบบโครงสร้างด้านการขนส่งให้มี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ในยุคของโลกอินเตอร์เน็ตและความก้าวไกลของเทคโนโลยี ส่งผลให้รูปแบบการซื้อขายผลิตภัณฑ์
และบริการ การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce หรือการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ท าให้คนรุ่นใหม่หันมา
สนใจในการท าธุรกิจขนาดย่อยและมีการส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ขนส่งพัสดุรายใหม่ท่ีเข้ามาและได้รับความนิยมจากผู้ขายสินค้า
ออนไลน์และบุคคลทั่วไป เช่น Lalamove, Grab express, Flash express, Kerry express รวมถึงรายเก่าอย่าง
ไปรษณีย์ไทย (แบรนด์บุฟเฟ่, 2561)  

ไปรษณีย์ไทยได้พบปัญหาและความท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในระดับองค์กร แต่ใน
ระดับการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นไปรษณีย์ไทยยังมีข้อบกพร่องอย่างมากในเรื่องของการให้บริการของพนักงาน 
โดยเฉพาะยิ่งการให้บริการขนส่งพัสดุที่ยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งวิพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายควบคุมคุณภาพ
บริษัทไปรษณีย์ไทยในปีพ.ศ. 2556 พบว่าบริษัทไปรษณีย์ไทยมีปริมาณงานขนส่งไปรษณีย์ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 
2,166,563,000 ช้ิน ซึ่งมีปัญหาพัสดุเสียหาย 473 ช้ิน สูญหาย 2,127 ช้ิน ล่าช้า 2,743 ช้ิน (โพสทูเดย์, 2557) 

การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการขนส่งพัสดุที่เข้ามาเป็นคู่แข่งขันรายใหม่ของไปรษณีย์ไทย จึงท าให้ผู้ขายสินค้า
ออนไลน์หรือผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยมีทางเลือกใหม่เพิ่มขึ้นและมีผู้ประกอบการให้เลือกเพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริการขนส่งพัสดุมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปอย่างสิ้นเชิง โดยเปลี่ยนจากการใช้บริการไปรษณีย์ไทยไปใช้บริการของคู่แข่ง ส่อให้เห็นถึง
ปัญหาภาพลักษณ์ และคุณภาพการให้บริการกับไปรษณีย์ไทยที่สร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย
จ านวนหนึ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยน าข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการและ
การสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งเพ่ือก่อให้เกิดความเหมาะสมกับตรงต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 
 

ความมุ่งหมายงานวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.2.2 เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ ไปรษณีย์ไทยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ ไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. คุณภาพการให้บริการได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า การ

ให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2. ภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทย ได้แก่ ด้านความแข็งแกร่งท่ีเกี่ยวพันธ์กับแบรนด์ ด้านความช่ืนชอบที่เกี่ยวพันธ์กับ
แบรนด์ และด้านเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันธ์กับแบรนด์ มีอิทธิต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ คุณภาพของบริการเป็นเรื่องจ าเป็นในการสร้างความแตกต่างให้อยู่เหนือ

คู่แข่งขัน การเสนอคุณภาพการให้บริการไม่ให้ขาดตกบกพร่อง เพื่อให้เป็นไปตามปรารถนา ซึ่งต้องท าให้ผู้รับบริการถูกใจ
เมื่อได้ในสิ่งที่อยากได้เป็นที่ต้องการ ท าให้บริการเหล่านั้นที่ได้รับเกิดเป็นคุณภาพที่ผู้ซื้ อหรือผู้รับบริการนั้นต้องการ             
ณ สถานที่หนึ่งได้พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ ที่มีแตกต่างกัน ได้แก่ Financial โทรศัพท์ทางไกลการรักษาความปลอดภัย 
และการบริการบัตรเครดิต ซึ่งการพัฒนาเครื่องมือ เกณฑ์ในการวัด คุณภาพการให้บริการหมายถึง ใช้ความรู้ในการ
ตอบสนองความต้องการขององค์กร (Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1990)) 

ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) สิ่งที่ปรากฏให้ผู้ซื้อหรือใช้เห็นถึงสิ่งที่จะมาช่วยเหลือเขาในการเข้า
มาซื้อ เช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีครบครัน สถานท่ีที่สะดวกในการเดินทางเข้ามาขอรับบริการ และเอกสารหรือช่องทางที่ใช้
ในการติดต่อ รวมทั้งบรรยกาศภายในที่ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล เอาใจใส่ และความตั้งใจจากพนักงาน 
บริการที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผู้ซื้อเกิดการรับรู้ได้ชัดเจน 

ความเชื่อถือไว้วางใจ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้กับผู้รับบริการ บริการ
จะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการในทุกครั้ง ความสม่ าเสมอนี้จะท าให้
ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความไว้วางใจได้ 

การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) สามารถให้บริการได้ตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ทันที ผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการทั่วถึง  

การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) การสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้อง
แสดงถึงความรู้ ความสามารถต่อการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล ใช้
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีท่ีสุด 

การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) การดูแลเอาใจใส่แก่ผู้ขอรับบริการให้ตรงตามความต้องการที่แตกต่างใน
แต่ละคนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความสุขในการท างาน  
  แนวคิดทฤษฎีภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทย ภาพลักษณ์แบรนด์ เป็นภาพโดยรวมของแบรนด์ มักจะถูกก าหนดขึ้น 
โดยเชิงบวกจากนักการตลาดที่พยายามเช่ือมโยงความมีเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ ให้ติดอยู่ในความทรงจ าและการ
จดจ าของผู้บริโภค ภาพลักษณ์แบรนด์ประกอบได้จากหลายวิธี เช่น การสร้างประสบการณ์ให้มีการระลึกถึงที่ดีกับสินค้า 
การพาดพิงจากแบรนด์เอง ได้แก่ ช่ือหรือตราบริการ รวมทั้งจากการก าหนดตัวตนของแบรนด์ผ่านบริษัทประเทศผู้ผลิต 
และตัวบริษัท ดังนั้นผู้บริโภคจะเลือกใช้หรือเลือกส่งต่ อข้อมูลที่มีภาพลักษณ์ตราสินค้ามากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
ภาพลักษณ์ในเชิงบวก เพื่อท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าตราสินค้าไปได้ตลอดตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน (Kotler, 2003) 

ความแข็งแกร่งที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ นักการตลาดสามารถท าให้การรับข่าวสารที่มีมากกว่าที่มีอยู่ จะท าให้
ผู้บริโภคมีความรู้ที่เกี่ยวกับตราสินค้าที่มีมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยรู้ ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการได้รับข้อมูลข่าวสารของ            
ตราสินค้า และประสบการณ์เดิมที่ผู้บริโภคมี คือ ความเกี่ยวพันโดยตรงของข้อมูล และการเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาของผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณประโยชน์ สามารถก่อตัวข้ึนได้หลากหลายวิธี  
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 1.1 คุณประโยชน์ของแบรนด์  
            1.2 คุณลักษณะของแบรนด์  

ผู้บริโภคมักจะใช้ประสบการณ์ในอดีตมาช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แลละบริการจากแบรนด์ใด
แบรนด์หนึ่ง คือ การพูดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) จากเพื่อนและญาติ หรือจากแหล่งอื่นๆ เช่น สื่อโฆษณา
หรือหนังสือพิมพ์ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนหน่ึงที่มีส่วนช่วยให้เกิดความเกี่ยวพันท่ีแข็งแกร่ง ส าหรับธุรกิจประเภทร้านอาหาร
หรือบริการส่วนตัวค าพูดปากต่อปากจะมีความส าคัญมากส าหรับธุรกิจประเภทน้ี 

