
 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และข้อจ ากดั 

 
  การศึกษา เร่ืองความพึงพอใจของสมาชิกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสม
การตลาดของตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของระดบั
ความส าคญัและความพึงพอใจของสมาชิกต่อบริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม เพื่อ
น ามาใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุง บริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมแก่สมาชิกใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงคดัเลือกตวัอยา่ง
ตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นสมาชิกตราไปรษณียากรเพื่อการ
สะสมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในระหว่างวนัท่ี 25 กนัยายน – 28 พฤศจิกายน 2555 จ านวนทั้งส้ิน 
300 ราย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน ซ่ึงผูศึ้กษาสามารถ
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้เสนอแนะ และขอ้จ ากดัของการศึกษา ดงัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 79.33 มีอายรุะหวา่ง 40-
49 ปี ร้อยละ 40.33 สถานภาพโสด ร้อยละ 40.00 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือก าลงัศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 37.33 ประกอบอาชีพคา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 38.33 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน อยูใ่นช่วง 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 27.67 ความถ่ีในการใชบ้ริการต่อเดือน อยู่
ระหวา่ง 1-2 คร้ังต่อเดือน ร้อยละ 46.33 จ านวนตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมท่ีซ้ือแต่ละคร้ัง คือ 1 
แผน่ต่อชุด ร้อยละ 42.00 แหล่งในการซ้ือตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม คือ ท่ีท าการไปรษณีย ์
ร้อยละ 84.00 ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเฉล่ียต่อคร้ัง อยูร่ะหวา่ง 201-300 บาท ร้อยละ 29.33 โดยรูปแบบ
ของตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมท่ีเลือกซ้ือ คือ ตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมแบบ 1 ดวงต่อชุด 
ร้อยละ 25.33 
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 2. ข้อมูลความส าคัญและความพงึพอใจของสมาชิกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วน
ประสมการตลาดของตราไปรษณยีากรเพือ่การสะสม 
 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 ระดับความส าคัญ 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัผลิตภณัฑใ์นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.71 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
สูงสุด คือ รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีคุณค่า และน่าสะสม รองลงมาคือจ านวนตรา
ไปรษณียากรท่ีจดัพิมพแ์ต่ละคร้ังมีจ านวนจ ากดั และความถ่ีหรือระยะเวลาท่ีออกจ าหน่ายแต่ละคร้ัง
มีความเหมาะสม 
 ระดับความพงึพอใจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.67 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจ
สูงสุด คือ ขนาดหรือรูปแบบของตราไปรษณียากรมีผลต่อความตอ้งการซ้ือในแต่ละคร้ัง รองลงมา 
คือ การจดัพิมพต์ราไปรษณียากรในรูปแบบแผน่เตม็ต่อชุด มีความสะดวกต่อการจดัเก็บ และ
ความถ่ีหรือระยะเวลาท่ีออกจ าหน่ายแต่ละคร้ังมีความเหมาะสม 
 
 ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ 
 ระดับความส าคัญ 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ใน
ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.64 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัสูงสุด คือ การจดัสรรตราไปรษณียากรเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม และสร้างความ
พึงพอใจใหแ้ก่สมาชิก รองลงมา คือ ขั้นตอนการสั่งจองตราไปรษณียากรมีความโปร่งใส ยติุธรรม 
และไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และมีบริการรับสั่งจองตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม ณ ท่ีท าการ
ไปรษณีย ์
 ระดับความพงึพอใจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.74 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัสูงสุด คือ มีบริการรับสั่งจองตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม ณ ท่ีท าการไปรษณีย ์
รองลงมา คือ ขั้นตอนในการแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ใหลู้กคา้ทราบ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีไมตรีจิต 
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และการรอรับบริการรับสั่งจอง และซ้ือตราไปรษณียากรเป็นไปตามล าดบัก่อนหลงั และมีความ
รวดเร็ว 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ระดับความส าคัญ 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.37 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัสูงสุด คือ มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก รองลงมา คือ มี
การประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง และมีการจดัตลาดนดัตราไปรษณี
ยากรเพื่อใหส้มาชิก และนกัสะสมตราไปรษณียากรไดมี้โอกาสพบปะพดูคุย และแลกเปล่ียนตราไปรษณียา
กรกนั 
 ระดับความพงึพอใจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.88 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัสูงสุด คือ มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก รองลงมา คือ มีการ
โฆษณาตราไปรษณียากรเป็นประจ าในส่ือประเภทต่าง ๆ และมีการจดักิจกรรมพิเศษ เช่น การจดั
สัมมนา อบรม และการใหค้วามรู้สมาชิกเก่ียวกบัตราไปรษณียากร 
 
 ปัจจัยด้านราคา 
 ระดับความส าคัญ 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นราคาในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.08 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัสูงสุด คือ 
ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบแผน่เตม็/ชุด มีความเหมาะสม รองลงมา คือ ราคาซอง
วนัแรกจ าหน่ายมีความเหมาะสม และราคาตราไปรษณียากรเม่ือจ าหน่ายพร้อมแผน่ชีทมีความ
เหมาะสม 
 ระดับความพงึพอใจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจยัดา้นราคาในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.14 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัสูงสุด คือ 
ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบแผน่เตม็/ชุด มีความเหมาะสม รองลงมา คือ ราคาตราไปรษณี
ยากรเม่ือจ าหน่ายพร้อมแผน่ชีทมีความเหมาะสม และราคาซองวนัแรกจ าหน่ายมีความเหมาะสม 
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 ปัจจัยด้านบุคลากร 
 ระดับความส าคัญ 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นบุคลากรในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.13 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
สูงสุด คือ พนกังานมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ รองลงมา คือ พนกังานท่ีให้บริการใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัตราไปรษณียากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีความน่าเช่ือถือ และพนกังานมีความรู้ความช านาญ 
 ระดับความพงึพอใจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจยัดา้นบุคลากรในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.22 โดยพบว่าปัจจยัย่อย 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
สูงสุด คือ ท่ีท าการไปรษณียมี์พนกังานท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัตราไปรษณียากรเป็นผูใ้ห้บริการ 
รองลงมา  คือ พนกังานมีความรู้ความช านาญ และพนกังานมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ 
  
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
 ระดับความส าคัญ 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ในระดบั
มาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.82 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 2 อนัดบัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
สูงสุด คือ ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ และท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียมี์
ความสะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ 
 ระดับความพงึพอใจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ในระดบั
มาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.35 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 2 อนัดบัท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
สูงสุด คือ ท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ และท่ีท าการ
ไปรษณียมี์ท่ีจอดรถใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
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 ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
 ระดับความส าคัญ 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.66 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัสูงสุด คือ อุปกรณ์การใหบ้ริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรมีครบถว้น และเพียงพอใน
การใหบ้ริการ รองลงมา คือ ป้ายบอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกสถานท่ี ป้ายบอกต าแหน่ง 
ป้ายโฆษณาภายในของท่ีท าการไปรษณียมี์ความชดัเจน และมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 
โตะ๊ เกา้อ้ี โซฟา ทีว ีหนงัสือ ฯลฯ ไวใ้หบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
 ระดับความพงึพอใจ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.42 โดยพบวา่ปัจจยัยอ่ย 3 อนัดบัแรกท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัสูงสุด คือ ท่ีท าการไปรษณียมี์การตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกอยา่งสวยงาม รองลงมา 
คือ ท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ และอุปกรณ์การใหบ้ริการจ าหน่ายตรา
ไปรษณียากรมีครบถว้น และเพียงพอในการใหบ้ริการ 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัและความพึงพอใจแต่
ละดา้นโดยสรุป 
 

ปัจจยัส่วน
ประสม 

ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด 

การตลาด ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการ
สะสมมีคุณค่า และน่าสะสม 

ขนาดหรือรูปแบบของตราไปรษณียากรมีผลต่อ
ความตอ้งการซ้ือในแต่ละคร้ัง 

ดา้นราคา 
ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงใน
รูปแบบแผน่เตม็/ชุด มีความ
เหมาะสม 

ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบแผน่
เตม็/ชุดมีความเหมาะสม 

ดา้นการจดั
จ าหน่าย 

ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถ
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

ท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะดวกต่อการ
เดินทางมาใชบ้ริการ 

ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด 

มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตรา
ไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก 

มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากรใหแ้ก่
สมาชิก 

ดา้นบุคลากร 
พนกังานมีความเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ 

ท่ีท าการไปรษณียมี์พนกังานท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบั
ตราไปรษณียากรเป็นผูใ้หบ้ริการ 

ดา้น
กระบวนการ

บริการ 

การจดัสรรตราไปรษณียากรเป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม และสร้าง
ความพึงพอใจใหแ้ก่สมาชิก 

 
มีบริการรับสัง่จองตราไปรษณียากรเพ่ือการสะสม 
ณ ท่ีท าการไปรษณีย ์

ดา้นส่ิง
น าเสนอทาง
กายภาพ 

อุปกรณ์การใหบ้ริการจ าหน่ายตรา
ไปรษณียากรมีครบถว้น และ
เพียงพอในการใหบ้ริการ 

ท่ีท าการไปรษณียมี์การตกแต่งทั้งภายใน และ
ภายนอกอยา่งสวยงาม 

  
 จากตารางท่ี 5.1 เป็นการสรุปปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้นของส่วนประสมการตลาด ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความส าคญัและความพึงพอใจสูงสุด โดยพบวา่มี 2 ปัจจยัหลกั ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัและความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยัยอ่ยเร่ืองเดียวกนั ไดแ้ก่ 
 ปัจจยัดา้นราคา ไดรั้บความส าคญัและความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ราคาตราไปรษณี
ยากรแต่ละดวงในรูปแบบแผน่เตม็/ชุด มีความเหมาะสม 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดรั้บความส าคญัและความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง มี
การจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด แต่ความพึง
พอใจต ่าสุด 
 
ปัจจยัส่วนประสม ปัจจยัย่อย 

การตลาด ความส าคญัสูงสุด ความพงึพอใจต า่สุด 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมี
คุณค่า และน่าสะสม 

จ านวนตราไปรษณียากรท่ีจดัพิมพแ์ต่
ละคร้ังมีจ านวนจ ากดั 

ดา้นราคา 
ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบ
แผน่เตม็/ชุด มีความเหมาะสม 

ราคาสมุดรวมเล่มประจ าปีมีความ
เหมาะสม 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 
ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถใหบ้ริการอยา่ง
เพียงพอ 

ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถ
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากร
ใหแ้ก่สมาชิก 

มีการจดัตราไปรษณียากรเป็น
แพคเกจในราคาพิเศษใหแ้ก่สมาชิก 

ดา้นบุคลากร 
พนกังานมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ พนกังานท่ีใหบ้ริการใหค้  าแนะน า

เก่ียวกบัตราไปรษณียากรไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง และมีความน่าเช่ือถือ 

ดา้นกระบวนการ
บริการ 

การจดัสรรตราไปรษณียากรเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง เป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่สมาชิก 

ตราไปรษณียากรท่ีไดรั้บจากพนกังาน
ถูกตอ้งตรงตามชุด และจ านวนท่ีได้
สัง่จองไว ้

ดา้นส่ิงน าเสนอ
ทางกายภาพ 

อุปกรณ์การใหบ้ริการจ าหน่ายตราไปรษณียา
กรมีครบถว้น และเพียงพอในการใหบ้ริการ 

ป้ายบอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ป้าย
บอกสถานท่ี ป้ายบอกต าแหน่ง ป้าย
โฆษณาภายในของท่ีท าการไปรษณีย์
มีความชดัเจน 

 

จากตารางท่ี 5.2 เป็นการสรุปปัจจยัย่อยในแต่ละดา้นของส่วนประสมการตลาด ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความส าคัญสูงสุดและความพึงพอใจต ่าสุด โดยพบว่ามีเพียง 1 ปัจจัยหลัก ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัสูงสุดและความพึงพอใจต ่าสุดในปัจจยัยอ่ยเร่ืองเดียวกนั ไดแ้ก่ 
 ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ไดรั้บความส าคญัสูงสุดและความพึงพอใจต ่าสุดในเร่ือง ท่ีท า
การไปรษณียมี์ท่ีจอดรถใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
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 5.1.3 ข้อมูลความส าคัญและความพงึพอใจของสมาชิกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วน
ประสมการตลาดของตราไปรษณยีากรเพือ่การสะสม จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 5.3 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัและความพึงพอใจสูง
สุดแต่ละดา้นของผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด 

เพศชาย 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ผลิตภณัฑ ์
รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการ
สะสมมีคุณค่าและน่าสะสม 

ขนาดหรือรูปแบบของตราไปรษณียากรมี
ผลต่อความตอ้งการซ้ือในแต่ละคร้ัง 

ราคา 
ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงใน
รูปแบบแผน่เตม็/ชุดมีความเหมาะสม 

ราคาซองวนัแรกจ าหน่ายมีความ
เหมาะสม 

การจดัจ าหน่าย 
ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถ
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

ท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะดวก
ต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ 

การส่งเสริมการตลาด 
มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบั
ตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง 

มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตรา 
ไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก 

บุคลากร 
พนกังานท่ีใหบ้ริการใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัตราไปรษณียากรไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ 

พนกังานมีความรู้ความช านาญ 

กระบวนการบริการ 
ขั้นตอนการสัง่จองตราไปรษณียากรมี
ความโปร่งใส ยติุธรรมและไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

ขั้นตอนในการแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ใหลู้กคา้
ทราบเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีไมตรีจิต 

ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
อุปกรณ์การใหบ้ริการจ าหน่ายตรา
ไปรษณียากรมีครบถว้นและเพียงพอ
ในการใหบ้ริการ 

ท่ีท าการไปรษณียมี์การตกแต่งทั้งภายใน
และภายนอกอยา่งสวยงาม 

 
 จากตารางท่ี 5.3 เป็นการสรุปปัจจัยย่อยในแต่ละด้านของส่วนประสมการตลาดท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ค่าเฉล่ียให้ความส าคญัและความพึงพอใจสูงสุด โดยพบวา่ทุกปัจจยั
ยอ่ย มีค่าความส าคญัสูงสุดและค่าความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
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 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดเร่ือง 
รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีคุณค่าและน่าสะสม และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง 
ขนาดหรือรูปแบบของตราไปรษณียากรมีผลต่อความตอ้งการซ้ือในแต่ละคร้ัง 
 ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดเร่ือง ราคา
ตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบเผน่เต็มต่อชุดมีความเหมาะสม และความพึงพอใจสูงสุดใน
เร่ือง ราคาซองวนัแรกจ าหน่ายมีความเหมาะสม 
 ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดเร่ือง ท่ีท า
การไปรษณียมี์ท่ีจอดรถให้บริการอยา่งเพียงพอ และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ท่ีตั้งของท่ีท าการ
ไปรษณียมี์ความสะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ค่าเฉล่ียความส าคญั
สูงสุดเร่ือง มีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง และความพึงพอใจ
สูงสุดในเร่ือง มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดเร่ือง 
พนกังานท่ีให้บริการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัตราไปรษณียากรไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมีความน่าเช่ือถือ 
และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง พนกังานมีความรู้ความช านาญ 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ให้ค่าเฉล่ียความส าคญั
สูงสุดเร่ือง ขั้นตอนการสั่งจองตราไปรษณียากรมีความโปร่งใส ยุติธรรมและไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ขั้นตอนในการแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ใหลู้กคา้ทราบเป็นไปอยา่งรวดเร็ว
และมีไมตรีจิต 
 ปัจจัยด้านส่ิงน า เสนอทางกายภาพ ผู ้ตอบแบบสอบถามเพศชาย ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัสูงสุดเร่ือง อุปกรณ์การให้บริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรมีครบถว้น และเพียงพอใน
การให้บริการ และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ท่ีท าการไปรษณีย์มีการตกแต่งทั้งภายในและ
ภายนอกอยา่งสวยงาม 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัและความพึงพอใจสูง
สุดแต่ละดา้นของผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด 

เพศหญิง 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ผลิตภณัฑ ์
รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการ
สะสมมีคุณค่าและน่าสะสม 

การจดัพิมพต์ราไปรษณียากรในรูปแบบแผน่
เตม็/ชุดมีความสะดวกต่อการจดัเก็บ 

ราคา 
ราคาตราไปรษณียากรพร้อมอลับั้มชีท
มีความเหมาะสม 

ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบ
แผน่เตม็/ชุดมีความเหมาะสม 

การจดัจ าหน่าย 
ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถใหบ้ริการ
อยา่งเพียงพอ 

ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถใหบ้ริการอยา่ง
เพียงพอ 

การส่งเสริม
การตลาด 

มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบั
ตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง 

มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตรา 
ไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก 

บุคลากร 
พนกังานมีความเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ 

ท่ีท าการไปรษณียมี์พนกังานท่ีเช่ียวชาญ
เก่ียวกบัตราไปรษณียากรเป็นผูใ้หบ้ริการ 

กระบวนการ
บริการ 

การรอรับบริการสัง่จองและซ้ือตรา 
ไปรษณียากรเป็นไปตามล าดบั
ก่อนหลงั 
และมีความรวดเร็ว 

มีบริการรับสัง่จองตราไปรษณียากรเพ่ือการ
สะสม ณ ท่ีท าการไปรษณีย ์

ส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ 

อุปกรณ์การใหบ้ริการจ าหน่ายตรา 
ไปรษณียากรมีครบถว้นและเพียงพอ 
ในการใหบ้ริการ 

อุปกรณ์การใหบ้ริการจ าหน่ายตราไปรษณียา
กร 
มีครบถว้นและเพียงพอในการใหบ้ริการ 

 
 จากตารางท่ี 5.4 เป็นการสรุปปัจจยัย่อยในแต่ละด้านของส่วนประสมการตลาด ท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัและความพึงพอใจสูงสุด โดยพบวา่มี 2 ปัจจยั
หลกัท่ีมีความส าคญัและความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยัยอ่ยเร่ืองเดียวกนั ไดแ้ก่ 
 ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ไดรั้บความส าคญัและความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ท่ีท าการ
ไปรษณียมี์ท่ีจอดรถใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
 ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ไดรั้บความส าคญัและความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง 
อุปกรณ์การใหบ้ริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรมีครบถว้นและเพียงพอในการใหบ้ริการ 
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 ส่วนปัจจยัหลักท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ความส าคญัสูงสุดและความพึง
พอใจสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างกนัมี 5 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดเร่ือง 
รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีคุณค่าและน่าสะสม และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง การ
จดัพิมพต์ราไปรษณียากรในรูปแบบแผน่เตม็ต่อชุดมีความสะดวกต่อการจดัเก็บ 
 ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดเร่ือง ราคา
ตราไปรษณียากรพร้อมอลับั้มชีทมีความเหมาะสม และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ราคาตรา
ไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบแผน่เตม็ต่อชุดมีความเหมาะสม 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ค่าเฉล่ียความส าคญั
สูงสุดเร่ือง มีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง และความพึงพอใจ
สูงสุดในเร่ือง มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดเร่ือง 
พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ท่ีท าการไปรษณีย์มี
พนกังานท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัตราไปรษณียากรเป็นผูใ้หบ้ริการ 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ให้ค่าเฉล่ียความส าคญั
สูงสุดเร่ือง การรอรับบริการสั่งจองและซ้ือตราไปรษณียากรเป็นไปตามล าดบัก่อนหลงัและมีความ
รวดเร็ว และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง มีบริการรับสั่งจองตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม ณ ท่ีท า
การไปรษณีย ์
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 5.1.4 ข้อมูลความส าคัญและความพงึพอใจของสมาชิกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วน
ประสมการตลาดของตราไปรษณยีากรเพือ่การสะสม จ าแนกตามอายุ 
ตารางท่ี 5.5 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัและความพึงพอใจสูง
สุดแต่ละดา้นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 39 ปี 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด 

อายุไม่เกนิ 39 ปี 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ผลิตภณัฑ ์
รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการ
สะสมมีคุณค่าและน่าสะสม 

การจดัพิมพต์ราไปรษณียากรในรูปแบบ
แผน่เตม็/ชุดมีความสะดวกต่อการจดัเก็บ 

ราคา 
ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงใน
รูปแบบแผน่เตม็/ชุดมีความ
เหมาะสม 

ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงใน
รูปแบบแผน่เตม็/ชุดมีความเหมาะสม 

การจดัจ าหน่าย 
ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถ
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

ท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะดวก
ต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ 

การส่งเสริมการตลาด 
มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบ
เก่ียวกบัตราไปรษณียากรอยา่ง
ต่อเน่ือง 

มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตรา 
ไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก 

บุคลากร 
พนกังานท่ีใหบ้ริการใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัตราไปรษณียากรไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ 

ท่ีท าการไปรษณียมี์พนกังานท่ีเช่ียวชาญ
เก่ียวกบัตราไปรษณียากรเป็นผูใ้หบ้ริการ 

กระบวนการบริการ 
การรอรับบริการสัง่จองและ ซ้ือ
ตราไปรษณียากรเป็นไปตามล าดบั
ก่อนหลงัและมีความรวดเร็ว 

ขั้นตอนการสัง่จองตราไปรษณียากรมี
ความโปร่งใส ยติุธรรมและไดรั้บขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง 

ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
อุปกรณ์การใหบ้ริการจ าหน่ายตรา
ไปรษณียากรมีครบถว้นและ
เพียงพอในการใหบ้ริการ 

ท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะอาดของ
สถานท่ีใหบ้ริการ 

 
 จากตารางท่ี 5.5 เป็นการสรุปปัจจยัย่อยในแต่ละด้านของส่วนประสมการตลาดท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายไุม่เกิน 39 ปี ใหค้่าเฉล่ียใหค้วามส าคญัและความพึงพอใจสูงสุด โดยพบวา่
เกือบทุกปัจจยัย่อย มีค่าความส าคญัสูงสุดและค่าความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยัย่อยท่ีแตกต่างกนั 
ยกเวน้ปัจจัยด้านราคา คือ ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบแผ่นเต็มต่อชุดมีความ
เหมาะสม 
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 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 39 ปี ให้ค่าเฉล่ียความส าคญั
สูงสุดเร่ือง รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีคุณค่าและน่าสะสม และความพึงพอใจสูงสุด
ในเร่ือง การจดัพิมพต์ราไปรษณียากรในรูปแบบแผน่เตม็ต่อชุดมีความสะดวกต่อการจดัเก็บ 
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 39 ปี ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัสูงสุดเร่ือง ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถให้บริการอย่างเพียงพอ และความพึงพอใจ
สูงสุดในเร่ือง ท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 39 ปี ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัสูงสุดเร่ือง มีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง และ
ความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 39 ปี ให้ค่าเฉล่ียความส าคญั
สูงสุดเร่ือง พนกังานท่ีให้บริการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัตราไปรษณียากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีความ
น่าเช่ือถือ และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ท่ีท าการไปรษณียมี์พนักงานท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัตรา
ไปรษณียากรเป็นผูใ้หบ้ริการ 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 39 ปี ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัสูงสุดเร่ือง การรอรับบริการสั่งจอง และซ้ือตราไปรษณียากรเป็นไปตามล าดบัก่อนหลงั
และมีความรวดเร็ว และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ขั้นตอนการสั่งจองตราไปรษณียากรมีความ
โปร่งใส ยติุธรรมและไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 39 ปี ให้
ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดเร่ือง อุปกรณ์การให้บริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรมีครบถ้วนและ
เพียงพอในการให้บริการ และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะอาดของ
สถานท่ีใหบ้ริการ 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัและความพึงพอใจสูง
สุดแต่ละดา้นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40-49 ปี 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด 

อายุ 40-49 ปี 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ผลิตภณัฑ ์
รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม
มีคุณค่าและน่าสะสม 

ขนาดหรือรูปแบบของตราไปรษณียากรมี
ผลต่อความตอ้งการซ้ือในแต่ละคร้ัง 

ราคา 
ราคาตราไปรษณียากรพร้อมอลับั้มชีทมี
ความเหมาะสม 

ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงใน
รูปแบบแผน่เตม็/ชุดมีความเหมาะสม 

การจดัจ าหน่าย 
ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถใหบ้ริการ
อยา่งเพียงพอ 

ท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะดวก
ต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ 

การส่งเสริมการตลาด 
มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบั
ตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง 

มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตรา 
ไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก 

