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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัด
อบุลราชธาน ีและเพือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพการใหบรกิารของไปรษณยีจงัหวดัอบุลราชธานี 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทการบริการ
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางจํานวน 370 คน ไดมาโดยการสุม
ตัวอยางแบบช้ันภูมิอยางเปนสัดสวน (Proportionate Stratified Sampling) เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบ สอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
เทากับ .952 สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคา t และการทดสอบคา F
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. คณุภาพการใหบรกิารของไปรษณียจงัหวัดอบุลราชธานี โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพจิารณาเปนรายดานเรียงลาํดับคาเฉลีย่จากมากไปหานอยไดดงันี ้คอื ดาน
ความนาเช่ือถือไววางใจได ดานความเปนรปูธรรมในการใหบริการ และดานการตอบสนอง
ตอความตองการของผูรับบริการ ดานการใหความมั่นใจในการใหบริการ สวนดานที่มีคา
เฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการดูแลเอาใจใสในการใหบริการ ตามลําดับ
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทการบริการ 
พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัด
อุบลราชธานี ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา คุณภาพการใหบริการในดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ 
แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 สวนดานอืน่ ๆ  ไมแตกตางกัน กลุมตวัอยาง
ที่มีระดับการศึกษาตางกันเห็นวาระดับคุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัด
อุบลราชธานี ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานความเชื่อถือไววางใจได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สวนดานการใหความมั่นในในการใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน กลุมตัวอยางที่เลือกใชประเภทการบริการ 
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แตกตางกัน เห็นวา ระดับคุณภาพการใหบริการทั้งในภาพรวมและรายดาน ดานความเปน
รปูธรรมในการใหบรกิาร ดานความนาเชือ่ถอืไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการ 
ดานการใหความมัน่ใจในการใหบรกิาร และดานการดแูลเอาใจใสในการใหบรกิาร แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ กลุมตัวอยางที่มีอายุ อาชีพ รายไดตอเดือน 
ตางกันเห็นวา ระดับคุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในภาพ
รวมและรายดานทุกดาน ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ ดานความนาเชื่อถือไว
วางใจได ดานการตอบสนองความตองการ ดานการใหความมั่นใจในการใหบริการ และ
ดานการดูแลเอาใจใสในการใหบริการไมแตกตางกัน 

คําสําคัญ : คุณภาพการใหบริการ  ไปรษณีย

Abstract
 This quantitative research aimed to study the quality of service of Ubon 
Ratchathani Province Post as perceived by customers classified by gender, age, 
education, occupation, monthly income, and service type. The sample group con-
sisted of 370 customers selected by means of proportionate stratified random 
sampling. The research instrument was a questionnaire with a five-level rating scale 
which yielded a reliability value of .952. The data were analyzed using percentages, 
means, standard deviations, t-test, and F-test. Results showed that: 1. The overall 
quality of service of Ubon Ratchathani Province Post was perceived to be at a 
medium level with the mean scores from high to low for each aspect of service 
quality being trustworthiness, tangibility of the service quality, responsiveness, reli-
ability (3.34), and empathy; 2. Comparisons of customers’ perceptions regarding 
the quality of service yielded the following results. Customers of different genders 
were significantly different at the level of .05 and .01 respectively in their perceptions 
regarding overall service quality and the aspect of the tangibility of the service qual-
ity. Those with differences in education had significantly different perceptions regard-
ing the overall quality of service, trustworthiness, and reliability at the levels of .01, 
.01, and .05 respectively. Customers who used different types of service were 
significantly different, at the level of .01, in their perceptions regarding the overall 
and all aspects of the service quality. Customers of different ages, occupations, and 
monthly incomes were not significantly different in their perceptions regarding the 
overall and all aspects of the quality of service.

Keywords: Quality of services: Post
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1. บทนํา
 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปปจจบุนัธรุกจิการใหบรกิารมแีนวโนม
ในการเจริญเติมโตสูง โดยเฉพาะการแขงขันในการดําเนินงานเชิงธุรกิจ เพื่อใหหนวยงาน 
หางราน หรือบริษัทสามารถสรางรายไดเล้ียงตนเองและบุคลากรได ตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีลักษณะไรพรมแดน โดยเฉพาะในดานการเปดเสรีการคาบริการ
 ไปรษณยีจงัหวดัอุบลราชธาน ีสงักดั ไปรษณียเขต 10 ตัง้อยูเลขที ่145 ถนนศรณีรงค 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีรูปแบบการพัฒนาความเจริญในดาน
ตาง ๆ  มาโดยลําดับ จากระยะเร่ิมแรกท่ีเปนการพัฒนาเชิงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเสริมความ
เขมแขง็และรองรับการขยายตัว ตอมาไดมกีารพฒันาเพ่ือเสริมประสิทธภิาพการดําเนนิงาน
โดยการนําเครื่องจักรอุปกรณอันทันสมัยมาใชในการคัดแยกสงตอส่ิงของสงทางไปรษณีย 
การนาํระบบเคานเตอรไปรษณียอตัโนมตัมิาใชในการรับฝาก ณ ทีท่าํการไปรษณีย รวมท้ัง
ไดเปดบริการที่เปนเชิงธุรกิจมากยิ่งข้ึน เชน บริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) บริการ
ชําระเงินทางไปรษณีย (Pay at Post) บริการธนาณัติออนไลน เปนตน (ไปรษณียไทย, 
2552)
 เนือ่งจากรูปแบบของการใหบรกิารท่ีเพิม่มากข้ึน จงึทาํใหการใหบรกิารของไปรษณีย
จังหวัดอุบลราชธานี มีขอจํากัดในเรื่องการใหบริการ เชน ความสามารถของพนักงานใน
การใหบรกิาร ทกัษะในการใชเคร่ืองมืออปุกรณทีท่นัสมัย ปญหาดานการขนสงสือ่สาร เชน 
การบริการมขีัน้ตอนและระเบยีบทียุ่งยาก บรกิารลาชา พนกังานทาํงานผดิพลาด ซึง่จะเหน็
ไดจากการรองเรียน ของประชาชนผูใชบรกิารอยูเปนประจํา และทีผ่านมา ไปรษณยีจงัหวดั
อุบลราชธานี มักจะใชวิธีการแกปญหาระยะสั้นเฉพาะราย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ไมมีขอมูล
การใชบริการไปรษณีย (ไปรษณียไทย, 2552)
 ดังนั้น จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนพนักงาน
ของไปรษณียจงัหวดัอบุลราชธาน ีจงึสนใจทีจ่ะศกึษาคณุภาพการใหบรกิารไปรษณยีจงัหวดั
อุบลราชธานี โดยผลจากการศึกษานี้จะเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการดําเนินการ

ดานการใหบริการแกประชาชนผูใชบริการของไปรษณียไทยตอไป
 1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย

  1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการของ ไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี
  2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทการบริการ
 1.2 สมมติฐานของการวิจัย 

 ประชาชนท่ีมาใชบริการของ ไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ที่มี เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและประเภทการบริการตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการ
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ของไปรษณียจงัหวัดอบุลราชธานี ดานความเปนรปูธรรมของการบริการ ดานความนาเชือ่
ถือและไววางใจ ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ดานการใหความเชื่อมั่น
แกผูรับบริการ และดานการเอาใจใสผูรับบริการ แตกตางกัน
 1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
 สําหรับการวิจัย เรื่อง คุณภาพการใหบริการของ ไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี 
ผูวิจัยไดศึกษาจากกรอบแนวคิด ของทฤษฎีคุณภาพ SERVQUAL ของ Parasuraman 
Zeithaml and Berry, (1985) เปนเคร่ืองมือท่ีใชวัดคุณภาพการบริการซึ่งประกอบดวย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 1.4 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 ภูมิหลังไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี 
 กิจการไปรษณียไทยเร่ิมตนในป พ.ศ. 2423 เม่ือ เจาหม่ืนเสมอใจราช หัวหม่ืน

มหาดเล็กเวรสิทธ์ิ ไดทําหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ถวายคําแนะนําใหเปดบริการไปรษณียขึ้นในประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริเห็นชอบจึงทรงแตงตั้งให สมเด็จพระเจา

นองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศกรมหลวงภาณุพนัธุวงศวรเดช ผูทรงมีประสบการณ
เกีย่วกบัการจัดสงหนังสือพมิพรายวัน “ขาวสารราชการ” ดาํรงตําแหนงผูสาํเรจ็ราชการกรม
ไปรษณีย เมือ่สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟา ภาณุรงัษสีวางวงศฯ ไดทรงวางโครงการและ
เตรียมการไวพรอมท่ีจะเปดบริการไปรษณียไดแลว ก็ไดประกาศเปดรับฝาก สงจดหมาย
หรือหนังสือ เปนการทดลองในเขตพระนครและธนบุรีขึ้นเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 
มทีีท่าํการต้ังอยู ณ ตกึใหญรมิแมนํา้เจาพระยาตอนปากคลองโองอาง ดานทศิเหนอื (ปจจบุนั

ถูกรื้อเพ่ือใชที่สรางสะพานคูขนานกับสะพานพุทธ) ที่ทําการแหงแรกน้ีใชเปนที่ทําการ
ไปรษณียสําหรับจังหวัดพระนคร ดวยเรียกวา “ไปรษณียยาคาร” ไดโปรดใหมีบุรุษเดิน

ตัวแปรตาม

คุณภาพการใหบริการ ไดแก

1. ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ 

2. ดานความนาเชื่อถือในการใหบริการ 

3. ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการของ

   ผูรับบริการ 

4. ดานการใหความมั่นใจในการใหบริการ 

5. ดานการดูแลเอาใจใสในการใหบริการ

ตัวแปรอิสระ

ขอมูลสวนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. อาชีพ

5. รายไดตอเดือน

6. ประเภทการบริการ
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หนังสือใหชื่อวา “โปสแมน” และทรงจัดทําแสตมป เพื่อใชเปนคาบริการในการสงหนังสือ 
นับเปนการเร่ิมกิจการ ไปรษณียไทย อยางไมเปนทางการ 
 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท.) ยังคงสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งอยูที่อาคารสํานักงานใหญ ปณท. ถนนแจงวัฒนะ 
โดยปฏิรูปภาพลักษณใหม ปรับปรุงบริการและการใหบริการไปรษณียแกประชาชนทั่วไป
และพัฒนาการใหบริการเชิงธุรกิจเพื่อให ปณท. กาวไกล ทันสมัย ชวยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเอ้ือประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางตอเน่ืองตลอดไป (จาตุรันต 
เวคะวากยานนท, 2552)
 ไปรษณียอุบลราชธานี สังกัด สํานักงานไปรษณียเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี 
เปดทําการเมื่อ ป พ.ศ. 2484 มีสถานที่ตั้งอยูเลขที่ 145 ถนนศรีณรงค ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปนอาคารมาตรฐานสูง 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง โรงจอด
รถยนต จํานวน 1 หลัง และมีรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบตัวอาคารพรอมประตูเขา–ออก 
หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอได 0-4526-0465, 0-4526-0466 โทรสาร 0-4526-0465 
ตอ 206 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 15,517 ตารางกิโลเมตร

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ใหความหมายของการ
บริการบริการ ปฏิบัติรับใช, ใหความสะดวกตางๆ เชน รานนี้บริการลูกคาดี, น. การปฏิบัติ

รับใช, การใหความสะดวกตางๆ, เชน ใหบริการ ใชบริการ 
 Kotler (2003) ไดใหความหมายของ “การบริการ” วา หมายถึงการกระทําหรือ 
การปฏิบัติ ซึ่งฝายหน่ึงนําเสนอตออีก ฝายหนึ่ง เปนส่ิงท่ีไมมีรูปลักษณหรือตัวตน จึงไมมี
การโอนกรรมสิทธิ์ การเปนเจาของส่ิงใด ๆ การผลิตบริการอาจผูกติดหรือไมผูกติดกับตัว
สินคาก็ได
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) กลาววา บริการ เปนกิจกรรม ผลประโยชนหรือ
ความพึงพอใจที่สนองความตองการแกลูกคา เชน โรงเรียน โรงภาพยนตร โรงพยาบาล 
โรงแรม เปนตน
 สุมนา อยูโพธ์ิ (2544) กลาววา สมาคมการตลาดอเมริกาไดใหความหมายวา 
การบริการ หมายถึง กจิกรรม ประโยชนหรือความพึงพอใจซ่ึงไดเสนอเพ่ือขาย หรอืกจิกรรม
ที่จัดทําข้ึนรวมกับการขายสินคา
 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริการ มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง 

ความหมายของคุณภาพการบริการไวแตกตางกัน ดังน้ี
 จฑุา เทยีนไทย (2552) ใหความหมายของคณุภาพไววา หมายถงึ ผลของการดาํเนนิ
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การตามแนวทางที่กําหนดและเปนผลใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมาย ที่สําคัญ คือ 
บัณฑิตมีความรู ความสามารถ ตามท่ีตองการ
 สพุรรณี อนิทรแกว (2550) ใหความหมายวา คณุภาพบริการ หมายถึง การใหบรกิาร
ที่สามารถสนองความตองการไดตรงตามความตองการหรือเกินความคาดหวังของลูกคา
และทําใหลูกคาเกิดความพอใจ คุณภาพบริการแตกตางกันไปตามลักษณะของผูใชและ
มาตรฐานของผูใชแตละคน คณุภาพบริการเปนนามธรรม อธบิายไดยากตองใชบรกิารกอน
จึงจะอธิบายได
 พิชัย เสงี่ยมจิตต (2548) ไดใหความหมายคุณภาพไววา หมายถึง ความพยายาม
ทําใหบรรลุถึงสิ่งที่ลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย 3 ระดับ
  1. เปนไปตามความตองการ
  2. ลกูคาพึงพอใจ
  3. เกินความคาดหวังของลูกคา

 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง 
ความหมายของความพึงพอใจไวดังตอไปน้ี
 ปราณี เอี่ยมละออภักดี (2549) ใหความหมายของ ความพึงพอใจหมายถึง 
ความรูสึกพึงพอใจของบุคคลท่ีเกิดจากการเปรียบเทียมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่รับรู
กับความคาดหวัง จากคํานิยามสามารถกําหนดความพอใจ 3 ระดับคือ
  1. ลูกคาไมพอใจถาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑที่ไดรับต่ํากวาความคาดหวัง
  2. ลูกคาพอใจเม่ือผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพในระดับใกลเคียงกับความคาดหวัง
  3. ลกูคาพอใจมากเม่ือประสิทธิภาพของผลิตภณัฑทีไ่ดรบัสงูกวาความคาดหวัง
มาก
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ใหความหมายของ ความพอใจไววา อารมณแหง
ความสขุและความรูสกึคุมคาทีไ่ดใชบรกิาร และความรูสกึนัน้นาํมาซึง่ความตองการในการ
ใชบรกิารซํา้ จนในทีส่ดุเกดิความตดิใจตองการใชบริการกบัธุรกิจนัน้ใหนาน เทานานตราบ
เทาที่ความพอใจนั้นยังคงอยู หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความจงรักภักดีไดเกิดขึ้นแลว
 พิพัฒน กองกิจกุล (2546) ไดใหความหมายของ ความพึงพอใจไววา ลูกคาจะเกิด
ความพึงพอใจเม่ือสนิคาหรอืบริการของเรา ตรงกับความตองการ หรอืเกินความคาดหมาย
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ วรรณเพ็ญ พละศักด์ิ (2553) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการของ
องคการบริหารสวนตําบลเขิน อําเภอน้ําเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา 