ความช่ืนชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ การที่ผู้บริโภคคิว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ความช่ืนชอบของตัวเองจ าเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ละเอียดและระวังอย่างมากจากผู้บริโภค เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้เข้ากับแบรนด์ โดยทั่วไปจะท าการแข่งเพื่อให้แบ
รนด์ตนเองอยู่ในต าแหน่งที่สูงที่สุด และสามารถครองใจผู้บริโภคไปได้ระยะยาว ความช่ืนชอบในแบรนด์ของผู้บริโภคจึง
ถูกสร้างขึ้นจากการท าให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่าแบรนด์นั้นมีคุณลักษณะตรงกับตนเอง โดยความชื่นชอบแบรนด์ของผู้บริโภค
อาจมองได้หลายมุม เช่น มองความน่าเช่ือถือ มองความสะดวกสบาย มองประสิทธิภาพของสินค้าซึ่งภาพลักษณ์มี
ความส าคัญต่อทัศนคติ และต่อการตัดสินใจซื้อที่มีต่อแบรนด์โดยจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการคือ ความเกี่ยวพันกับแบ
รนด์มีสัมพันธ์กับตนเองอย่างไร แตกต่างอย่างไร และ เชื่อถือได้อย่างไร 

เอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ ความแข็งแกร่งและความชื่นชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ คือ การสร้างเอกลักษณ์
ของแบรนด์เพื่อท าให้แบรนด์ของตนมีความแตกต่างออกไปจากแบรนด์อื่น ๆ ถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จใน
การที่จะก าเนิดแบรนด์ แต่ถ้าหากว่าแบรนด์นั้นมีคู่แข่ง หมายความว่า แบรนด์มีความสัมพันธ์บางอย่างเกี่ยวกับแบรนด์
ของตน สามารถช่วยในการสร้างและก าหนดการแข่งขันกับสินค้าและบริการ อ่ืน ๆ  

แนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการ การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล กระบวนการตัดสินใจขั้นสุดท้าย 
ซึ่งจะช่วยให้องค์กรได้รับข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับผลการท างานว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อมูลย้อนหลังจะช่วยให้
บริษัทแกป้ัญหา หรือท าการตัดสินใจอีกครั้ง โดยให้ได้ผลลัพธ์ของการท างานให้ดี (Kotler & Keller (2006)) 

1. การรับรู้ (Problem Recognition) การรับรู้ที่ได้รับกระตุ้นจากบุคคลอื่น เช่น สื่อโฆษณาชักจูง ความรู้สึกหิว 
ความต้องการเบื้องต้น  

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) การหาข้อมูลในตัวสินค้านั้นให้เกิดความต้องการสินค้า และ
สามารถซื้อสินค้าได้เลยโดยไม่มีการหาข้อมูล แต่ถ้าหากมีความต้องการตามปกติการหาข้อมูลก็จะเกิดขึ้นในกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนั้นจะเกิดความอยากได้อยากมี
และจะสอบถามจากบุคคลที่สองเพื่อให้เกิดการประเมินทางเลือก หมายถึง หากการตัดสินใจได้ว่าจะซื้อสินค้าอะไรจาก
ยี่ห้อไหน จะท าการหาแนวทางการตัดสินใจที่แตกต่างออกไป องค์กรจ าเป็นต้องรู้ถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีลูกค้าจะใช้ในการ
ประเมินเลือกใช้หรือซื้อ เป็นขั้นตอนที่ไม่ง่ายมากนัก และไม่ได้เป็นกระบวนการเพียงหนึ่งเดียวที่จะใช้กับผู้บริโภคทุกคน 
และไม่ใช่ในทุกสถานการณ์ที่ผู้ซื้อจะเป็น แนวความคิดพื้นฐานท่ีช่วยเหลือในกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผู้บริโภค 
มีหลายประการ คือ 
 3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Attributes) สินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ คือ การวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับ 
และความเป็นพิเศษของสินค้าว่าใช้งานอะไรได้บ้างหรือมีความสามารถเพียงใด  
 3.2 ผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ (Degree of Importance) การพิจารณาถึงจุดเด่นของสินค้าเป็น
หลักมากกว่า ดังนั้น ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ  
 3.3 ความเช่ือถือ (Brand Beliefs) คือ การมั่นใจในแบรนด์สินค้าต่อภาพลักษณ์ของสินค้า ท่ีผู้บริโภคได้เคยพบ
เห็นรับรู้จากประสบการณ์ในอดีต 
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 3.4 การประเมิน การตัดสินใจซื้อแบรนด์สินค้าที่มีโดเด่น พิจารณาและให้คะแนนเพื่อช่วยให้ได้ผลลัพธ์ สรุปว่า
แบรนด์ใดได้คะแนนจากการพิจารณามากที่สุดก็จะตัดสินใจซื้อ 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) การไตร่ตรองถึงความจ าป็นในตัวสินค้าซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
และสิ่งที่ไม่สามารถเดาได้ การที่ลูกค้าสามารถค านวน และเลือกซื้อสินค้าได้แล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อสินค้านั้นเลย 
เพราะปัจจัยนี้อาจท าให้เกิดความเสี่ยงจากการเลือกสินค้านั้น ๆ ได้  

5. หลังจากมีการซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับความช่ าชองในซื้อหรือใช้งาน ซึ่งอาจจะท าให้รู้สึกพอใจหรือไม่พอใจนั้น  
ก็ได้ หากชอบสินค้าก็จะท าให้เกิดการใช้ซ้ าได้และแนะน าสินค้าให้กับผู้อื่นรับรู้ได้ แต่ถ้าไม่พอใจก็อาจซื้อสินค้านั้นอีกเลย 
และอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้น้อยลงตามไปด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ที่เคยใช้บริการไปรษณีย์ไทยที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

ผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณของ (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2546)  เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีถูกต้องและสัดส่วนในการค านวณลงตัว ความเช่ือมั่น 95  % และมีค่าความ
คลาดเคลื่อน 5%  กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 หรือประมาณการเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 15 คน 
จึงท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 400 กลุ่มตัวอย่าง 

วิธีสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) เป็นการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกเขตที่ตั้งสาขาไปรษณีย์ไทยที่มีปริมาณเยอะที่สุดทั้งหมด 5 เขต  ได้แก่ เขตดุสิต เขตราชเทวี 
เขตจตุจักร เขตพระนคร และเขตคลองเตย 

ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวกในเขตพื้นไปรษณีย์ไทยท้ังหมด 5 เขต  ตัวอย่าง ซึ่งเป็นสถานท่ีที่สามารถพบเจอผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่เคยใช้ไปรษณีย์ไทยท้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามคัดกรองเกี่ยวกับเขตพื้นที่ใช้บริการของผู้แบบสอบถามไว้อย่างชัดเจน 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามคัดกรองเบื้องต้นปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน อาชีพ และเขตที่ใช้บริการ เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) มีจ านวน 6 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเชิงประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ(Service Quality) ได้แก่ ด้าน

ความเป็นรูปธรรมของบริการ(Tangibility) ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ(Reliability) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) เป็น
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การก าหนดค่าการประเมินอยู่ 5 ระดับ มีจ านวน 20 ข้อ  

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเชิงประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ(Service Quality) ได้แก่ ด้าน
ความเป็นรูปธรรมของบริการ(Tangibility) ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ(Reliability) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) เป็น
การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การก าหนดค่าการประเมินอยู่ 5 ระดับ มีจ านวน 20 ข้อ 

ส่วนที่  4 เป็นค าถามเชิงประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการไปรษณี ย์ ไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การก าหนดค่าการประเมินอยู่ 5 
ระดับ มีจ านวน 8 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
   1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
   1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics Analysis) เนื่องจาก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึง

คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ ไปรษณีย์ ไทยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการไปรษณีย์ไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใช้มาตรวัด แบบอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) ดังนั้นผู้วิจัยใช้การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ ดังนี้  
             สมมติฐานที่  1  คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณี ย์ ไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เป็นเทคนิค
ทางสถิติที่อาศัยความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรมาใช้ในการท านาย  
            สมมติฐานที่  2  ภาพลักษณ์ ไปรษณีย์ไทยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ ไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ โดยมีระดับนัยส าคัญทางสสถิติ            
ที่ระดับ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ และเขตพื้นท่ีใช้บริการ น าเสนอโดยแจกแจงความถี่ และ ค่าจ านวนร้อยละ ดังนี้ 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 261 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 65 .25 อายุ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 26-35 ปี จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 164 คน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 41 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 และเขตพื้นที่ใช้บริการ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการในพ้ืนท่ีเขตราชเทวี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25  

2. วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการให้บริการของไปรษณยี์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมูล ดังนี้ คุณภาพการให้บริการโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี ้ 

ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพการให้บริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของ
บริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ทุกข้อ ได้แก่ สถานที่ตั้งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทันสมัย เจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการมีจ านวนเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และสถานที่ตั้งมี
พื้นที่กว้างขวางเพียงพอส าหรับผู้มาใช้บริการ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70, 3.67, 3.63 และ 3.62  

ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพการให้บริการ ด้าน
ความเช่ือถือไว้วางใจ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า              
ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพการให้บริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจ มีความคิดเห็น
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อยู่ในระดับสูงทุกข้อ ได้แก่ เจ้าหน้าที่น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่มีทักษะ ยังมีขั้นตอนการรับส่งสินค้าที่เป็นไปตาม
มาตรฐาน น่าเช่ือถือและมีความปลอดภัยสูง และมีการคิดค่าบริการตรงตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75, 3.69, 3.64 และ 3.56 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพการให้บริการ ด้าน
การตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า     
ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับสูงทุกข้อ ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจถึงความต้องการของผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือท่ีดีกับผู้มารับบริการ ระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีมีความเหมาะสม และเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและ
แก้ไขปัญหา โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68, 3.63, 3.63 และ 3.61 

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพการให้บริการ 
ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ 
พบว่า ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพการให้บริการ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับสูงทุกข้อ ได้แก่ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่อติดตามพัสดุได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่แสดงออก
ถึงความสามารถและประสบการณ์ เจ้าหน้าที่แสดงออกถึงความจริงใจในการให้บริการ และไปรษณีย์ไทยพร้อม
รับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดในการให้บริการ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76, 3.74, 3.61 และ 3.57 

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพการให้บริการ 
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า   
ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพการให้บริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับสูงทุกข้อ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับข้อซักถามของผู้มาใช้บริการ วันและเวลาท าการมีความ
เหมาะสมต่อผู้มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ เมื่อท่านเกิดความสงสัย เจ้าหน้าที่ท าให้ท่านรู้สึก
ได้รับการบริการที่เป็นพิเศษ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62, 3.61, 3.60 และ 3.52 

3. วิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแจกแจงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการแปลผลข้อมูลภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยมีค่า 3.65 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี ้

ด้านความแข็งแกร่งที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีภาพลักษณ์
ไปรษณีย์ไทยด้านความแข็งแกร่งที่เกี่ยวพันกับแบรนด์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยด้านความ
แข็งแกร่งท่ีเกี่ยวพันกับแบรนด์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ทุกข้อ ได้แก่ ไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรแรกของประเทศไทยท่ี
ให้บริการด้านการขนส่งพัสดุ ท่านมั่นใจว่าสินค้าต้องถึงมือผู้รับอย่างแน่นอน ไปรษณีย์ไทยเป็นแบรนด์ที่บ่งบอกถึงการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ และการขนส่งพัสดุภายใต้ตราไปรษณีย์ไทยเป็นสิ่งแรกที่ท่านนึกถึง โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81, 3.76, 3.71 และ 3.68  