บุคลากร 
พนกังานมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ ท่ีท าการไปรษณียมี์พนกังานท่ีเช่ียวชาญ

เก่ียวกบัตราไปรษณียากรเป็นผูใ้หบ้ริการ 

กระบวนการบริการ 
ขั้นตอนการสัง่จองตราไปรษณียากรมี
ความโปร่งใส ยติุธรรมและไดรั้บขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้ง 

การรอรับบริการสัง่จอง และซ้ือตรา
ไปรษณียากรเป็นไปตามล าดบัก่อนหลงั
และมีความรวดเร็ว 

ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
อุปกรณ์การใหบ้ริการจ าหน่ายตรา
ไปรษณียากรมีครบถว้นและเพียงพอใน
การใหบ้ริการ 

ท่ีท าการไปรษณียมี์การตกแต่งทั้งภายใน
และภายนอกอยา่งสวยงาม 

 
 จากตารางท่ี 5.6 เป็นการสรุปปัจจยัย่อยในแต่ละด้านของส่วนประสมการตลาดท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40-49 ปี ใหค้่าเฉล่ียให้ความส าคญัและความพึงพอใจสูงสุด โดยพบวา่ทุก
ปัจจยัยอ่ย มีค่าความส าคญัสูงสุดและค่าความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40-49 ปี ให้ค่าเฉล่ียความส าคญั
สูงสุดเร่ือง รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีคุณค่าและน่าสะสม และความพึงพอใจสูงสุด
ในเร่ือง ขนาดหรือรูปแบบของตราไปรษณียากรมีผลต่อความตอ้งการซ้ือในแต่ละคร้ัง 
 ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40-49 ปี ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด
เร่ือง ราคาตราไปรษณียากรพร้อมอลับั้มชีทมีความเหมาะสม และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ราคา
ตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบแผน่เตม็ต่อชุดมีความเหมาะสม 
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 ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40-49 ปี ใหค้่าเฉล่ียความส าคญั
สูงสุดเร่ือง ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถให้บริการอยา่งเพียงพอ และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง 
ท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ 
 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40-49 ปี ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัสูงสุดเร่ือง มีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง และ
ความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40-49 ปี ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด
เร่ือง พนกังานมีความเต็มใจในการให้บริการ และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ท่ีท าการไปรษณียมี์
พนกังานท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัตราไปรษณียากรเป็นผูใ้หบ้ริการ 
 ปัจจยัด้านกระบวนการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 -49 ปี ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัสูงสุดเร่ือง ขั้นตอนการสั่งจองตราไปรษณียากรมีความโปร่งใส ยุติธรรมและได้รับ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง การรอรับบริการสั่งจอง และซ้ือตราไปรษณียากร
เป็นไปตามล าดบัก่อนหลงัและมีความรวดเร็ว 
 ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40-49 ปี ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัสูงสุดเร่ือง อุปกรณ์การให้บริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรมีครบถว้นและเพียงพอใน
การให้บริการ และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ท่ีท าการไปรษณีย์มีการตกแต่งทั้งภายในและ
ภายนอกอยา่งสวยงาม 
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ตารางท่ี 5.7 แสดงปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัและความพึงพอใจสูง
สุดแต่ละดา้นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด 

อายุ 50 ปีขึน้ไป 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ผลิตภณัฑ ์
รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม
มีคุณค่าและน่าสะสม 

ความถ่ีหรือระยะเวลาท่ีออกจ าหน่าย 
แต่ละคร้ังมีความเหมาะสม 

ราคา 
ราคาตราไปรษณียากรพร้อมอลับั้มชีทมี
ความเหมาะสม 

ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงใน
รูปแบบแผน่เตม็/ชุดมีความเหมาะสม 

การจดัจ าหน่าย 
ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถใหบ้ริการ
อยา่งเพียงพอ 

ท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียมี์ความ
สะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ 

การส่งเสริมการตลาด 
มีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบั
ตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง 

มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตรา 
ไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก 

บุคลากร 
พนกังานมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ ท่ีท าการไปรษณียมี์พนกังานท่ีเช่ียวชาญ

เก่ียวกบัตราไปรษณียากรเป็นผู ้
ใหบ้ริการ 

กระบวนการบริการ 
ขั้นตอนการสัง่จองตราไปรษณียากรมี
ความโปร่งใส ยติุธรรมและไดรั้บขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้ง 

การรอรับบริการสัง่จอง และซ้ือตรา
ไปรษณียากรเป็นไปตามล าดบัก่อนหลงั
และมีความรวดเร็ว 

ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
อุปกรณ์การใหบ้ริการจ าหน่ายตรา
ไปรษณียากรมีครบถว้นและเพียงพอใน
การใหบ้ริการ 

ท่ีท าการไปรษณียมี์การตกแต่งทั้ง
ภายในและภายนอกอยา่งสวยงาม 

 
 จากตารางท่ี 5.7 เป็นการสรุปปัจจยัย่อยในแต่ละด้านของส่วนประสมการตลาดท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป ให้ค่าเฉล่ียให้ความส าคญัและความพึงพอใจสูงสุด โดยพบวา่
ทุกปัจจยัยอ่ย มีค่าความส าคญัสูงสุดและค่าความพึงพอใจสูงสุดในปัจจยัยอ่ยท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป ให้ค่าเฉล่ียความส าคญั
สูงสุดเร่ือง รูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีคุณค่าและน่าสะสม และความพึงพอใจสูงสุด
ในเร่ือง ความถ่ีหรือระยะเวลาท่ีออกจ าหน่ายแต่ละคร้ังมีความเหมาะสม 
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 ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด
เร่ือง ราคาตราไปรษณียากรพร้อมอลับั้มชีทมีความเหมาะสม และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ราคา
ตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบแผน่เตม็ต่อชุดมีความเหมาะสม 
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัสูงสุดเร่ือง ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถให้บริการอย่างเพียงพอ และความพึงพอใจ
สูงสุดในเร่ือง ท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัสูงสุดเร่ือง มีการประชาสัมพนัธ์ให้ทราบเก่ียวกบัตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง และ
ความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป ให้ค่าเฉล่ียความส าคญั
สูงสุดเร่ือง พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการ และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ท่ีท าการ
ไปรษณียมี์พนกังานท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัตราไปรษณียากรเป็นผูใ้หบ้ริการ 
 ปัจจยัด้านกระบวนการบริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัสูงสุดเร่ือง ขั้นตอนการสั่งจองตราไปรษณียากรมีความโปร่งใส ยุติธรรมและได้รับ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง การรอรับบริการสั่งจอง และซ้ือตราไปรษณียากร
เป็นไปตามล าดบัก่อนหลงัและมีความรวดเร็ว 
 ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัสูงสุดเร่ือง อุปกรณ์การให้บริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรมีครบถว้นและเพียงพอใน
การให้บริการ และความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง ท่ีท าการไปรษณีย์มีการตกแต่งทั้งภายในและ
ภายนอกอยา่งสวยงาม 
 

5. ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ความส าคัญและความพงึพอใจของสมาชิกในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของตราไปรษณยีากรเพือ่การสะสม โดยเทคนิค Importance 
Performance Analysis (IPA) 
 
 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 6 ขอ้ พบวา่ทุกปัจจยัยอ่ยตกอยูใ่น Quadrant A ไดแ้ก่ รูปแบบ
ตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีคุณค่า และน่าสะสม จ านวนตราไปรษณียากรท่ีจดัพิมพแ์ต่ละคร้ัง
มีจ านวนจ ากดั ความถ่ีหรือระยะเวลาท่ีออกจ าหน่ายแต่ละคร้ังมีความเหมาะสม ปริมาณตราไปรษณียา
กรเพื่อการสะสมมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัสะสม ขนาดหรือรูปแบบของตราไปรษณียา
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กรมีผลต่อความตอ้งการซ้ือในแต่ละคร้ัง และการจดัพิมพต์ราไปรษณียากรในรูปแบบแผน่ต่อชุด มี
ความสะดวกต่อการจดัเก็บ 
 
 ปัจจัยด้านราคา 
 ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 5 ขอ้ พบวา่ทุกปัจจยัยอ่ยตกอยูใ่น Quadrant B ไดแ้ก่ ราคา
ตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบแผน่เตม็/ชุด มีความเหมาะสม ราคาซองวนัแรกจ าหน่ายมี
ความเหมาะสม ราคาตราไปรษณียากรเม่ือจ าหน่ายพร้อมแผน่ชีทมีความเหมาะสม ราคาสมุดรวม
เล่มประจ าปีมีความเหมาะสม และราคาตราไปรษณียากรพร้อมอลับั้มชีทมีความเหมาะสม 
 