คณุภาพการใหบรกิารขององคการบรหิารสวนตาํบลเขนิ อาํเภอนํา้เกลีย้ง จงัหวดั ศรสีะเกษ 
โดยภาพรวมอยูในระดับตรงตามที่คาดหวัง พิจารณาเปนรายดานอยูในระดับตรงตามที่
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คาดหวัง เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ ดานความ
นาเช่ือถือไววางใจได ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานการใหความเช่ือมั่นแกผูรับ
บริการ และดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ การเปรียบเทียบคุณภาพ
การใหบรกิาร ขององคการบริหารสวนตาํบลเขิน อาํเภอ นํา้เกลีย้ง จงัหวดัศรสีะเกษ จาํแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสรุปไดดังนี้ จําแนกตามเพศ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกันเห็นวา คุณภาพการใหบริการในภาพรวม ดาน
ความนาเช่ือถือไววางใจได และดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานการ
ใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ และดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ แตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตางกันเห็น
วาคุณภาพการใหบริการทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน จําแนกตามสถานภาพ
สมรส พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพตางกันเห็นวา คุณภาพการใหบริการใน
ภาพรวม ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และดานการใหความเชื่อมั่น
แกผูรบับริการ แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 สวนดานความเปนรปูธรรม
ของบริการ และดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนดานอื่นไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับการศึกษาที่ไดรับ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาตางกันเห็นวาคุณภาพการใหบริการทั้งในภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน จําแนกตามอาชีพ พบวาในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ
ตางกันเห็นวาคุณภาพการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมือ่มองรายดานพบวา ดานการตอบสนองความตองการของผูรบับรกิาร แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดาน อื่น ๆ ไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับรายได
ตอเดอืน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมรีะดบัรายไดตอเดอืน ตางกันเหน็วาคณุภาพการให
บริการดานภาพรวมและดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 
 ดวงตา ยุตะวัน (2552) ศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการลูกคาของบริษัทอุบลวัสดุ 
จาํกดั ผลการศึกษา พบวา คณุภาพการใหบรกิารลูกคาของบริษทัของบริษทัอบุลวัสด ุจาํกัด 
โดยภาพรวมของความคาดหวังอยูในระดับมาก สวนบรกิารท่ีไดรบัจรงิอยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งการประเมินผลอยูในระดับที่ไมเปนท่ีพอใจ เม่ือพิจารณาเรียงลําดับเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ ดานความนาเชื่อถือไววางใจสูงที่สุด ดานการตอบสนองความตองการของผูรับ
บรกิาร ดานเอาใจใสผูรบับรกิาร ดานความเปนรปูธรรมของการบรกิารและความเชือ่มัน่แก
ผูรับบริการ สวนเมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลสรุปไดวา ลูกคาที่มีเพศ อายุ รายได 

ภูมิลําเนาตางกัน มีความคาดหวังตอคุณภาพบริการที่ไดรับจริงไมแตกตางกัน สวนลูกคา
ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคาดหวังตอคุณภาพบริการที่ไดรับจริงในภาพรวม
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แตกตางกัน สวนลูกคาที่มีอาชีพตางกัน มีความคาดหวังตอคุณภาพบริการที่ไดรับจริงใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความเปนรูปธรรมของการ
บริการแตกตางกัน
 อรุโณทัย อุนไธสง (2552) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบริการของกองการเจาหนาที่ 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการ
ของกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากร จําแนก
ตามเพศ การศึกษา ประเภทบุคลากร สายงาน และอายุการทํางาน พบวา จาํแนกตาม เพศ 
มรีะดับความคิดเห็นในภาพรวมท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 จาํแนก
ตามระดับการศึกษา พบวา บคุลากรท่ีมรีะดับการศึกษาตางกัน มคีวามเห็นตอคณุภาพการ
ใหบรกิารดานระบบการใหบรกิารท่ีแตกตางกัน อยางมีนยัสําคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05 จาํแนก
ตามประเภทบุคลากร พบวา ประเภทบุคลากรท่ีตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพ
การใหบริการในภาพรวมและรายดานทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน จําแนกตามสายงาน 
พบวา บุคลากรที่มีสายงานตางกัน ระหวางสายวิชาการกับสายสนับสนุนวิชาการ มีความ
คดิเหน็ตอคุณภาพการใหบรกิาร ดานประสทิธภิาพการบรกิาร แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานระบบการใหบริการ ดานผลงาน
ของการบริการและดานความเสมอภาค ไมแตกตางกัน จําแนกตามอายุการทํางาน พบวา 
ระหวางบคุลากรทีม่อีายกุารทํางานตางกนัมคีวามคดิเหน็ตอระดบัคุณภาพการใหบรกิารใน
ภาพรวมและรายดาน ทั้ง 5 ดาน ไมแตกตางกัน
 วสนัต รกัแผน (2550) ศกึษา เรือ่งคณุภาพการใหบรกิารของสาํนกังานประกนัสังคม
จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา (1) ระดับคณุภาพการใหบรกิารของสํานกังานประกัน
สังคมจังหวัดปทุมธานี ตามตําแหนงในสถานประกอบการ โดยภาพรวมและดานความไว
วางใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความสามารถ ดานการเขาถึงได ดานความสุภาพ 
ดานการติดตอสื่อสาร ดานความนาเชื่อถือ ดานความปลอดภัย ดานความเขาใจและรูจักผู

ประกันตน และดานสิ่งท่ีสามารถสัมผัสได อยูในระดับปานกลาง และ (2) การเปรียบเทียบ
ระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ตามตําแหนงใน

สถานประกอบการ พบวา โดยภาพรวมและดานความไววางใจ ดานความรับผิดชอบ 
ดานความสามารถ ดานการเขาถึงได ดานการติดตอส่ือสาร ดานความเขาใจและรูจักผู
ประกันตน และดานสิ่งท่ีสามารถสัมผัสได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนความสุภาพ ดานความนาเชื่อถือ และดานความปลอดภัย ไมแตกตางกัน

 เลก็ ตัง้วงศวราชยั (2550) ศกึษา เรือ่งคุณภาพการใหบรกิารไปรษณยี ณ ทีอ่ยูอาศยั
ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของท่ีทําการไปรษณียดุสิต บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ผลการ
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ศกึษาพบวา คณุภาพการใหบรกิารในภาพรวมอยูในระดบัด ีคณุภาพการใหบรกิารไปรษณยี 
ณ ที่อยูอาศัยของประชาชนระดับดีนอยที่สุดเปนดานพนักงานนําจายไปรษณียแจงขอมูล
ขาวสารแกผูใชบริการ คุณภาพการใหบริการไปรษณีย ณ ที่อยูอาศัยของประชาชนระดับดี
มากทีส่ดุเปนดานพนกังานนาํจายไปรษณยีมอีธัยาศยัไมตรี สภุาพ ออนโยน ในการใหบรกิาร
และปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการในดาน เพศ รายได สถานภาพสมรส จํานวนครั้งที่ใช
บริการไมมีผลตอคุณภาพการใหบริการไปรษณีย ณ ที่อยูอาศัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ของท่ีทาํการไปรษณยีดสุติ เนือ่งจากผลการทดสอบทางสถติไิมมคีาความแตกตางกัน สวน
ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการดานบริการที่เลือกใช ระดับการศึกษา อาชีพ อายุมีผลตอ
คณุภาพการใหบรกิารไปรษณียเน่ืองจากผลจากการทดสอบทางสถิตมิคีาความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 บุญชนะ สอนนารา (2542) ศึกษา เรื่องความพึงพอใจของผูรับบริการไปรษณีย 
ณ ที่ทําการไปรษณียพัฒนพงษ ผลการศึกษา พบวา ดานพนักงานและการตอนรับ ผูใช
บริการมคีวามพงึพอใจในการใชบรกิารดานพนกังานและการตอนรบั ในเรือ่งเครือ่งแตงกาย 
ความกระตือรือรนในการใหบริการ ความเอาใจใสและการตอบขอซักถามของผูใชบริการ 
ซึ่งผูใชบริการเองมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดานสถานที่ใหบริการ ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจในการใชบรกิารดานสถานท่ี ทาํเลทีต่ัง้ รปูแบบการจัดเคานเตอร การจดัปาย
บอกการบริการ ทีพ่กัของผูรอใชบรกิาร ความเปนระเบยีบเรยีบรอย การระบายอากาศและ
แสงสวางในพื้นที่ใชบริการ ซึ่งผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ดานความ
สะดวกท่ีไดรับ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการ ดานความสะดวกท่ีไดรับจาก
การใหบริการของพนักงาน การฝากสงจดหมาย พัสดุ ธนาณัติ การชําระภาษี และตอ
ทะเบยีนรถ รวมถงึการใหบรกิารสอบถามอัตราคาบรกิาร ซึง่ผูใชบรกิารเองมคีวามพงึพอใจ
อยูในระดับปานกลาง ดานขอมูลท่ีไดรับจากการใหบริการของพนักงาน ผูใชบริการมคีวาม

พึงพอใจในการใชบริการดานขอมูลท่ีไดรับจากการใหบริการของพนักงาน ปายบอกชอง
บริการ ปายประชาสัมพันธตาง ๆ ที่มองเห็นชัดเจน ใหรายละเอียด เขาใจงาย เอื้ออํานวย

ตอการใชบริการ ซึ่งผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของพนักงาน ในเรื่องของ
การเปดทีท่าํการตรงเวลา ซึง่ผูใชบรกิารมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และความรวดเร็ว
ในการใหบริการของพนักงาน การใหบริการตามลําดับกอน-หลัง และการใหบริการในตอน
กลางวัน 