ด้านความช่ืนชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีภาพลักษณ์
ไปรษณีย์ไทย ด้านความช่ืนชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทย ด้านความ
ช่ืนชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ทุกข้อ ได้แก่ ไปรษณีย์ไทยมีการขนส่งที่รวดเร็ว และสินค้าไม่
เกิดการเสียหาย มีช่ือเสียงมาอย่างยาวนาน น่าเชื่อถือ ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ และเจ้าหน้าท่ีมีความ
ใส่ใจในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63, 3.63, 3.60 และ 3.47  
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ด้านเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีภาพลักษณ์
ไปรษณีย์ไทย ด้านเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง โดยพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทย ด้าน
เอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ทุกข้อ ได้แก่ ไปรษณีย์ไทยให้ความรู้สึกว่าคุณภาพที่ได้รับ
คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป สะท้อนรสนิยมของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน มีช่ือเสียงด้านการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ และมี
เอกลักษณ์และรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย และจดจ าง่าย โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73, 3.62, 3.61 และ 3.53 

การวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเช่ือถือ

ไว้วางใจ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้
บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ค่าคงที่  ด้านความเช่ือถือ
ไว้วางใจ(B = 0.236) รองลงมา ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (B = 0.182) และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า                   
(B = -0.206) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร    
        ส่วนตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มี 2 ตัวแปร 
ได้แก่ ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า  และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจใช้
บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมมหานคร   

สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทย ประกอบด้วย ด้านความแข็งแกร่งที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ ด้านความ             
ช่ืนชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ และด้านเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทย            
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ค่าคงที่ ด้านเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ (B = 0.341) 
รองลงมา ด้านความช่ืนชอบที่ เกี่ยวพันกับแบรนด์ (B = 0.331) และด้านความแข็งแกร่งที่ เกี่ยวพันกับแบรนด์                       
(B = 0.061) เป็นปัจจัยที่ก าหนดการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ไปรษณีย์ไทยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้น าผลสรุปมาเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องเข้า
ด้วยกันเพื่ออธิบายสมมติฐานและวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานที่  1 คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของใช้บริการไปรษณีย์ไทยในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความเชื่อถือไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทย
ในกรุงเทพมหานคร รองลงมา ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 

ในส่วนการตอบสนองต่อลูกค้าอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการไปรษณีย์ไทยในกรุงเทพมหานครเช่นกัน แต่มี
ผลเชิงลบ ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้บริการมีความชื่นชอบกับคุณภาพการให้บริการแต่การตัดสินใจใช้บริการลดลง ซึ่งมีหลาย
ปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างรับบริการ อาทิเช่น ในขณะที่ผู้ใช้บริการก าลังรับบริการอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่เข้ามา
รบกวนระหว่างก าลังรับบริการ ได้แก่ เสียงโทรศัพท์ที่โต๊ะพนังงานเสียงดัง หรือพนักงานรอบข้าง ๆ สอบถามข้อมูลกัน  
ท าให้การตอบสนองต่อลูกค้าลดลง อาจจะเป็นปัจจัยท าให้การตัดสินใจใช้บริการลดลง  

และในส่วนด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า  ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการไปรษณีย์ไทยในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยด้ านอื่นมากกว่า สอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ Parasuraman, Ziethaml & Berry (1990) คุณภาพการให้บริการหมายถึง ความสามารถในการตอบสนอง
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ความต้องการของกิจการให้บริการ การเข้าถึงบริการ ไม่ใช้เวลารอคอยในการขอรับบริการนานจนเกินไป การสื่อสาร 
ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ รวมไปถึงการท าความเข้าใจในเรื่องขอภาษาในการสื่อสารที่อาจจะแตกต่างกันของ
ลูกค้า การเสนอคุณภาพการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ต้องกระท า ผู้รับบริการจะถูกใจถ้า
ได้รับสิ่งที่ต้องการ เมื่อผู้รับบริการมีความต้องการ ณ สถานท่ีที่ผู้รับบริการต้องการและในรูปแบบที่ต้องการเพียง 3 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