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
 ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 2 ขอ้ พบวา่ทุกปัจจยัยอ่ยตกอยูใ่น Quadrant D ไดแ้ก่ ท่ีท าการ
ไปรษณียมี์ท่ีจอดรถใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ และท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะดวกต่อการ
เดินทางมาใชบ้ริการ 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 6 ขอ้ พบวา่ 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีตกอยูใ่น Quadrant A มี 5 ขอ้ ไดแ้ก่ มีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบั
ตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง มีการจดัตลาดนดัตราไปรษณียากรเพื่อใหส้มาชิก และนกัสะสมตรา
ไปรษณียากรไดมี้โอกาสพบปะพดูคุย และแลกเปล่ียนตราไปรษณียากรกนั มีการจดัตราไปรษณียากร
เป็นแพคเกจในราคาพิเศษใหแ้ก่สมาชิก มีการโฆษณาตราไปรษณียากรเป็นประจ าในส่ือประเภท
ต่าง ๆ และมีการจดักิจกรรมพิเศษ เช่น การจดัสัมมนา อบรม และการใหค้วามรู้สมาชิกเก่ียวกบัตรา
ไปรษณียากร 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีตกอยูใ่น Quadrant B มี 1 ขอ้ ไดแ้ก่ มีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณี
ยากรใหแ้ก่สมาชิก 
 
 ปัจจัยด้านบุคลากร 
 ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 4 ขอ้ พบวา่ทุกปัจจยัยอ่ยตกอยูใ่น Quadrant B ไดแ้ก่ 
พนกังานมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ พนกังานท่ีใหบ้ริการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัตราไปรษณียากร
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีความน่าเช่ือถือ พนกังานมีความรู้ความช านาญ และท่ีท าการไปรษณียมี์
พนกังานท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัตราไปรษณียากรเป็นผูใ้หบ้ริการ 
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 ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ 
 ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 7 ขอ้ พบวา่ทุกปัจจยัยอ่ยตกอยูใ่น Quadrant A ไดแ้ก่ การ
จดัสรรตราไปรษณียากรเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่สมาชิก 
ขั้นตอนการสั่งจองตราไปรษณียากรมีความโปร่งใส ยติุธรรม และไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีบริการ
รับสั่งจองตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม ณ ท่ีท าการไปรษณีย ์ขั้นตอนการซ้ือ และรับตราไปรษณี
ยากรมีความรวดเร็ว และไดรั้บอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตราไปรษณียากรท่ีไดรั้บจากพนกังานถูกตอ้ง
ตรงตามชุด และจ านวนท่ีไดส้ั่งจองไว ้ การรอรับบริการสั่งจอง และซ้ือตราไปรษณียากรเป็นไป
ตามล าดบัก่อนหลงั และมีความรวดเร็ว และขั้นตอนในการแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ใหลู้กคา้ทราบ เป็นไป
อยา่งรวดเร็ว และมีไมตรีจิต 
 
 ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ 
 ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย 5 ขอ้ พบวา่ทุกปัจจยัยอ่ยตกอยูใ่น Quadrant D ไดแ้ก่ อุปกรณ์
การใหบ้ริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรมีครบถว้น และเพียงพอในการใหบ้ริการ ป้ายบอก
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกสถานท่ี ป้ายบอกต าแหน่ง ป้ายโฆษณาภายในของท่ีท าการ
ไปรษณียมี์ความชดัเจน มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี โซฟา ทีว ีหนงัสือ ฯลฯ ไว้
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ ท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ และท่ีท าการ
ไปรษณียมี์การตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกอยา่งสวยงาม 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วน
ประสมการตลาดของตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม อภิปรายผลตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ได้
ดงัน้ี 
 1. ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาด (Service Marketing Mix หรือ 7P’s) ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดทุกปัจจยั มีผลต่อความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการ
ใหบ้ริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม โดยการเปรียบเทียบระดบัความส าคญักบัระดบั
ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัแต่
ละปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยะพงศ ์ ชลววิฒัน์มงคล (2546) ซ่ึง
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมของสมาชิกในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดแต่ละ
ปัจจยัยอ่ยในระดบัมากเช่นกนั 
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 เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นสมาชิกในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุดต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และกระบวนการบริการ และให้
ความส าคญัในระดบัมากต่อปัจจยัดา้นราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร และส่ิง
น าเสนอทางกายภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาจากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ทุกปัจจยั ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลการศึกษาของ ปิยะพงศ ์ชลวิวฒัน์มงคล (2546) ซ่ึงศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมของสมาชิกในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเกิดจากรูปแบบของตรา
ไปรษณียากรในปัจจุบนัผลิตดว้ยเทคโนโลยีท่ีสมยัใหม่มากข้ึน เช่น การพิมพดุ์นนูน การพิมพผ์งมุก 
การพิมพแ์บบ 7 เหล่ียม เป็นตน้ อีกทั้งสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ไดส้ะสมเน่ืองจากความชอบเพียงอยา่ง
เดียว แต่เป็นการสะสมเพื่อเก็งก าไรดว้ย จึงท าให้ตราไปรษณียากรมีมูลค่ามากข้ึนในความรู้สึกของ
สมาชิก 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาทุกปัจจยั ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยะพงศ ์ชลวิวฒัน์มงคล (2546) ซ่ึงศึกษาเร่ืองซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจยั
ดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมของสมาชิกในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเกิดจากการจดัพิมพต์ราไปรษณี
ยากรท่ีจดัพิมพด์ว้ยระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึน ท าให้ตราไปรษณียากรบางชุดมีตน้ทุน และ
ราคาท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัตราไปรษณียากรบางชุดจ าหน่ายพร้อมแผน่ชีท หรืออลับั้มชีท เพื่อเพิ่ม
มูลค่า ท าให้ราคาของตราไปรษณียากรชุดนั้น ๆ เพิ่มข้ึน ดงันั้นสมาชิกจึงให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดา้นราคามากข้ึน 
 ปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่ายทุกปัจจยั ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบั
มาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยะพงศ์ ชลวิวฒัน์มงคล (2546) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้น
การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมของสมาชิกในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัทุกปัจจยัย่อยในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเกิดจากสมาชิกตอ้งการ
ความสะดวก และความรวดเร็วในการใชบ้ริการ อีกทั้งสมาชิกส่วนใหญ่มกัจะซ้ือตราไปรษณียากร
จากท่ีท าการไปรษณีย ์ท าใหส้มาชิกให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมากข้ึน 
 ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดทุกปัจจยั ด้านบุคลากร และด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพทุกปัจจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ปิยะพงศ์ ชลวิวฒัน์มงคล (2546) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือตรา
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ไปรษณียากรเพื่อการสะสมของสมาชิกในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัทุกปัจจยัยอ่ยในระดบัมาก 
 ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการบริการทุกปัจจยั ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยะพงศ ์ชลวิวฒัน์มงคล (2546) ซ่ึงศึกษาเร่ือง
ปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมของสมาชิกในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเกิดจากตราไปรษณียากรท่ีออกจ าหน่าย
แต่ละชุดมีจ านวนจ ากดั บางชุดเป็นท่ีตอ้งการของสมาชิกและนกัสะสมตราไปรษณียากรเป็นอยา่ง
มาก สมาชิกจึงตอ้งการให้ท่ีท าการไปรษณียจ์ดัสรรตราไปรษณียากร ให้สมาชิกทุกคนอย่างเป็น
ธรรม โปร่งใสและไดรั้บตราไปรษณียากรอยา่งทัว่ถึง 
 2. แนวคิดวเิคราะห์ความพงึพอใจ โดยวธีิ Importance Performance Analysis (IPA)  
 จากการผลการศึกษาพบวา่มี 18 ปัจจยัยอ่ยท่ีตกอยูใ่น Quadrant A ซ่ึงมีความส าคญัต่อ
สมาชิกแต่ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองท่ีดีเพียงพอ จึงท าให้เกิดความไม่พึงพอใจนั้น ดงันั้นจึงควรให้
ความสนใจพิจารณาวางแผนปรับปรุงอยา่งเร่งด่วนตามล าดบั เม่ือพิจารณาแต่ละส่วนประสมการตลาด
พบวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการมีปัจจยัยอ่ยท่ีตกอยูใ่น Quadrant A จ านวน 7 เร่ือง ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์มีปัจจยัยอ่ยท่ีตกอยูใ่น Quadrant A จ านวน 6 เร่ือง และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมี
ปัจจยัยอ่ยท่ีตกอยูใ่น Quadrant A จ านวน 5 เร่ือง ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจยัด้านกระบวนการบริการ จ านวน 7 เร่ือง ท่ีอยู่ใน Quadrant A ซ่ึงผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัมาก แต่มีความพึงพอใจในระดบัต ่า ไดแ้ก่ การจดัสรรตราไปรษณียากร
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก ขั้นตอนการสั่งจองตราไปรษณียา
กรมีความโปร่งใส ยติุธรรม และไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีบริการรับสั่งจองตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม 
ณ ท่ีท าการไปรษณีย ์ขั้นตอนการซ้ือ และรับตราไปรษณียากรมีความรวดเร็ว และไดรั้บอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น ตราไปรษณียากรท่ีไดรั้บจากพนกังานถูกตอ้งตรงตามชุด และจ านวนท่ีไดส้ั่งจองไว ้การรอรับ
บริการ  สั่งจองและซ้ือตราไปรษณียากรเป็นไปตามล าดบัก่อนหลงัและมีความรวดเร็ว และขั้นตอนใน
การแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ให้ลูกคา้ทราบเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีไมตรีจิต ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีทางท่ีท าการ
ไปรษณียใ์นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ควรเร่งแกไ้ขโดยเร็ว 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์จ านวน 6 เร่ือง ท่ีอยูใ่น Quadrant A ไดแ้ก่ รูปแบบตราไปรษณียา
กรเพื่อการสะสมมีคุณค่าและน่าสะสม จ านวนตราไปรษณียากรท่ีจดัพิมพ์แต่ละคร้ังมีจ านวนจ ากัด 
ความถ่ีหรือระยะเวลาท่ีออกจ าหน่ายแต่ละคร้ังมีความเหมาะสม ปริมาณตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม
มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัสะสม ขนาดหรือรูปแบบของตราไปรษณียากรมีผลต่อความ
ตอ้งการซ้ือในแต่ละคร้ังและการจดัพิมพต์ราไปรษณียากรในรูปแบบแผ่นเต็มต่อชุดมีความสะดวกต่อ
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การจดัเก็บ ซ่ึงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันท่ีท าการไปรษณีย์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ยงัตอบสนองได้ไม่ดีพอ ดังนั้นจึงควรเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของสมาชิกโดยเร็ว
ต่อไป 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ านวน 5 เร่ืองท่ีอยูใ่น Quadrant A ไดแ้ก่ มีการจดัท า
วารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากรให้แก่สมาชิก มีการจดัตลาดนดัตราไปรษณียากรเพื่อใหส้มาชิกและ
นกัสะสมตราไปรษณียากรไดมี้โอกาสพบปะพดูคุยและแลกเปล่ียนตราไปรษณียากรกนั มีการจดัตรา
ไปรษณียากรเป็นแพคเกจในราคาพิเศษใหแ้ก่สมาชิก มีการโฆษณาตราไปรษณียากรเป็นประจ าในส่ือ
ประเภทต่าง ๆ และมีการจดักิจกรรมพิเศษ เช่น การจดัสัมมนา อบรมและการใหค้วามรู้สมาชิกเก่ียวกบั
ตราไปรษณียากร ทั้งน้ี ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดเป็นช่องทางในการส่ือสารขอ้มูล ข่าวสารให้
ลูกคา้ทราบ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าใหส้มาชิกใกลชิ้ดกบัท่ีท าการไปรษณียม์ากข้ึน ท่ีท าการไปรษณียใ์น
อ าเภอเมืองเชียงใหม่จึงควรใหค้วามส าคญัในการแกไ้ข และปรับปรุงปัจจยัดา้นน้ีโดยเร็ว ส่วนปัจจยั
ยอ่ยท่ีอยูใ่น Quadrant B ท่ีผูใ้หบ้ริการตอบสนองไดดี้อยูแ่ลว้ ไดแ้ก่ มีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบ
เก่ียวกบัตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง ถึงแมผู้ใ้หบ้ริการตอบสนองไดดี้อยูแ่ลว้ แต่ก็ควรรักษาความพึง
พอใจของสมาชิกไวก่้อนท่ีปัจจยัดงักล่าวจะตกลงไปอยูใ่น Quadrant A ในอนาคตต่อไป 
 ส าหรับปัจจยัดา้นราคา การจดัจ าหน่าย บุคลากร และส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ไม่มี
ปัจจยัยอ่ยท่ีกระจายตวัอยูใ่น Quadrant A แต่ก็ควรมีการปรับปรุง และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่สมาชิก เน่ืองจากปัจจยัย่อยบางเร่ืองอยู่ใกลแ้กนซ่ึงเป็นจุดตดั ซ่ึงอาจมีความ
เส่ียงสูงท่ีจะตกไปอยูใ่น Quadrant A ไดแ้ก่   
  ปัจจยัด้านราคา เร่ือง ราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบแผ่นเต็ม/ชุด มี
ความเหมาะสม ราคาซองวนัแรกจ าหน่ายมีความเหมาะสม ราคาตราไปรษณียากรเม่ือจ าหน่าย
พร้อมแผน่ชีทมีความเหมาะสม ราคาสมุดรวมเล่มประจ าปีมีความเหมาะสม และราคาตราไปรษณี
ยากรพร้อมอลับั้มชีทมีความเหมาะสม ซ่ึงถึงแมว้า่สมาชิกจะพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคา แต่ก็ไม่ควร
ละเลยในการให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านราคา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคา เพิ่มหรือลดราคา เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหปั้จจยัดา้นราคาตกไปอยูใ่น Quadrant A 
  ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย เร่ือง ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถให้บริการอยา่งเพียงพอ 
และท่ีตั้งของท่ีท าการไปรษณียมี์ความสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ ท่ีท าการไปรษณียใ์น
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ควรเร่งแกไ้ขปรับปรุงปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายโดยเร็ว เน่ืองจากปัจจยัดา้นการ
จดัจ าหน่ายตกอยูใ่น Quadrant D ซ่ึงสมาชิกมีความพึงพอใจต ่า และถึงแมจ้ะใหค้วามส าคญัในระดบั
ต ่า แต่ก็ควรแกไ้ขและปรัปปรุงเพื่อใหส้มาชิกมีความพึงพอใจต่อไป 



 98 

 ปัจจยัดา้นบุคลากร เร่ือง พนกังานมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ พนกังานท่ีให้บริการ
ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัตราไปรษณียากรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีความน่าเช่ือถือ พนกังานมีความรู้ความ
ช านาญ และท่ีท าการไปรษณียมี์พนกังานท่ีเช่ียวชาญเก่ียวกบัตราไปรษณียากรเป็นผูใ้ห้บริการ เป็น
ปัจจยัท่ีใกลชิ้ดกบัสมาชิกมากท่ีสุด และเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยส่ือคุณค่าของตราไปรษณียากรไปยงั
สมาชิก ท่ีท าการไปรษณียใ์นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จึงควรพฒันาปัจจยัดา้นบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
 ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ เร่ือง อุปกรณ์การให้บริการจ าหน่ายตราไปรษณียา
กรมีครบถว้น และเพียงพอในการให้บริการ ป้ายบอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกสถานท่ี ป้าย
บอกต าแหน่ง ป้ายโฆษณาภายในของท่ีท าการไปรษณียมี์ความชดัเจน มีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง 
ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี โซฟา ทีวี หนังสือ ฯลฯ ไวใ้ห้บริการอย่างเพียงพอ ท่ีท าการไปรษณีย์มีความ
สะอาดของสถานท่ีให้บริการ และท่ีท าการไปรษณียมี์การตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกอย่าง
สวยงาม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสมาชิกไม่ค่อยให้ความส าคญั แต่มีความพึงพอใจในระดบัสูง ทั้งน้ีท่ีท าการ
ไปรษณียใ์นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ควรให้การดูแลและปรับปรุงให้ดีข้ึนต่อไป เพื่อให้สมาชิกมีความ
พึงพอใจมากข้ึน และอาจใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นน้ีเพิ่มข้ึนในอนาคต 
 
ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของ สมาชิกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดของตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 300 ราย ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 40-49 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ระดบัปริญญาตรีหรือ
ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั ระดับ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ใชบ้ริการ 1-2 คร้ังต่อเดือน จ านวนตราไปรษณียากรท่ีซ้ือ 
คือ 1 แผ่น/ชุด แหล่งท่ีซ้ือส่วนใหญ่ คือ ท่ีท าการไปรษณีย ์ค่าใชจ่้ายในการซ้ือเฉล่ีย/คร้ัง 201-300 
บาท และรูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่ คือ ตราไปรษณียากรเพื่อการ
สะสมแบบ 1 ดวง/ชุด 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองมีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากร
ใหแ้ก่สมาชิก และมีการประชาสัมพนัธ์ให้ให้ทราบเก่ียวกบัตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง สมาชิก
เพศชายใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด แต่สมาชิกเพศหญิงใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ เร่ืองขั้นตอนในการแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ให้ลูกคา้ทราบ
เป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีไมตรีจิต และการจดัสรรตราไปรษณียากรเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม
และสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก สมาชิกเพศชายให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด แต่สมาชิก
เพศหญิงใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
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 ปัจจยัย่อยดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ สมาชิกเพศชายให้ความส าคญัในระดบัปาน
กลางเร่ืองมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี โซฟา ทีวี หนงัสือ ฯลฯ ไวใ้ห้บริการอยา่ง
เพียงพอ ในขณะท่ีสมาชิกเพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยเร่ืองน้ีในระดบัมาก ส่วนปัจจยัยอ่ย
เร่ืองป้ายบอกรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ป้ายบอกสถานท่ี ป้ายบอกต าแหน่ง ป้ายโฆษณาภายในของท่ี
ท าการไปรษณีย์มีความชัดเจน สมาชิกเพศชายให้ความส าคญัในระดับมาก แต่สมาชิกเพศหญิงให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง 
 ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองปริมาณตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีความสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของนกัสะสม และเร่ืองความถ่ีหรือระยะเวลาท่ีออกจ าหน่ายแต่ละคร้ังมีความเหมาะสม 
สมาชิกท่ีมีอายุไม่เกิน 39 ปี ให้ความส าคัญในระดับมาก แต่สมาชิกท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา เร่ืองราคาตราไปรษณียากรแต่ละดวงในรูปแบบแผน่เต็มต่อชุดมี
ความเหมาะสม สมาชิกท่ีมีอายไุม่เกิน 39 ปีให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด แต่สมาชิกท่ีมีอายุ 40 ปี
ข้ึนไปใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
 ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองมีการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากร
ใหแ้ก่สมาชิก มีการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบเก่ียวกบัตราไปรษณียากรอยา่งต่อเน่ือง และมีการจดัตรา
ไปรษณียากรเป็นแพคเกจในราคาพิเศษให้แก่สมาชิก สมาชิกท่ีมีอายุไม่เกิน 39 ปีให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก แต่สมาชิกท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการบริการ เร่ืองขั้นตอนการสั่งจองตราไปรษณียากรมีความ
โปร่งใส ยติุธรรมและไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ขั้นตอนการซ้ือและรับตราไปรษณียากรมีความรวดเร็ว
และไดรั้บอย่างถูกตอ้งครบถว้น และการจดัสรรตราไปรษณียากรเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้ง เป็นธรรมและสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก สมาชิกท่ีมีอายุไม่เกิน 39 ปีให้ความส าคญั
ในระดบัมาก แต่สมาชิกท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา ความพึงพอใจของสมาชิกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสม
การตลาดของตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม ผูศึ้กษาตอ้งการเน้นการปรับปรุง และพฒันาปัจจยั
ย่อยท่ีกระจายอยู่ใน Quadrant A เน่ืองจากพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดงักล่าวในระดบัมากถึงมากท่ีสุด แต่ยงัไม่ได้รับการตอบสนองท่ีดีพอ จึงมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัต ่า โดยเรียงล าดบัตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีปัจจยัย่อยกระจายอยู่ใน Quadrant A 
ดงัน้ี 
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 ด้านผลติภัณฑ์ 
 1. เร่ืองรูปแบบ และขนาดของตราไปรษณียากร ควรมีการปรับปรุงรูปแบบให้ดูทนัสมยั
น่าสนใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บัตราไปรษณียากร เช่น การจดัพิมพด์ว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัต่าง ๆ ไม่
วา่จะเป็น การพิมพดุ์นนูน การพิมพผ์งมุก การพิมพแ์บบ 7 เหล่ียม การพิมพเ์น้ือทราย หรือการพิมพ์
แบบ 3 มิติ เป็นตน้ ซ่ึงการปรับปรุงในดา้นการจดัพิมพน์อกจากจะท าให้รูปแบบของตราไปรษณียากร
มีคุณค่าเพิ่มสูงข้ึนแลว้ ยงัอาจท าใหมี้กลุ่มผูส้นใจหนัมาสะสมตราไปรษณียากรเพิ่มข้ึนดว้ย 
 2.   เร่ืองระยะเวลาหรือความถ่ีในการจัดพิมพ์ ควรจัดพิมพ์ และออกจ าหน่ายตาม
ก าหนดเวลาท่ีไดป้ระชาสัมพนัธ์ไว ้รวมถึงจดัสรรตราไปรษณียากรไปตามท่ีท าการไปรษณียต่์าง ๆ 
โดยดูจากสถิติการจ าหน่าย หรือปริมาณจ านวนสมาชิกและลูกคา้ของท่ีท าการไปรษณียน์ั้น ๆ เพื่อให้
การจดัสรรเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ และสร้างความพึงพอใจใหก้ลุ่มผูซ้ื้อไดทุ้กกลุ่ม 
 3. เร่ืองปริมาณตราไปรษณียากรท่ีออกจ าหน่าย ควรจดัพิมพ ์โดยคาดการณ์ปริมาณความ
ตอ้งการในตลาด เพื่อไม่ให้เกิดสินคา้คงเหลือ รวมถึงป้องกนัการกวา้นซ้ือเพื่อเก็งก าไรจากนกัสะสม 
ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้ สมาชิก หรือนกัสะสมอ่ืน ๆ ตอ้งซ้ือตราไปรษณียากรชุดนั้น ๆ ในราคาท่ีสูงกว่า
ราคาปกติ อีกทั้งไม่ควรจดัพิมพต์ราไปรษณียากรชุดเดิมออกมาจ าหน่ายซ ้ าอีก ในกรณีท่ีเป็นตรา
ไปรษณียากรประเภทเพื่อการสะสม เพื่อไม่ใหมู้ลค่าของตราไปรษณียากรลดลง 
 