2. วิธีการวิจัย

 2.1 การเก็บรวมรวมขอมูล
 ผู วิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลถึงผู จัดการไปรษณียจังหวัด
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อบุลราชธานี เพือ่ชีแ้จงวัตถปุระสงคของการวิจยั และขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมลู ดาํเนนิ
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางเขาทําการศึกษาตามเกณฑ
ทีก่าํหนด จากจาํนวนกลุมตวัอยางทีใ่ชบรกิารตามประเภทการบรกิารแตละประเภท ซึง่การ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางชวงระหวางวันจันทร – วันศุกร แรก เปนการเก็บตัวอยางจาก
ประเภทการส่ือสาร วันจันทร – วันศุกร ที่สอง เปนการเก็บตัวอยางจากประเภทการขนสง 
วันจันทร – วันศุกร ที่สาม เปนการเก็บตัวอยางจากประเภทการการเงิน วันจันทร – 
วันศุกร ที่สี่ เปนการเก็บตัวอยางจากประเภทการคาปลีก ไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวน
ที่กําหนด ผูวิจัยพบกลุมตัวอยาง เพื่อแนะนําตัวพรอมอธิบายถึงวัตถุประสงคการวิจัย 
ขัน้ตอนการดําเนินการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี และขอความรวมมอืในการเก็บรวบรวมขอมลูตลอด
จนใหการพทิกัษสทิธิแ์กกลุมตวัอยาง โดยช้ีแจงตอกลุมตัวอยางวามสีทิธิตอบรบัหรอืปฏเิสธ
การเขารวมวิจัยครั้งนี้ คําตอบหรือขอมูลทุกอยาง ผูวิจัยถือวาเปนความลับ และนํามาใช
ประโยชนในการวิจัยครั้งน้ีเทานั้น โดยการนําเสนอผลการวิจัยจะนําเสนอในภาพรวม 
ไมระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง และในระหวางดําเนินการวิจัย ถากลุมตัวอยางตองการถอน
ตวั ผูวจิยัยนิยอมยุตแิละใหถอนตวัจากการวจิยัได และยกเลิกการเกบ็ขอมลูในกลุมตวัอยาง
รายนั้น ผูวิจัยใชแบบสอบถามปลายปดและปลายเปดที่เตรียมไวจํานวน 370 ชุด พรอม
แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่ไดเลือกไวแลว ผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถาม
ดวยตนเองจากกลุ มตัวอยางไดแบบสอบถามกลับคืนมาครบตามจํานวน รวบรวม
แบบสอบถามทุกชุด ตรวจสอบความเรียบรอยอีกครั้งหน่ึงกอนนําไป ลงรหัส และวิเคราะห
ขอมูลดวย โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร
 2.2 การวิเคราะหขอมูล
 ผูวจิยัดําเนนิการวเิคราะหขอมลูตามลาํดบัขัน้ตอนดงันี ้ตรวจสอบความสมบรูณของ
แบบสอบถามทุกฉบับและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่สมบูรณและแยกแบบสอบถาม
ตามพื้นที่จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ จํานวน 370 ชุด มาใชในการวิเคราะหขอมูล 
นาํแบบสอบถามมาดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดไว นาํคะแนนท่ีไดมาวิเคราะห
ขอมูลโดยใชวิธีทางสถิติวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร ในการคํานวณ เพื่อหาคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นําคาเฉล่ียที่ไดจากการวิเคราะหทําการ
เปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อใชในการแปลความหมายเปนรายขอ การแปลความหมายของ
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยทีส่ดุ ซึง่ในเกณฑเพือ่การประมาณคาเฉลีย่โดยไดประยกุตใชเกณฑ (บญุชม ศรสีะอาด 

2535) ดังนี้
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 คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง   คุณภาพการใหบริการมากที่สุด
 คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง  คุณภาพการใหบริการมาก
 คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง  คุณภาพการใหบริการปานกลาง
 คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  คุณภาพการใหบริการนอย
 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง  คุณภาพการใหบริการนอยที่สุด

 2.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 สถิติที่หาคุณภาพของแบบสอบถาม การวิเคราะหเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง 
เปนรายดาน หาคาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม โดยใชสมัประสทิธิแ์อลฟา ตามวธิ ีAlpha 
Coefficient ของ Cronbach สถิติพื้นฐาน คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลปจจัย
สวนบุคคล คาเฉล่ีย (Mean) ใชในการจําแนกและแปลความหมายตัวแปร สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงลักษณะการกระจายของขอมูล สถิติที่ใชทดสอบ
สมมติฐาน วิเคราะหคาความแปรปรวน การทดสอบคา t ,F 
  2.4 ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง
  ประชากร คอื ประชาชนท่ีมาใชบริการของไปรษณียจงัหวัดอบุลราชธานี ไดจาํนวน
ประชากรท้ังหมดเฉล่ีย 8,522 ราย ตอเดือน (ไปรษณีย จังหวัดอุบลราชธานี, 2553)
  กลุมตวัอยาง ในการวจิยัในครัง้นี ้ไดแก ประชาชนผูทีใ่ชบรกิารของไปรษณยีจงัหวดั

อุบลราชธานีโดยกําหนดขนาดตัวอยางตามเกณฑของตาราง Krejcie and Morgan ได
กลุมตัวอยางจํานวน 370 คน โดยการสุมตัวอยางแบบช้ันภมูแิบบเปนสดัสวน (Proportion-
ate Stratified Sampling) จากจาํนวนกลุมตัวอยางทีใ่ชบรกิารตามประเภทการบรกิารแตละ
ประเภท และตามชวงระยะเวลาที่กําหนดไดกลุมตัวอยาง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา

กลุมผูใชบริการ ประชากร กลุมตัวอยาง

1. การสื่อสาร 2,322 100

2. การขนสง 1,035 45

3. การฝากเงิน 3,456 150

4. การคาปลีก 1,709 75

รวม 8,522 370
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 2.5 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากกรอบแนวคิด 
ทฤษฎีจากการทบทวนเอกสารใหสอดคลองกบัวตัถปุระสงคทีต่องการศึกษา ประกอบดวย
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทการบริการ
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับคุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัด
อุบลราชธานี 
 ใชวิธีประเมินคา 5 ระดับ แบบ Likert Scale มาดัดแปลงใหเขากับคําถามเพื่อ
วัดระดับคุณภาพการใหบริการของ ไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีระดับคะแนน 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ดังน้ี
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง คุณภาพการใหบริการมากที่สุด
 ระดับคะแนน 4 หมายถึง คุณภาพการใหบริการมาก
 ระดับคะแนน 3 หมายถึง คุณภาพการใหบริการปานกลาง
 ระดับคะแนน 2 หมายถึง คุณภาพการใหบริการนอย
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง คุณภาพการใหบริการนอยที่สุด
 ตอนที ่3 ขอมลูดานความคดิเหน็ปญหาและขอเสนอแนะทีม่ตีอคุณภาพการใหบรกิาร
ของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี 
 2.6 การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามลําดับขั้น
ตอนดังนี้
  1. กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
  2. สรางขอคําถาม ตามนิยามเชิงปฏิบัติการและตามวัตถุประสงคการวิจัย
  3. นําแบบสอบถามท่ีไดเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาความ
ถูกตอง เหมาะสม ของแบบสอบถาม
  4. ปรับแกแบบสอบถามตามท่ีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
  5. นาํแบบสอบถามทีผ่านการแกไขแลวไปใหผูเช่ียวชาญ จาํนวน 5 ทานพจิารณา
ตรวจสอบความเชื่อม่ันตามความเหมาะสมของเคร่ืองมือ เพื่อหาคา IOC ในการปรับแก 
  6. นําแบบสอบถาม มาหาคา IOC (IOC = index of item–Object Congruence) 

เพ่ือประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) อนัไดแก ความสอดคลองของขอ