1. ความเช่ือถือไว้วางใจ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการให้ตรงตามที่ได้กล่าวไว้กับผู้รับบริการ 
บริการจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริการในทุกครั้ง ความสม่ าเสมอนี้จะท าให้
ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความไว้วางใจได้ 

2. รูปธรรมของบริการ (Tangibility) สิ่งที่ปรากฏให้ผู้ซื้อหรือใช้เห็นถึงสิ่งที่จะมาช่วยเหลือเขาในการเข้ามาซื้อ 
เช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีครบครัน สถานท่ีที่สะดวกในการเดินทางเข้ามาขอรับบริการ และเอกสารหรือช่องทางที่ใช้ในการ
ติดต่อ รวมทั้งบรรยกาศภายในที่ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล เอาใจใส่ และความตั้งใจจากพนักงาน บริการที่
แสดงออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผู้ซื้อเกิดการรับรู้ได้ชัดเจน 

3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) สามารถให้บริการได้ตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ทันที ผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ โดยรวมแล้วจะต้องแผ่ขยายการให้บริการทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ (งานวิจัย) ของ              
วรชนก เต็งวงษ์วัฒนะ (2558)  ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการ การตระหนักถึงราคา ภาพลักษณ์ตราสินค้า และการ
บอกต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชนภายในประเทศไทยของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลพบว่ามีเพียงแค่  4 ปัจจัย ที่สามารถร่วมท านายส่งผลต่อการตัดสินใจได้  

สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของใช้บริการไปรษณีย์ไทยใน พื้นที่
กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทยด้านด้านเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บริการไปรษณีย์ไทยในกรุงเทพมหานคร รองลงมา ด้านความช่ืนชอบที่เกี่ยวพันกับแบรนด์ และด้านความแข็งแกร่งที่
เกี่ยวพันกับแบรนด์ สอดคล้องกับทฤษฎีของ Kotler, 2003  ภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Image)  สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจาก
กิจการเพื่อเช่ือมโยง ความแข็งแกร่ง ความชื่นชอบ และ เอกลักษณ์ ให้อยู่ในใจผู้ซื้อ ซึ่งการท าให้ภาพลักษณ์ตราสินค้านั้น
ได้เกิด การสมบูรณ์จะต้องมีองค์ประกอบ ช่ือสินค้าหรือโลโก้ รวมทั้งจากการก าหนดตัวตนของแบรนด์ผ่านบริษัทประเทศ
ผู้ผลิต ตัวบุคคลและตัวบริษัท  
              เอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับตราสินค้า ความเกี่ยวพันกับตราสินค้าอาจจะไม่แบ่งปันกับตราสินค้าคู่แข่งอื่น ๆ คือ 
ตราสินค้ามักจะมีข้อได้เปรียบจากการต่อสู้ที่เหนือกว่า ‘มีข้อเสนอการขายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์’ (Unique Selling 
Proposition) ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้านั้น โดยการสร้างความแตกต่างโดยตรงกับคู่แข่ง 
 ความแข็งแกร่งที่เกี่ยวพันกับตราสินค้า การสร้างการเช่ือมโยงให้เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งกับภาพลักษณ์ตราสินค้า 
จะส่งผลกระทบกับเรื่องรางของผู้บริโภคที่มีต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า รวมถึงคุณภาพการได้มาของข้อมูลสินค้าที่น ามา
เชื่อมโยงมันกับความรู้เดิมเกี่ยวตราสินค้า ปัจจัยสองประการที่ให้เกิดความเกี่ยวพันที่แข็งแกร่งคือ ข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 ความชื่นชอบท่ีเกี่ยวพันกับตราสินค้า การวิเคราะห์ที่ต้องรอบคอบจากผู้บริโภค และการก าหนดต าแหน่งสูงสุด
ของแบรนด์ได้ เบื้องต้นความช่ืนชอบถูกก าหนดจากการท าให้ และอยู่ในสินค้าจริง ในส่วนของความต้องการของผู้บริโภค 
ที่มีความเกี่ยวพันด้านภาพลักษณ์มีความส าคัญอย่างไรต่อทัศนคตเิกี่ยวกับตราสนิค้าและต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค มี 3 
ประการคือ  
  1) ผู้บริโภคพบว่าตราสินค้าสัมพันธ์กับตนเองอย่างไร  
  2) ผู้บริโภคพบว่าตราสินค้าแตกต่างโดดเด่นอย่างไร   
  3) ผู้บริโภคพบว่าตราสินค้าเชื่อถือได้อย่างไร 
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ซึ่งตรงกับ ญาธิณี เหลืองทรัพย์ทวี (2560) เรื่อง ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มี
ผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการกรณีศึกษาของบริษัทขนส่งเอกชนเคอรี่เอกซ์เพรส (Kerry Express) ในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลพบว่า ปัจจัยทั้ง 4 น้ี สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชนเคอรี่  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้เข้าใจอิทธิพลต่อการตัดสินใจของใช้บริการไปรษณีย์ไทยใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. คุณภาพการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของใช้บริการส าหรับองค์กรขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก 

