
 

Oral 

231 

การรับรู้คุณภาพการให้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
กรณีศึกษา เขตพ้ืนท่ีการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์สงขลา 

Quality perception of Thailand postal service 
 Case study of service area of Songkhla post office 

 
สิริยากร  ปานรอด1* และรัชชพงษ์  ชัชวาลย2์ 

Siriyakorn  Panrod1* and Rutchapong  Chatchawan2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการรับรู้คุณภาพการให้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่ท า

การไปรษณีย์สงขลา มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์สงขลา โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี คือประชาชนผู้ใช้บริการ

ไปรษณีย์สงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ

การรับรู้คุณภาพการให้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย และมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.967 ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ประกอบด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 

(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่าระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการบริษัท

ไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์สงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่าด้านความเชื่อมั่นมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านเจ้าหน้าที่และด้านความสะดวกมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  

ค าส าคัญ : การรับรู้คุณภาพการบริการ, ที่ท าการไปรษณีย์สงขลา 
 

Abstract 
The research aimed to study the levels of customers’ service quality perception of Thailand Post 

Co. , Ltd of Songkhla post office service area.  The samples of the study were customers of Songkhla post 
office service area.  The data was collected by using a questionnaire:  personal information and perception 
of service quality of Songkhla post office service area.  The reliability of the questionnaire was 0.967.  SPSS 
programme was used for analysing the data together with descriptive statistics:  frequency, percentage, 
mean, and standard deviation.  The findings revealed that the majority of perception of service quality of 
Songkhla post office service area was at a high level.  When considered in each aspect, it was found that 
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the reliability of service quality had the average in highest level while the aspects of officers and 
convenience had the average in lowest level. 
Keywords: Perception of service quality, Songkhla Post Office 
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1. บทน า 
กิจการไปรษณีย์ไทยได้ถือก าเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภานุรังสีสว่างวงศ์ ทรงเป็นอธิบดีผู้ส าเร็จราชการกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข พระองค์แรก 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 (บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด, 2546) ซึ่งกิจการไปรษณีย์ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท

และสถานภาพหลายครั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพบ้านเมืองและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีความพยายามที่จะปรับปรุง

กิจการให้มีความคล่องตัวในระบบการบริหารเพ่ือให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน 

น ามาซึ่งการเติบโตอย่างมั่นคง และมีรายได้ที่สามารถเลีย้งตัวเองได้อย่างยั่งยืน (ปัฐพล  มิ่งขวัญ และโชติมา  แก้วกรอง, 2558) 

ปัจจุบันกิจการไปรษณีย์ไทยถือเป็นบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน มีการให้บริการด้านสื่อสารไปรษณีย์และบริการทาง

การเงินรวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องต่อเน่ืองกับกิจการไปรษณีย์เพ่ือประโยชน์ของรัฐและประชาชน โดยมีการน าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการแก่ประชาชน มีระบบเคาน์เตอร์อัตโนมัติ สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ณ จุด ๆ เดียว

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ได้แก่ การให้บริการรับ - ส่ง จดหมายในประเทศและต่างประเทศ, การให้บริการรับ - ส่ง 

พัสดุในประเทศและต่างประเทศ, การให้บริการธนาณัติออนไลน์, การให้บริการช าระเงินผ่านไปรษณีย์, การให้บริการต๋ัวแลก

เงินไปรษณีย์, การให้บริการไปรษณีย์เก็บเงิน เป็นต้น (สุพิชชา  ศรเลี่ยมทอง, 2558) ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้มุ่งเน้น

การให้บริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  

(e - Commerce) และกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start Up) ที่มีการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ไปรษณีย์ไทย...

เครือข่ายเพ่ือชีวิตดิจิตอล” และมุ่งด าเนินงานภายใต้นโยบาย “POST Excellence” พร้อมน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้

ในกระบวนการท างานทุกขั้นตอนเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย P - Product and Service มุ่งเน้นการ

พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ O - Operation การปรับปรุง และยกระดับ

ระบบการปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง S - Sustainability การเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

พร้อมทั้งต้ังเป้าหมายให้ไปรษณีย์ไทยเป็นองค์กรปลอดทุจริต สร้างการเติบโตอย่างสมดุลร่วมกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ไปพร้อมกัน และ T - Team Work มุ่งเน้นการท างานเป็นทีมผ่านการพัฒนาบุคลากรทั่วประเทศให้มีคุณภาพ และพร้อม

ให้บริการที่เป็นเลิศ (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) อย่างไรก็ตามแม้ว่าบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด จะมีความพร้อมและการปรับตัวใน

หลาย ๆ ด้านเพ่ือให้การบริการมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจอี

คอมเมิร์ซ (e - Commerce) และกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start Up) ที่มีการเติบโตสูงขึ้นในขณะน้ี และจากการเติบโตของธุรกิจ

อีคอมเมิร์ซ (e - Commerce) และกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start Up) ส่งผลให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีปริมาณงานเพ่ิม

สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณงานอาจน าไปสู่ปัญหาเรื่องคุณภาพในการให้บริการ ผู้วิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่ท าการ

ไปรษณีย์สงขลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการต่อไป 

 
 



 

Oral 

234 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่

ท าการไปรษณีย์สงขลา 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ใช้บริการไปรษณีย์สงขลา ประชากรที่ได้จาก

การศึกษาทั้งหมด 125,611 คน ซึ่งได้จากจ านวนประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบของที่ท าการไปรษณีย์สงขลา และผู้วิจัยได้

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมตามสู ตรการค านวณของ ทาโร่  ยามาเน่ (Yamane, 1967 อ้างถึงใน  

กาญจนา  ธรรมาวาท, 2545) โดยก าหนดค่าความเชื่อมันที่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด และท าการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) และท าการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental collection) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์สงขลา คณะผู้วิจัยจัดท าขึ้นประกอบด้วย 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค าถามจะเป็นลักษณะให้เลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
การรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์สงขลา 
โดยข้อค าถามเป็นลักษณะให้เลือกตอบ (Check list) เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นที่ เรียบร้อย คณะผู้ศึกษาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากน้ันจึงน าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณา 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

 
4. สรุปผลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 232 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58 มีอาชีพค้าขาย จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 มีรายได้ 10,00-15,000 บาท / เดือน จ านวน 163 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.8 ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ ในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35 

4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ื นที่การ
ให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์สงขลา 

4.2.1 ระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่
ท าการไปรษณีย์สงขลา โดยภาพรวมพบว่าการรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่
การให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์สงขลาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ซึ่งสามารถอธิบายเป็นรายด้าน 
คือด้านความเชื่อมั่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.12 รองลงมา คือด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.02 และด้านเจ้าหน้าที่และด้านความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 3.86 ดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่1 การรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่ท าการ
ไปรษณีย์สงขลา โดยภาพรวม 

การรับรู้คุณภาพการให้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์สงขลา (รายด้าน) 

ระดับการรับรู้ 

�̅� S.D. แปลผล 
ด้านการให้บริการ 4.02 0.56 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ 3.86 0.62 มาก 
ด้านความเชื่อมั่น 4.12 0.58 มาก 
ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมยั 4.06 0.60 มาก 
ด้านความสะดวก 3.86 0.71 มาก 

รวม 3.99 0.49 มาก 

 
ส าหรับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่

ท าการไปรษณีย์สงขลา โดยสรุปเป็นรายด้านได้ ดังน้ี 
1) ด้านการให้บริการ พบว่า มีระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า การได้รับบริการด้วยความรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.13 โดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับ
มาก และบริการด้วยความถูกต้องไม่ผิดพลาดมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.92 โดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับ
มาก เช่นกัน 

 
ตารางที่ 2 การรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริ การของที่ท าการ 

ไปรษณีย์สงขลา ด้านการให้บริการ 

ด้านการให้บริการ �̅� S.D. ระดับการรับรู้ 
      1. ได้รับบริการด้วยความรวดเร็ว 4.13 0.71 มาก 
      2. การบริการด้วยความหลากหลาย 4.08 0.65 มาก 
      3. ช่องบริการมีความเพียงพอต่อความต้องการ 4.00 0.78 มาก 
     4. บริการด้วยความถูกต้องไม่ผิดพลาด 3.92 0.78 มาก 
      5. เวลาท าการมีความเหมาะสม 3.98 0.76 มาก 

รวม 4.02 0.56 มาก 
 

2) ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า มีระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 โดยมี
การรับรู้อยู่ในระดับมาก และเจ้าหน้าที่มีความเสมอภาคในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.77 
โดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
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ตารางที่ 3 การรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่ท าการ 

ไปรษณีย์สงขลา ด้านเจ้าหน้าที่ 

ด้านเจ้าหน้าท่ี �̅� S.D. ระดับการรับรู้ 
1. เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ 3.90 0.78 มาก 
2. เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในการให้บริการ 3.89 0.77 มาก 
3. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะให้บริการ 3.86 0.78 มาก 
4. เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ 3.96 0.80 มาก 
5. เจ้าหน้าที่มีความเสมอภาคในการให้บริการ 3.77 0.82 มาก 
6. เจ้าหน้าที่มีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ 3.79 0.82 มาก 

รวม 3.86 0.62 มาก 

 
3) ด้านความเชื่อมั่น พบว่า มีระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ไปรษณีย์สงขลาเป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.22 โดยมีระดับการ
รับรู้อยู่ในระดับมาก และมีการรับรองความปลอดภัยในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 4.07 โดยมี
ระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

 
ตารางที่ 4 การรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริ การของที่ท าการ 

ไปรษณีย์สงขลา ด้านความเชื่อมั่น 

ด้านความเช่ือม่ัน �̅� S.D. ระดับการรับรู้ 
1. ไปรษณีย์สงขลาเป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการ 4.22 0.67 มาก 
2. การให้บริการมีความน่าไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ 4.09 0.68 มาก 
3. มีการรับรองความปลอดภัยในการให้บริการ  4.07 0.80 มาก 