คําถามและวัตถุประสงคการวิจัย ไดคา IOC = 1.00
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  7. นาํแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแกไขครัง้สุดทายแลวไปใชในการทดลอง (Try Out) 
ใชกับผูใชบริการไปรษณียจังหวัด ศรีสะเกษ จํานวน 50 คน แลวนําผลการทดลอง 
มาปรับปรุงเคร่ืองมือที่ใชทําวิจัย โดยพิจารณาคัดเลือกขอท่ีมีอํานาจจําแนกที่มีนัยสําคัญที่
ระดบั .05 และหาคาความเชือ่มัน่ (Reliability) โดยใชสตูรสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coef-
ficient) ของ Cronbach ตามท่ี Nunnally (ทองใบ สุดชารี, 2551) ไดเสนอแนะไว คา 0.70 
สําหรับงานวิจัยเชิงสํารวจ คํานวณหาอํานาจจําแนกรายขอในตัวแปรท่ีเปนคําถามท้ัง 
5 ดาน และ ในภาพรวมของเคร่ืองมือท้ังฉบับ โดยทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ดังตารางที่ 2 และไดคาความเชื่อม่ัน = 0.952

ตารางที่ 2 คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือวิจัย

 8. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาตอไป

3. ผลการวิจัย

 ขอมูลทั่วไปของผูมารับบริการไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทการบริการ จากผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดจํานวน 370 คน ผลวิจัย จําแนกตามขอมูลท่ัวไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศชาย 201 คน คิดเปนรอยละ 54.30 มีอายุระหวาง 34 – 40 ป จํานวน 155 คน 
คิดเปนรอยละ 41.90 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 
39.50 สวนมากมีอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 133 คน รอยละ 35.90 มีรายได

ระหวาง 5,0014 – 10,000 บาท จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 44.10 และสวนใหญใช
บริการประเภทการฝากเงิน จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 40.50 

มาตรวัดดาน คาความเชื่อมั่น

1. ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ .856

2. ดานความนาเชื่อถือในการใหบริการ .804

3. ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ .899

4. ดานการใหความมั่นใจในการใหบริการ .854

5. ดานการดูแลเอาใจใสในการใหบริการ .809

เครื่องมือทั้งฉบับ .952
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 ผลการวิเคราะหระดับคุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี 
จําแนกเปน 5 ดาน คือ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจได 
ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรบับรกิาร ดานการใหความมัน่ใจในการใหบรกิาร 
และดานการดูแลเอาใจใสในการใหบริการ ดังตารางท่ี 3

ตารางที่ 3  สรุปคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพการใหบริการของ
 ไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี รายดาน 5 ดาน

 จากตารางท่ี 3 พบวา คาเฉล่ียระดับคุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัด
อุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ ดานความนาเชื่อถือไววางใจได ดานความเปนรูป

ธรรมในการใหบริการ และดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ดานการให
ความมัน่ใจในการใหบรกิาร สวนดานทีม่คีาเฉลีย่นอยทีส่ดุ คอื ดานการดแูลเอาใจใสในการ

ใหบริการ ตามลําดับ
 ผลการเปรียบเทียบคณุภาพการใหบริการของไปรษณียจงัหวัดอุบลราชธานี จาํแนก

ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทการบริการ โดยใชการ

ทดสอบคา t-test และการทดสอบคา F-test พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงและ
เพศชาย เห็นวาคุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวม
แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา คณุภาพ

การใหบริการในดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน ผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศหญิงและ

คุณภาพการใหบริการของไปรษณีย

จังหวัดอุบลราชธานี รายดาน

คุณภาพการใหบริการ

 S แปลความหมาย

1. ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ 3.35 .12 ปานกลาง

2. ดานความนาเชื่อถือไววางใจได 3.39 .16 ปานกลาง

3. ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับ

    บริการ

3.35 .16 ปานกลาง

4. ดานการใหความมั่นใจในการใหบริการ 3.34 .19 ปานกลาง

5. ดานการดูแลเอาใจใสในการใหบริการ 3.22 .21 ปานกลาง

ภาพรวม 3.41 .10 ปานกลาง



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557

- 158 -

เพศชาย เหน็วา คณุภาพการใหบรกิารของไปรษณยีจงัหวดัอบุลราชธาน ีในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คุณภาพการใหบริการดานการใหความมั่นใจ
ในการใหบริการ ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ ดานความนาเช่ือถือไววางใจได 
ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และดานการดูแลเอาใจใสในการให
บริการ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคุณภาพการใหบริการอยูในระดับปานกลาง ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุไมเกิน 30 ป อายุระหวาง 31 – 40 ป อายุระหวาง 41 – 50 ป และ 
อายุ 51 ปขึ้นไป เห็นวา คุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอายุ 
เหน็วา คณุภาพการใหบรกิารดานการใหความมัน่ใจในการใหบรกิาร ดานความเปนรปูธรรม
ในการใหบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจได ดานการตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการ และดานการดูแลเอาใจใสในการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาคุณภาพ
การใหบริการอยูในระดับปานกลาง ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป เห็นวาคุณภาพการใหบริการของ
ไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมระดับการศึกษา เห็นวาคุณภาพการใหบริการดานการ
ใหความม่ันใจในการใหบริการ ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ ดานความนาเช่ือถอื
ไววางใจได ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และดานการดูแลเอาใจใส
ในการใหบรกิาร อยูในระดับปานกลาง ผูตอบแบบสอบถามทีม่อีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกิจ 
คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัทเอกชน และแมบาน/พอบาน เห็นวา คุณภาพการให
บริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมอาชีพ เห็นวา คุณภาพการใหบริการดานการ
ใหความม่ันใจในการใหบริการ ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ ดานความนาเช่ือถอื
ไววางใจได ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และดานการดูแลเอาใจใส
ในการใหบริการ อยูในระดับ ปานกลาง ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท 
ระหวาง 5,000–10,000 บาท ระหวาง 10,001–15,000 บาท และ 15,001 บาทขึ้นไป 
เหน็วา คณุภาพการใหบรกิารของไปรษณยีจงัหวดัอุบลราชธาน ีในภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณา รายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมรายไดตอเดือน เห็นวา
คณุภาพการใหบริการดานการใหความม่ันใจในการใหบริการ ดานความเปนรปูธรรมในการ
ใหบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจได ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับ
บรกิาร และดานการดแูลเอาใจใสในการใหบรกิาร อยูในระดบัปานกลาง ผูตอบแบบสอบถาม

ที่มาติดตอขอรับบริการประเภทบริการส่ือสาร การขนสง การคาปลีก และการฝากเงิน 
เห็นวาคุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยูในระดับ
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ปานกลางเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมที่ติดตอขอรับบริการ
ตลาดบริการทุกประเภท เห็นวาคุณภาพการใหบริการดานการใหความมั่นใจในการให
บริการ ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ ดานความนาเช่ือถือไววางใจได ดานการ
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ และดานการดูแลเอาใจใสในการใหบริการ อยู
ในระดับปานกลาง 

4. สรุปผลการวิจัย
 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
 กลุมตวัอยางทีศ่กึษาทัง้หมดเปนผูรบับรกิารจาํนวน 370 คน จาํแนกตามขอมลูทัว่ไป
ของผูรับบริการ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรีขึน้ไป สวนใหญมอีาชีพคาขาย/ธรุกจิสวนตัว สวนใหญมรีายไดตอเดือน ระหวาง 
5,001–10,000 บาท สวนใหญมีการเลือกใชประเภทการบริการการฝากเงิน
 คุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี
 จากการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดบัคาเฉล่ียจากมากไป
หานอยไดดงันี้ คือ ดานความนาเชื่อถือไววางใจได ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ 
ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ดานการใหความมั่นใจในการบริการ 
และดานการดูแลเอาใจใสในการใหบริการ อยูในระดับปานกลางทุกดาน ซึง่สามารถอธิบาย
เปนรายดานและในภาพรวมไดดังน้ี
 1. ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการ
ของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ ในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรก คือ มีสถานที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย มีแผนผังบอกขั้นตอนในการใหบริการที่ชัดเจน 
และมีการจัดนํา้ดืม่ท่ีสะอาดใหเพยีงพอ สวนขอทีม่คีาเฉล่ียนอยทีส่ดุคือ มสีาํนกังานท่ีสะดวก
ตอการติดตอ
 2. ดานความนาเช่ือถือไววางใจได ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการของ
ไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ดานความนาเชื่อถือไววางใจได ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
พนักงานเปนผูมีความรูในงานท่ีใหบริการ พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย และพนักงาน
ใหบริการดวยความซื่อสัตยสุจริตสวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การรับ–จายเงิน มีความ