รายละเอียดดังนี ้
     1.1ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับธุรกิจที่ยุ่งเกี่ยวกันควรเน้นเรื่องของความ
สะอาดและเป็นระเบียบด้วยและมีจ านวนนั่งรอรับบริการอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือมีความทันสมัย ล้วนป็นส่วนที่ท าให้ 
ผู้มาใช้บริการสามารถรับรู้ถึงความใส่ใจขององค์กรและในเรื่องของเจ้าหน้าที่ให้มีปริมาณพอต่อจ านวนผู้ขอใช้บริการ   
การแต่งกายที่เป็นระเบียบของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวพันควรพัฒนาปรับปรุงในสิ่งเหล่านี้ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันให้เหนือคู่แข่งได้ 
        1.2 ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ธุรกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเน้นในเรื่องการคิดค่าบริการให้ตรง
ตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน พนักงานสามารถท าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ตรงประเด็น และพนักงานแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส าคัญ  
         1.3 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า บริษัทควรเน้นเรื่องพัฒนาให้พนักงานรู้จักมีความตระหนักถึงความส าคัญ 
ในเรื่องการให้บริการด้วยความรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า เนื่องจากรูปแบบธรุกิจเป็นรูปแบบการให้บริการ 
การสนองความต้องการลูกค้าเป็นสิ่งท่ีต้องค านึงอย่างมาก  
 

2. ภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทย เป็นปัจจัยที่องค์กรควรเน้นย้ า เนื่องจากลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการแต่ละท่านจะมี
การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของแต่ละองค์กรก่อนตัดสินใจใช้บริการ ดังนั้นควรตะหนักถึงด้านความน่าเช่ือถือของ
ภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและจดจ าง่าย สร้างมาตราฐานการให้บริการที่เป็นที่ยอมรับและครองใจของผู้มาใช้บริการ และ
องค์กรควรสร้างความสัมพันธ์ และความรู้สึกดีกับลูกค้า ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้พบว่าภาพลักษณ์ไปรษณีย์ไทย                  
ทั้งสามด้านมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจของใช้บริการ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
           สารนิพนธ์ฉบับนี้ สามารถส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับ ความเมตตากรุณาและความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างสูง จาก อาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณด้วย
ความเคารพอย่างสูง ที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าให้ความอนุเคราะห์ดูแลแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ข้อคิดเห็น ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าต่าง ๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นตลอดจนเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา 
สิริกุตตา อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ และรองศาสตราจารย์ศิรวิรรณ เสรีรัตน์ กรรมการในการสอบ ท่ีให้ความเมตตา
และค าแนะน าต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
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