รวม 4.12 0.59 มาก 

 
4) ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พบว่า มีระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไปรษณีย์สงขลามีการน าอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.12 โดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และไปรษณีย์มีการ
ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือการให้บริการอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 4.02 โดยมีระดับการรับ
รู้อยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
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ตารางที่ 5 ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมยั 

ด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ทันสมัย �̅� S.D. ระดับการรับรู้ 
1. มีการน าอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ 4.12 0.73 มาก 
2. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลพัสดุ เช่น ตรวจสอบสถานะ

จัดส่งสินค้า 
4.05 0.72 มาก 

3. มีการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 4.02 0.74 มาก 
รวม 3.92 0.78 มาก 

 
5) ด้านความสะดวก พบว่า มีระดับการรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า สถานที่ต้ังของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.04 
โดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้บริการมีความเพียงพอ เช่นปากกา 
กาว โต๊ะส าหรับเขียน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.76 โดยมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

 
ตารางที่ 6 ด้านความสะดวก 

ด้านความสะดวก �̅� S.D. ระดับการรับรู้ 
1. สถานที่ต้ังของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ 
4.04 0.85 มาก 

2. สิ่งอ านวยความสะดวก มีความเพียงพอ เช่น ที่น่ังรอรับ
บริการ ที่จอดรถ ห้องน้ า 

3.84 0.89 มาก 

3. อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ในการให้บริการมีความเพียงพอ 
เช่นปากกา กาว โต๊ะส าหรับเขียน 

3.76 0.85 มาก 

4. มีป้ายประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการทีช่ัดเจน และอ่าน
เข้าใจง่าย 

3.79 0.85 มาก 

รวม 3.98 0.76 มาก 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องการรับรู้คุณภาพการให้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การ

ให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์สงขลา สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

การรับรู้คุณภาพการให้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์

สงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยด้านความเชื่อมั่น ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ด้านการให้บริการ 

ด้านความสะดวก และด้านเจ้าหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ ธีรยุทธ  ปัตตาเทสัง (2552) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ต่อการให้บริการรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษ กรณีศึกษาที่ท าการไปรษณีย์นครราชสีมา พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

ประกอบด้วยด้านความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านระยะเวลาในการให้บริการ และด้านข้อมูลที่ได้รับจากการ
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บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสุพิชชา ศรเลี่ยมทอง (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษา : ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลก พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านการสร้าง

ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือ ในระดับมาก และนอกจากน้ียังสอดคล้องกับการศึกษาของ วริษฐา  แซ่กง 

(2554) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของไปรษณีย์เบตง จังหวัดยะลา พบว่า ผู้ใช้บริการมีความ

พึงพอใจในด้านความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ด้านการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ อยู่ใน

ระดับมากเช่นกัน ส าหรับการรับรู้คุณภาพของผู้ใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของ

ที่ท าการไปรษณีย์สงขลา เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าในด้านความเชื่อมั่นมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการมีความ

เชื่อมั่นต่อการใช้บริการไปรษณีย์สงขลาเน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักมายาวนาน ส าหรับการรับรู้คุณภาพการให้บริการ

ของที่ท าการไปรษณีย์สงขลาในด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมี 2 ด้านเท่ากัน คือด้านความสะดวกโดยเฉพาะในประเด็นอุปกรณ์

หรือเครื่องมือในการให้บริการมีความเพียงพอ และด้านเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในประเด็นเจ้าหน้าที่มีความเสมอภาคในการ

ให้บริการ ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นที่กล่าวมาน้ีควรน าไปสู่แนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมการรับรู้คุณภาพการให้บริการของ

ไปรษณีย์สงขลาให้แก่ผู้ใช้บริการ 

 

6. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้คุณภาพการให้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การ

ให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์สงขลามีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังน้ี 

1. ควรมีการปรับปรุงด้านเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะประเด็นเจ้าหน้าที่มีความเสมอภาคในการให้บริการ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงต่อการเต็มใจในการใหบ้รกิารด้วย ดังน้ันหน่วยงานควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้

ความเข้าใจและควรใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเพ่ือให้เกิดการคงอยู่ของพฤติกรรมการให้บริการที่ดี 

2. ควรมีการปรับปรุงด้านความสะดวกโดยเฉพาะประเด็นสิ่งอ านวยความสะดวก มีความเพียงพอ เช่น ที่น่ังรอรับ
บริการ ที่จอดรถ และห้องน้ า ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งหน่วยงานควรประเมินความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกและท า
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้คุณภาพการให้บริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษา เขตพ้ืนที่การ

ให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์สงขลามีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี 

1. ควรมีการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณภาพการให้บริการไปรษณีย์ไทย จ ากัด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การให้บริการของที่

ท าการไปรษณีย์สงขลา โดยใช้วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถทราบข้อมูลในรายละเอียดมากขึ้น 

2. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ขายของออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่เพ่ิมมากขึ้นและ
อาจมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากผู้ใช้บริการทั่วไป 
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