ถูกตองแมนยํา
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 3. ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพ
การใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ดานการตอบสนองตอความตองการของ
ผูรับบริการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ พนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกันได พนักงาน
สามารถใหบริการตรงตามความตองการ และมขีั้นตอนการใหบริการที่กระซับ สวนขอที่มี
คาเฉล่ียนอยที่สุดคือ ทานไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
 4. ดานการใหความม่ันใจในการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการ
ของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ดานการใหความมั่นใจในการใหบริการ ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 
คือ พนักงานมีการแตงกายที่เหมาะสม มีการประชาสัมพันธระยะเวลาในการใหบริการไว
ชัดเจน และการใหบริการมีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 
พนักงานมีความชํานาญในงานท่ีใหบริการและมีการใหบริการโดย ยึดกฎ ระเบียบ
 5. ดานการเอาใจใสในการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการของ
ไปรษณยีจงัหวดัอบุลราชธาน ีดานการดแูลเอาใจใสในการใหบรกิารในภาพรวมอยูในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
พนักงานเขาใจความตองการของผูรับบริการ มีพนักงานแนะนํางานที่ขอรับบริการ และ
พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ จํานวน
พนักงานมีความเพียงพอ
 เปรยีบเทยีบคณุภาพการใหบรกิารของไปรษณยีจงัหวดัอบุลราชธาน ีจาํแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทการบริการ
 จากการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีตอคุณภาพการให
บริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี พบวา
 1. ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงและเพศชาย เห็นวา คุณภาพการใหบริการของ
ไปรษณยีจงัหวดัอบุลราชธาน ีในภาพรวมแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพการใหบริการในดานความเปนรูปธรรมในการให
บริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน

 2. ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตางกันเห็นวา ระดับคุณภาพการใหบริการของ

ไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน 
 3. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมรีะดับการศึกษาตางกันเห็นวาระดับคุณภาพการใหบรกิาร
ของไปรษณยีจงัหวดัอบุลราชธาน ีในภาพรวม แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 

.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความเชื่อถือไววางใจได แตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการใหความม่ันในในการใหบริการ แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
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 4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพตางกัน เห็นวา ระดับคุณภาพการใหบริการของ
ไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน 
 5. ผูตอบแบบสอบถามทีม่รีายไดตอเดอืนตางกนั เหน็วา ระดบัคณุภาพการใหบรกิาร
ของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน 
 6. ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกใชประเภทการบริการ แตกตางกัน เห็นวา ระดับ
คุณภาพการใหบริการท้ังในภาพรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 อภิปรายผลการวิจัย
 จากขอมลูสรปุผลการวิจยั พบประเด็นท่ีนาสนใจแกการนาํมาอภิปรายผลท่ีสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและสมมติฐานในการศึกษาวิจัย ดังน้ี
 1. คุณภาพการใหบริการไปรษณียจังหวัดอุบล ราชธานี สามารถอภิปรายผล
คุณภาพการใหบริการเปนรายดาน ดังน้ี
  1.1 ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการให
บริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการในภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
3 ลําดับแรก คือ มีสถานท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภัย มีแผนผังบอกข้ันตอนในการใหบริการ
ที่ชัดเจน และมีการจัดนํ้าดื่มที่สะอาดใหเพียงพอ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
มีสํานักงานที่สะดวกตอการติดตอ ซึ่งเปนคุณภาพที่อยูในระดับตํ่าที่สุด ผลการวิจัยที่ได
สอดคลองกับ บุญชนะ สอนนารา (2542) ไดทําการศึกษา เรื่องความพึงพอใจของผูรับ
บริการไปรษณีย ณ ที่ทําการไปรษณียพัฒนพงษ ผลการศึกษา พบวา ดานพนักงานและ
การตอนรับ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการดานพนักงานและการตอนรับ 
ในเรื่องเคร่ืองแตงกาย ความกระตือรือรนในการใหบริการ ความเอาใจใสและการตอบ
ขอซักถามของผูใชบริการ ซึ่งผูใชบริการเองมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  1.2 ดานความนาเชื่อถือไววางใจได ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการ
ของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ดานความนาเชื่อถือไววางใจได ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ 
พนักงานเปนผูมีความรูในงานท่ีใหบริการ พนักงานแตงกายสุภาพเรียบรอย และพนักงาน
ใหบริการดวยความซ่ือสัตยสุจริตที่ สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ การรับ–จายเงิน 
มีความถูกตองแมนยํา ซึ่งเปนคุณภาพที่อยูในระดับตํ่าที่สุด ผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับ 
ดวงตา ยตุะวนั (2552) ทีท่าํการศกึษาเรือ่งคุณภาพการใหบรกิารลกูคาของบรษิทัอบุลวสัดุ 

จาํกดั ผลการศึกษา พบวา คณุภาพการใหบรกิารลูกคาของบริษทัของบริษทัอบุลวัสด ุจาํกัด 
โดยภาพรวมของความคาดหวังอยูในระดับมาก สวนบริการทีไ่ดรบัจรงิอยูในระดับปานกลาง 
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ซึ่งการประเมินผลอยูในระดับท่ีไมเปนที่พอใจ เมื่อพิจารณาเรียงลําดับเฉลี่ยจากมากไป
หานอย คือ ดานความนาเชื่อถือไววางใจสูงท่ีสุด ดานการตอบสนองตอความตองการของ
ผูรบับริการของผูรบับรกิาร ดานเอาใจใสผูรบับรกิาร ดานความเปนรปูธรรมของการบรกิาร
และความเช่ือมั่นแกผูรับบริการ
  1.3 ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวา 
คุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ดานการตอบสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียง
ลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ พนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่แทนกัน
ได พนักงานสามารถใหบรกิารตรงตามความตองการ และมีขั้นตอนการใหบริการที่กระซับ 
สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ ทานไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งเปนคุณภาพที่อยูใน
ระดับตํ่าที่สุด ผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับ ดวงตา ยุตะวัน (2552) ที่ศึกษาเรื่องคุณภาพ
การใหบริการลูกคาของบริษัทอุบลวัสดุ จํากัด ผลการศึกษา พบวา คุณภาพการใหบริการ
ลกูคาของบรษิทัของบรษิทัอบุลวสัด ุจาํกดั โดยภาพรวมของความคาดหวงัอยูในระดบัมาก 
สวนบริการท่ีไดรับจริงอยูในระดับปานกลาง ซึ่งการประเมินผลอยูในระดับที่ไมเปนที่พอใจ 
เมื่อพิจารณาเรียงลําดับเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานความนาเชื่อถือไววางใจสูงที่สุด 
ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรบับรกิารของผูรบับรกิาร ดานเอาใจใสผูรบับรกิาร 
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการและความเชื่อม่ันแกผูรับบริการ
  1.4 ดานการใหความมั่นใจในการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการให
บรกิารของไปรษณยีจงัหวดัอบุลราชธาน ีดานการใหความมัน่ใจในการใหบรกิารในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
3 ลําดับแรก คือ พนักงานมีการแตงกายที่เหมาะสม มีการประชาสัมพันธระยะเวลาในการ
ใหบริการไวชัดเจน และการใหบริการมีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ สวนขอที่มีคาเฉล่ีย
นอยที่สุดคือ พนักงานมีความชํานาญในงานที่ใหบริการและมีการใหบริการโดย ยึดกฎ 
ระเบียบ ซึ่งเปนคุณภาพที่อยูในระดับตํ่าที่สุด ผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับ วสันต รักแผน 
(2550) ไดศึกษา เร่ืองคุณภาพการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 
ผลการศึกษาพบวา (1) ระดับคุณภาพการใหบริการของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ปทมุธานี ตามตาํแหนงในสถานประกอบการ โดยภาพรวมและดานความไววางใจ ดานความ
รับผิดชอบ ดานความสามารถ ดานการเขาถึงได ดานความสุภาพ ดานการติดตอสื่อสาร 
ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย ดานความเขาใจและรูจักผูประกันตน และดานสิ่ง
ที่สามารถสัมผัสได อยูในระดับปานกลาง

  1.5 ดานการเอาใจใสในการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการ
ของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ดานการดูแลเอาใจใสในการใหบริการ ในภาพรวมอยูใน
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ระดับปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายขอเรยีงลาํดบัคาเฉลีย่จากมากไปหานอย 3 ลาํดบัแรก 
คอื พนกังานเขาใจความตองการของผูรบับรกิาร มพีนกังานแนะนาํงานทีข่อรบับรกิาร และ
พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ จํานวน
พนักงานมีความเพียงพอ ซึ่งเปนคุณภาพที่อยูในระดับตํ่าที่สุด ผลการวิจัยที่ได สอดคลอง
กับ ดวงตา ยุตะวัน (2552) ที่ศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบริการลูกคาของบริษัทอุบลวัสดุ 
จาํกดั ผลการศึกษา พบวา คณุภาพการใหบรกิารลูกคาของบริษทัของบริษทัอบุลวัสด ุจาํกัด 
โดยภาพรวมของความคาดหวังอยูในระดับมาก สวนบรกิารทีไ่ดรบัจรงิอยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งการประเมินผลอยูในระดับที่ไมเปนท่ีพอใจ เม่ือพิจารณาเรียงลําดับเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย คอื ดานความนาเช่ือถอืไววางใจสงูท่ีสดุ ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรบั
บรกิารของผูรบับรกิาร ดานเอาใจใสผูรบับรกิาร ดานความเปนรปูธรรมของการบรกิารและ
ความเช่ือมั่นแกผูรับบริการ
  1.6 คณุภาพการใหบริการของไปรษณยีจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอยได ดังนี้ 
คือ ดานการใหความม่ันใจในการใหบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจได ดานความเปน
รปูธรรมในการใหบรกิาร และดานการตอบสนองตอความตองการของผูรบับรกิาร สวนดาน
ที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานการดูแลเอาใจใสในการใหบริการ ผลการวิจัยที่ไดสอดคลอง
กับ อรุโณทัย อุนไธสง (2552) ที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพการใหบริการของกอง การเจาหนาที่
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการ
ของกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง
 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี 
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทการบริการ มี
รายละเอียด ดังนี้
  2.1 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงและเพศชาย เห็นวา คุณภาพการใหบริการ
ของไปรษณยีจงัหวัดอบุลราชธาน ีในภาพรวมแตกตางกนัอยางมนัียสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 เมือ่พิจารณาเปนรายดานพบวา คณุภาพการใหบรกิารในดานความเปนรปูธรรมในการ
ใหบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 
ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรรณเพ็ญ พละศักดิ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพการ
ขององคการบริหารสวนตําบลเขิน อําเภอนํ้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษา พบวา 
การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเขิน อําเภอนํ้าเกลี้ยง 

จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสรุป
ไดดังนี้ จําแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกันเห็นวา คุณภาพการให
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บริการในภาพรวม ดานความนาเช่ือถอืไววางใจได และดานการตอบสนองตอความตองการ
ของผูรบับรกิารของผูรบับรกิาร แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดับ .01 สวนดาน
ความเปนรูปธรรมของบรกิาร ดานการใหความเชือ่ม่ันแกผูรบับรกิาร และดานการเอาใจใส
ตอผูรับบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  2.2 กลุมตวัอยางท่ีมอีายตุางกนัเหน็วา ระดบัคณุภาพการใหบรกิารของไปรษณยี
จงัหวดัอบุลราชธานี ทัง้ในภาพรวมและรายดานทกุดาน ไมแตกตางกัน ผูรบับรกิารทีม่อีายุ
ตางกัน ไดรับบริการที่ดี และไดรับบริการที่ตรงตามความตองการ หรืออาจเปนเพราะวา
พนกังานไปรษณีย สามารถใหบรกิารผูรบับริการทุกระดับอายุทีเ่ทาเทียมกันไมเลอืกปฏิบตัิ 
จึงทําใหผูรับบริการไดรับบริการท่ีเทาเทียมกัน จึงทําใหผูรับบริการท่ีมีอายุตางกันเห็นวา
คณุภาพการใหบรกิาร ไมแตกตางกนั ไดสอดคลองกบั ดวงตา ยตุะวนั (2552) ทีศ่กึษาเรือ่ง
คุณภาพการใหบริการลูกคาของบริษัทอุบลวัสดุ จํากัด ผลการศึกษา พบวา เมื่อเปรียบ
เทียบกับปจจัยสวนบุคคลสรุปไดวา ลูกคาที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได ภูมิลําเนาตางกัน 
มีความคาดหวังตอคุณภาพบริการที่ไดรับจริงไมแตกตางกัน
  2.3 กลุมตวัอยางทีม่รีะดบัการศกึษาตางกันเหน็วา ระดบัคณุภาพการใหบรกิาร
ของไปรษณียจงัหวดัอบุลราชธานี ในภาพรวมแตกตางกันอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิทีร่ะดับ 
.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความเชื่อถือไววางใจได แตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานการใหความมั่นในการใหบริการ แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ เล็ก 
ตั้งวงศวราชัย (2550) ไดศึกษา เรื่องคุณภาพการใหบริการไปรษณีย ณ ที่อยูอาศัยของ
ประชาชนในเขตพ้ืนทีข่องท่ีทาํการไปรษณียดสุติ บรษิทั ไปรษณียไทย จาํกดั ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการดานบริการที่เลือกใช ระดับการศึกษา อาชีพ อายุมี
ผลตอคุณภาพการใหบริการไปรษณียเนื่องจากผลจากการทดสอบทางสถิติมีคาความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
  2.4 กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพตางกัน เห็นวา ระดับคุณภาพการใหบริการของ
ไปรษณยีจงัหวดัอบุลราชธาน ีทัง้ในภาพรวมและรายดานทกุดาน ไมแตกตางกนั ผูรบับรกิาร
ทีม่อีาชีพตางกัน ไดรบับริการท่ีเหมือนกันและพนักงานใหบรกิารทุกระดับอาชีพทีเ่ทาเทียม
กัน จึงทําใหเห็นวาคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ ดวงตา ยุตะวัน 

(2552) ที่ศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบริการลูกคาของบริษัทอุบลวัสดุ จํากัด ผลการศึกษา 
พบวา เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลสรุปไดวา ลูกคาที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได 
ภูมิลําเนาตางกัน มีความคาดหวังตอคุณภาพบริการที่ไดรับจริงไมแตกตางกัน สวนลูกคา

ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคาดหวังตอคุณภาพบริการที่ไดรับจริงในภาพรวม
แตกตางกัน สวนลูกคาที่มีอาชีพตางกัน มีความคาดหวังตอคุณภาพบริการที่ไดรับจริงใน

ภาพรวมไมแตกตางกัน
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  2.5 กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนตางกัน เห็นวา ระดับคุณภาพการใหบริการ
ของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในภาพรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน ผูรับ
บริการที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ใหความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการที่เหมือนกัน
และไดรับบริการที่ไมแตกตางกัน จึงเห็นวาคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับ วรรณเพ็ญ พละศักดิ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพการขององคการบริหาร
สวนตาํบลเขิน อาํเภอน้ําเกล้ียง จงัหวัดศรสีะเกษ ผลการศึกษาพบวา จาํแนกตามระดบัราย
ไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมรีะดับรายไดตอเดือน ตางกันเหน็วาคณุภาพการ
ใหบริการดานภาพรวมและดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 
  2.6 กลุมตัวอยางทีเ่ลือกใชประเภทการบรกิาร แตกตางกัน เหน็วา ระดบัคุณภาพ
การใหบริการทัง้ในภาพรวมและรายดาน แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
พนักงานใหบริการในแตละประเภทบริการใหบริการที่แตกตางกัน หรือมีความสามารถใน
การใหบริการทีไ่มเหมอืนกนั ซึง่ผูรบับรกิารประเภทการคาปลีกเหน็วาคณุภาพการใหบรกิาร
ดานความเปนรูปธรรมในการใหบริการ ดานการใหความมั่นใจในการใหบริการ ดานการ
ดูแลเอาใจใสในการใหบริการ สูงกวาประเภทอ่ืน 

6. ขอเสนอแนะ
 จากผลการวจิยัท่ีศกึษาเรือ่งคณุภาพการใหบรกิารของไปรษณยีจงัหวัดอบุลราชธานี 
ผูวิจัยไดคนพบขอเสนอแนะเพื่อการประยุกตใชและสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการประยุกตใช 
  1.1 ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ควรมีการจัดตั้งหนวยบริการตามจุดที่มี
ความสะดวกตอการติดตอขอบริการ และควรมีการจัดทําความสะอาดอาคารสถานท่ีใหมี
ความสะอาดและพรอมใชงานอยูเสมอ อาจจะมีการจางแมบานที่มีหนาที่ในการทําความ

สะอาดประจําสํานักงาน นอกจากนี้ควรมีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่มีความทันสมัย
และมีความพรอมตอการใชงานอยูเสมอ จดัปายบอกจดุในการใหบรกิารตางๆ ใหเหมาะสม 

