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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสมาชิก ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม กลุ่มตวัอยา่งเป็นสมาชิกตรา
ไปรษณียากรเพื่อการสะสมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 300 คน โดยเลือกตวัอย่างแบบตาม
สะดวก สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40-49 ปี สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี หรือก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพคา้ขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ส่วนใหญ่มาใช้บริการ 1-2  คร้ังต่อเดือน 
จ านวนตราไปรษณียากรท่ีซ้ือต่อคร้ังคือ 1 แผ่นต่อชุด แหล่งท่ีซ้ือตราไปรษณียากรคือ ท่ีท าการ
ไปรษณีย ์ซ่ึงค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ในการซ้ือต่อคร้ังคือ 201-300 บาท และรูปแบบของตราไปรษณียากร
ท่ีเลือกซ้ือคือ ตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมแบบ 1 ดวงต่อชุด 

 ผลการศึกษาพบวา่ ในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัสูงสุด
เร่ือง รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีคุณค่าและน่าสะสม ในปัจจยัด้านราคา ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความสูงสุดเร่ือง ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบแผ่นเต็ม/ชุดมีความ
เหมาะสม ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบสอบถามใหค้วามส าคญัสูงสุดเร่ือง ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ี
จอดรถใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
สูงสุดเร่ือง มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากรให้แก่สมาชิก ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญสูงสุดเร่ือง พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ ปัจจัยด้าน
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กระบวนการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัสูงสุดเร่ือง การจดัสรรตราไปรษณียากร
เป็นไปอย่างถูกตอ้ง เป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิก และปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัสูงสุดเร่ือง อุปกรณ์การให้บริการจ าหน่ายตราไปรษณียากร 
มีครบถว้นและเพียงพอในการใหบ้ริการ 
 ผลการศึกษาดว้ยเทคนิค Importance Performance Analysis (IPA) พบว่าจากปัจจยั
ยอ่ยทั้งหมด 35 ขอ้ มีปัจจยัยอ่ย 18 ขอ้ตกอยูใ่น Quadrant A (ให้ความส าคญัสูง มีความพึงพอใจต ่า) 
ซ่ึงควรพิจารณาแกไ้ขก่อนเพื่อสร้างความพึงพอใจใหก้บัสมาชิก ไดแ้ก่ 
 ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ 6 ขอ้ คือ รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีคุณค่า 
และน่าสะสม จ านวนตราไปรษณียากรท่ีจดัพิมพแ์ต่ละคร้ังมีจ านวนจ ากดั ความถ่ีหรือระยะเวลาท่ี
ออกจ าหน่ายมีความเหมาะสม ปริมาณตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัสะสม ขนาดหรือรูปแบบของตราไปรษณียากรมีผลต่อความตอ้งการซ้ือในแต่ละ
คร้ัง และการจดัพิมพต์ราไปรษณียากรในรูปแบบแผน่เตม็ต่อชุด มีความสะดวกต่อการจดัเก็บ 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด 5 ขอ้ คือ มีการจดัท าวารสารเกีีี ่ยวกบัตราไปรษณียา
กรให้แก่สมาชิก มีการจดัตลาดนดัตราไปรษณียากรเพื่อให้สมาชิก และนกัสะสมตราไปรษณียากร
ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และแลกเปล่ียนตราไปรษณียากรกัน มีการจดัตราไปรษณียากรเป็น
แพคเกจในราคาพิเศษใหแ้ก่สมาชิก มีการโฆษณาตราไปรษณียากรเป็นประจ าในส่ือประเภทต่าง ๆ 
และมีการจดักิจกรรมพิเศษ เช่น การจดัสัมมนา อบรม และการให้ความรู้สมาชิกเก่ียวกับตรา
ไปรษณียากร 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการบริการ 7 ขอ้ คือ การจดัสรรตราไปรษณียากรเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง เป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก ขั้นตอนการสั่งจองตราไปรษณียากรมี
ความโปร่งใส ยุติธรรม และได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง มีบริการรับสั่งจองตราไปรษณียากรเพื่อการ
สะสม ณ ท่ีท าการไปรษณีย ์ขั้นตอนการซ้ือ และรับตราไปรษณียากรมีความรวดเร็ว และไดรั้บอยา่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ตราไปรษณียากรท่ีไดรั้บจากพนกังานถูกตอ้งตรงตามชุดและจ านวนท่ีไดส้ั่งจอง
ไว ้การรอรับบริการสั่งจอง และซ้ือตราไปรษณียากรเป็นไปตามล าดบัก่อนหลงั และมีความรวดเร็ว 
และขั้นตอนในการแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ใหลู้กคา้ทราบ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีไมตรีจิต 
 ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีตกอยูใ่น Quadrant B (ใหค้วามส าคญัสูง มีความพึงพอใจสูง) มี 10 ขอ้ 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีตกอยูใ่น Quadrant D (ใหค้วามส าคญัต ่า มีความพึงพอใจสูง) มี 7 ขอ้ และ
ไม่มีปัจจยัยอ่ยใดตกอยูใ่น Quadrant C (ใหค้วามส าคญัต ่า มีความพึงพอใจต ่า) 
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ABSTRACT 
 

 
 The study aims to study the satisfaction of philatelic club members in Mueang 
Chiang Mai district towards marketing mix of philatelic stamps. The samples of the study were 
300 members of philatelic club in Mueang Chiang Mai district that were selected by convenience 
sampling technique. Data were analyzed by frequency, percentage, and arithmetic mean. 
 Most of the respondents were married male, age between 40-49 years old, had 
highest degree of bachelor or were currently studying in bachelor degree programs. Most of them 
were shop owners or private business owners with average monthly income of 30,001-40,000 
Thai Baht. The frequency of stamp purchase was 1-2 times a month where the respondents bought 
one sheet of stamps per set. The source of stamps was the post office. The expense per each 
purchase was 201-300 Thai Baht. The type of philatelic stamp that most respondents bought was 
one philatelic stamp per set. 
 The result of the study showed that the respondents gave highest significance to 
value and collectability of the stamps regarding product factor. In terms of price factor, the 
respondents gave highest significance to reasonable price of each philatelic stamp of a set. For 
place factor, the highest importance was given to adequate parking space at the post office. 
Regarding promotion factor, that philatelic stamp journals were published for the members was 
most highly concerned. Concerning people factor, the highest importance was given to the service 
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mind of the officers. For process factor, the respondents most highly concerned about the 
appropriateness and fairness of the allocation of philatelic stamps that yielded satisfaction to the 
members. In terms of physical evidence factor, the highest significance was placed on the 
adequacy of sale equipments. 
 The result of the study with Importance Performance Analysis technique (IPA) 
revealed that 18 out of 35 sub-factors of services marketing mix factors fell in quadrant A 
category (high significance, low satisfaction) which should be improved for the members’ 
satisfactory result. These sub-factors were as follows. 
 Six sub-factors in terms of product included value and collectability of philatelic 
stamps, limited edition of each publication, appropriate frequency or period of sale, consistency 
of supply of philatelic stamps with demand of collectors, influence of philatelic stamps’ size and 
form on each purchase, and convenient storage of a sheet of philatelic stamps. 
 Six sub-factors in terms of promotion included publishing philatelic journals for 
members, organizing philatelic stamps market fair as a center for members to discuss and 
exchange stamps, providing special priced package of stamps for members, regularly advertising 
stamps in different media, organizing special events such as philatelic stamps seminar and 
training for members. 
 Seven sub-factors in terms of process included accurate, fair and satisfactory stamp 
allocation, transparent and fair stamp reservation procedure that provided accurate information, 
philatelic stamp reservation service at the post office, fast and accurate purchase and complete 
order reception procedure, accurate number and set of stamps according to the order, fast and 
respective queue for stamp reservation and purchase, and fast and amiable information service. 
 There were 10 sub-factors in the quadrant B category (high significance, high 
satisfaction). 
 There were 7 sub-factors in the quadrant D category (low significance, high 
satisfaction) and no sub-factor was found to be in quadrant C category (low significance, low 
satisfaction). 