เพิ่มชองทางการใหบริการใหมากข้ึน และควรมีการแบงสวนงานเฉพาะสําหรับใหบริการ
แตละประเภท เพ่ือใหผูรับบริการสามารถใชบริการไดสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น กลุมตัวอยางที่
มี เพศตางกัน มีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางท่ีมี
เพศหญิงแสดงความเห็นใหระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมตัวอยางท่ีเปนเพศชาย 
ดงันัน้ เจาหนาทีค่วรใหบริการใหมคีวามเทาเทยีมกนั ไมวาจะเปนเพศหญงิหรอืเพศชายให
มีความเทาเทียมกัน

  1.2 ดานความนาเชื่อถือและไววางใจได ควรมีการอบรม ใหความรูกับพนักงาน
เกีย่วกับการรับ จายเงนิใหความความถกูตองและแมนยาํเพราะการปฏบิตังิานเก่ียวกับการ
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เงินจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความถูกตองและแมนยํา ควรใหเจาหนาที่ติดตามงานและ
ดาํเนนิการตามกระบวน การอยางตอเน่ืองจนแลวเสร็จในคร้ังเดียว ควรมีการจัดทาํประกาศ
เกี่ยวกับมาตรฐานการใหบริการผูรับบริการ และควรมีการลงโทษพนักงานท่ีเลือกปฏิบัติ 
และมีการยกยองพนกังานที่สามารถใหบริการผูรับบริการไดอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้
ควรมีการจัดประชุมเพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทุกเดือน จะเห็นไดวา 
กลุมตัวอยางที่มี ระดับการศึกษาตางกัน มีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน 
ผูทีม่รีะดบัการศกึษามัธยมศกึษาจะใหความสาํคญัเกีย่วกบัความนาเชือ่ถอืไดและไววางใจ
ในการใหบริการของเจาหนาท่ีมากกวากลุมอื่น ๆ ดังน้ัน เจาหนาทีควรใหบริการผูขอรับ
บริการทุกระดับการศึกษาอยางเทาเทียมกันและมีการใหบริการท่ีเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ 
ความนาเชือ่ถอืและไววางใจไดเปนสิง่ทีเ่จาหนาทีจ่ะตองเลง็เหน็ความสาํคญัและตองทาํงาน
ดวยความถกูตองและแมนยาํมากทีส่ดุ ดงันัน้ ควรมกีารคดัเลอืกพนกังานทีป่ฏิบตังิานดาน
เกีย่วกบัการรบัฝากเงนิทีม่คีวามชาํนาญและเปนผูทีม่คีวามรูความสามารถ เปนผูทีม่คีวาม
ละเอยีดรอบคอบเพราะเปนงานทีต่องอาศัยคนทีม่คีวามรูความสามารถเฉพาะดานโดยตรง 

เพื่อจะสามารถใหบริการไดอยางถูกตองและแมนยํา    
  1.3 ดานการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ พนักงานควรมีความ
พรอมและมีความกระตือรือรนในการใหบริการ เพื่อที่จะสามารถใหบริการผูรับบริการได
อยางสะดวกและรวดเร็ว นอกจากน้ีควรมีการกําหนดข้ันตอนและระบบการใหบริการท่ีมี
ความกระซับและไมซับซอน มีการติดประกาศข้ันตอนการใหบริการใหผูรับบริการไดรับรูที่
ชดัเจน ควรมีการเพ่ิมชองทางในการใหบรกิารท่ีมคีวามหลากหลายและสะดวกตอการติดตอ
ขอรับบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จะเห็นไดวา กลุมที่มีประเภท
การบริการ ตางกัน มีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการ แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยาง
ที่เลือกใชบริการประเภทการขนสง แสดงความเห็นวาคุณภาพการใหบริการขนสงสูงกวา
กลุมประเภทการบรกิารอืน่ ๆ  เพราะการขนสงจะตองสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ โดยใหผูรับปลายทางจะตองไดรับบริการท่ีตรงตามเวลาที่กําหนด สวนกลุม
ประเภทการฝากเงิน ผูรับบริการแสดงความเห็นวา มีคุณภาพการใหบริการนอยกวากลุม
ประเภทอ่ืน ๆ  จะตองมีการใหบรกิารท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการท่ีถกูตองแมนยาํ
และรวดเรว็ ดงันัน้ ควรมีการจัดประชมุหรอือบรมพนกังานเกีย่วกับการใหบรกิารการเงนิที่
มีสะดวกรวดเร็วและมีความถูกตองก็แมนยํา 
  1.4 ดานการใหความม่ันใจในการใหบริการ ควรมีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในแตละตําแหนงและในแตละประเภทการใหบริการ ควรมีการ

กาํหนดกฎระเบยีบการใหบรกิารทีช่ดัเจนและมกีารประกาศเพือ่ใหพนกังานไดรบัรูเกีย่วกบั
กฎ ระเบียบการปฏิบัติเพื่อสามารถใหเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติงานเดียวกัน นอกจาก



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557

- 167 -

นีค้วรมกีารจดัหาเทคโนโลยใีนการปฏบิตังิานทีท่นัสมยัมาใชในการปฏิบตังิานเพ่ือความมัน่
ในใจการขอรับบริการของผูรับบริการวาเขาจะไดรับบริการที่มีประสิทธิ ภาพ จะเห็นไดวา 
กลุมตัวอยางที่มี ระดับการศึกษาตางกัน มีความเห็นตอคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา 
แสดงความคิดเห็นใหระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมตัวอยางที่มี ระดับการศึกษา
อื่น สวนกลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา แสดงความคิดเห็นใหระดับคุณภาพ
การใหบริการนอยกวากลุมอ่ืน ๆ ผูที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาจะใหความสําคัญเกี่ยว
กับการใหความม่ันใจในการใหบริการ และเก่ียวกับการไดรับบริการท่ีสามารถทําใหกลุมนี้
ไดรบับริการทีถ่กูตองและแมนยาํ มากกวากลุมอ่ืน ๆ  ดงัน้ัน เจาหนาทีค่วรใหบรกิารผูขอรบั
บริการทุกระดับการศึกษาอยางเทาเทียมกันและมีการใหบริการท่ีเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ
  1.5 ดานการดแูลเอาใจใสตอผูรบับรกิาร ควรมกีารจดัหาพนกังานใหมคีวามเพยีง
พอตอการใหบริการ และเปนพนักงานท่ีมีความรูความสามารถในงานท่ีใหบริการ ควรจัด
พนกังานอยูเวรชวงพกักลางวนัเพือ่คอยใหบรกิาร หากไมมพีนกังานผูรบัผดิชอบอยูควรจดั
พนักงานปฏิบัติงานแทนอยางเหมาะและเพียงพอ ควรอบรมใหพนักงานมีความพรอมใน
การใหบริการทุกดาน
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
  จากผลการศึกษาคุณภาพการใหบริการไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคตเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแกไขคุณภาพการให
บริการ ดังนี้
  1. ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของไปรษณียจังหวัดอุบลราชธานี
  2. ศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการใหบริการของพนักงานผูใหบริการของไปรษณีย
จังหวัดอุบลราชธานี
  3. ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณียจังหวัด
อุบลราชธานี 
  4. ศึกษาเกี่ยวกับความตองการของผูรับบริการในการติดตอขอรับบริการ
ไปรษณียจังหวัดอุบล ราชธานี

7. กิตติกรรมประกาศ

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จอยางสมบูรณได ดวยความอนุเคราะหของผูที่เกี่ยวของ
ทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณทานผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญศิริ โชติพันธ ประธาน

กรรมการท่ีปรึกษา และผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนอ ภิรมจิตรผอง กรรมการที่ปรึกษา ที่
ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําเอาใจใสตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ในการ
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ศึกษาวิจัย ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ขอกราบขอบพระคุณ
คณะผูทรงคุณวฒุติรวจสอบเคร่ืองมือวจิยัทกุทาน ทีใ่หคาํแนะนําปรับปรุงเคร่ืองมือ ทีใ่ชใน
การเก็บขอมูลการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแมที่ไดอบรมสั่งสอนและใหกําลัง
ใจตลอดมา เพ่ือน ๆ M.B.A. 8 ขอขอบคุณ คุณศาสตรศิลป ทองแรง นักวิชาการศึกษา
ประจําหลักสตูรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี ทีช่วยเหลือในการอํานวยความสะดวก
ในการติดตอประสานงานคณาจารย จนทําใหวิทยานิพนธนี้สําเร็จได
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