 ด้านกระบวนการบริการ 
 1. เร่ืองการจดัสรรตราไปรษณียากรให้แก่สมาชิก ควรมีการจดัสรรตราไปรษณียากรอ
ย่างเป็นระบบ เช่น การจดัสรรตราไปรษณียากรตามล าดับก่อนหลังในการมาสั่งจอง หรือการ
จดัสรรตราไปรษณียากรตามสัดส่วนท่ีได้รับ เน่ืองจากท่ีท าการไปรษณีย์แต่ละแห่งจะได้รับตรา
ไปรษณียากรในจ านวนจ ากัด และไม่สามารถเบิกเพิ่มเติมได้ โดยท่ีท าการไปรษณีย์บางแห่งจะมี
จ านวนสมาชิกมาก จึงควรจดัสรรตราไปรษณียากรให้สมาชิกทุกคนอย่างทัว่ถึง เพื่อมิให้เกิดความ
เหล่ือมล ้ าในการจดัสรร ทั้งน้ี ควรจดัสรรตราไปรษณียากรส่วนหน่ึงไวส้ าหรับกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปดว้ย 
เพื่อใหลู้กคา้กลุ่มอ่ืนไดรั้บตราไปรษณียากรในชุดนั้น ๆ ดว้ย 
 2. เร่ืองขั้นตอนการให้บริการ ควรมีการจัดเคาน์เตอร์หรือเจ้าหน้าท่ีเฉพาะในการ
ให้บริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรแยกต่างหากจากเคาน์เตอร์ให้บริการปกติ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
และความสะดวกต่อสมาชิก และผูใ้ชบ้ริการอ่ืน การให้บริการควรเป็นไปตามล าดบัก่อนหลงั และ
ควรมีการใหข้อ้มูลต่าง ๆ กบัสมาชิกทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัตราไปรษณียากร วนัท่ีออกจ าหน่าย ราคาตาม
หนา้ดวง ราคาพร้อมแผ่นชีทหรืออลับั้มชีท รวมถึงราคาพร้อมซองวนัแรกจ าหน่าย เพื่อให้สมาชิก
ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว สามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัสมาชิกได ้
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 3. เร่ืองการสั่งจอง และรับตราไปรษณียากร ควรตรวจสอบความถูกตอ้งของตราไปรษณี
ยากรก่อนส่งมอบให้สมาชิก เช่น ชุดของตราไปรษณียากร จ านวน สภาพความเรียบร้อย เป็นตน้ โดย
ตอ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ก่อน ถา้ไม่สามารถจดัสรรตราไปรษณียากรไดต้ามชุด และจ านวนท่ี
สมาชิกไดส้ั่งจองไว ้ทั้งน้ี ควรมีการน าเสนอตราไปรษณียากรชุดอ่ืน ๆ ให้กบัสมาชิกทราบทุกคร้ังท่ี
สมาชิกมาท าการสั่งจอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายใหม้ากข้ึน 
 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 1. เร่ืองการจดัท าวารสารเก่ียวกบัตราไปรษณียากรใหแ้ก่สมาชิก ควรจดัท าวารสารราย
ปักษ ์หรือรายเดือนให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกไดมี้โอกาสรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ของตราไปรษณียา
กรมากข้ึน และยงัสามารถโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์ข่าวสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมได ้เช่น 
การจดักิจกรรมพิเศษต่าง ๆ การจดัตลาดนดัเพื่อแลกเปล่ียน ซ้ือ-ขายตราไปรษณียากร รวมถึงการจดั
งานตราไปรษณียากรระดบัอาเซียน หรือระดบัโลก 
 2. เร่ืองการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ ควรมีการโฆษณาผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ 
เพิ่มข้ึน เช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ โทรทศัน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการรับข่าวสารของสมาชิก และประชาชนทัว่ไปได้กวา้งข้ึน อีกทั้งควรจดัให้มีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารรับรู้เป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ และทัว่ถึง 
 3. เร่ืองจดักิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก เช่น การจดัตลาดนดัตราไปรษณียากร 
เพื่อให้สมาชิก ประชาชนทัว่ไป และนักสะสมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และตรา
ไปรษณียากรกนั รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขายตราไปรษณียากรของท่ีท าการไปรษณียใ์นตลาดนดั
ดงักล่าว รวมไปถึงการจดัสัมมนา อบรม เพื่อให้ความรู้ประชาชนทัว่ไป สมาชิก และนักสะสม
เก่ียวกบัการสะสมตราไปรษณียากร เพื่อเพิ่มช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจ าหน่าย 
และการขยายฐานลูกคา้ใหก้วา้งมากข้ึน 
 4. เร่ืองการจดัตราไปรษณียากรเป็นแพคเกจในราคาพิเศษให้แก่สมาชิก ควรมีการจดั
ตราไปรษณียกรในราคาพิเศษให้กบัสมาชิกท่ีซ้ือในปริมาณมาก เพื่อเป็นการสมนาคุณ และสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ในระยะยาว รวมถึงสามารถช่วยกระจายตราไปรษณียากรท่ีเป็นสินคา้
คงเหลือออกได ้ทั้งน้ี ยงัช่วยใหมี้ลูกคา้ และนกัสะสมใหค้วามสนใจเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิกเพิ่มข้ึน 
 
 นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับสมาชิกเฉพาะกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
 เน่ืองจากสมาชิกเพศหญิงมีจ านวนน้อย หากท่ีท าการไปรษณียต์อ้งการขยายฐานลูกคา้
กลุ่มเพศหญิง ควรพฒันาดา้นกระบวนการบริการให้มีความสะดวก รวดเร็วมากข้ึน เน่ืองจากสมาชิก
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เพศหญิงให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุดในขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสั่งจอง 
ขั้นตอนการซ้ือและรับตราไปรษณียากร ขั้นตอนการรอรับบริการ เป็นตน้ รวมถึงจดัหาส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ประจ าท่ีท าการไปรษณีย ์เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี โซฟา ทีวี หนงัสือ ฯลฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่สมาชิกเพศหญิง ทั้งน้ีควรปรับปรุงเร่ืองรูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีคุณค่าและน่า
สะสม และจ านวนตราไปรษณียากรท่ีจัดพิมพ์แต่ละคร้ังมีจ านวนจ ากัด ซ่ึงสมาชิกเพศหญิงให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด แต่กลบัมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  
 ในกรณีท่ีตอ้งการสร้างความพึงพอใจไปยงักลุ่มสมาชิกท่ีมีอายุ 40-49 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมี
จ านวนสมาชิกมากท่ีสุด คือร้อยละ 40.33 โดยถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ ควรท าการปรับปรุงดา้นการเพิ่ม
มูลค่าให้กบัตราไปรษณียากรในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงจดัสรรท่ีจอดรถให้เพียงพอต่อการใช้บริการ 
เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน และเน้นย  ้าพนักงานให้บริการด้วยความเต็มใจ มีไมตรีจิต และ
ด าเนินการปรับปรุงขั้นตอนการสั่งจองให้สมาชิกสามารถตรวจสอบได ้มีการแจง้ให้สมาชิกทราบ
ถา้ไม่สามารถจดัสรรตราไปรษณียากรไดต้ามจ านวนท่ีตกลงไว ้และในกรณีท่ีปริมาณมีจ านวนจ ากดั
ให้จดัสรรตราไปรษณียากรให้สมาชิกอย่างเท่าเทียมกนั และควรจดัเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือตราไปรษณียากรไว ้เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัสมาชิก ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผลการศึกษาพบวา่ 
ผูท่ี้มีอาย ุ40-49 ปี ให้ความส าคญัระดบัมากในเร่ืองรูปแบบตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมมีคุณค่า
และน่าสะสม ท่ีท าการไปรษณียมี์ท่ีจอดรถให้บริการอย่างเพียงพอ พนกังานมีความเต็มใจในการ
ให้บริการ ขั้นตอนการสั่งจองตราไปรษณียากรมีความโปร่งใส ยุติธรรมและไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
และอุปกรณ์การให้บริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรมีครบถ้วนและเพียงพอในการให้บริการ 
นอกจากน้ีควรปรับปรุงเร่ืองการจดัพิมพแ์ละออกจ าหน่ายตราไปรษณียากร ใหมี้ความสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสมาชิก นกัสะสมตราไปรษณียากร และลูกคา้ตราไปรษณียากรทัว่ไป เน่ืองจาก
ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40-49 ปี มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองน้ี 
 
 ข้อเสนอแนะเพิม่เติมส าหรับการวจัิยในอนาคต  
 1. การปรับค าถามในแบบสอบถามให้เป็นค าถามในลกัษณะเชิงลึกมากข้ึน เน่ืองจาก
ผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นสมาชิกตราไปรษณียากร ซ่ึงมีความรู้เก่ียวกับตราไปรษณียากร
ค่อนขา้งมาก ลกัษณะค าถามท่ีควรถาม เช่น ดา้นผลิตภณัฑ์ เก่ียวกบัเทคโนโลยีในการจดัพิมพต์รา
ไปรษณียากรมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหรือคุณค่าของตราไปรษณียากรหรือไม่อยา่งไร รวมถึงจ านวน
ในการจดัพิมพแ์ต่ละชุดมีผลต่อความตอ้งการซ้ือโดยรวมหรือไม่ ปัจจยัดา้นราคา อาจถามเก่ียวกบั
มูลค่าของตราไปรษณียากรเม่ือเวลาผ่านไป ท าให้มูลค่าของตราไปรษณียากรมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งไร เป็นตน้ 
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 2. ขยายกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามไปสู่นกัสะสมตราไปรษณียากรทัว่ไป ท่ีไม่ไดเ้ป็น
สมาชิก เพื่อให้ทราบถึงการให้ความส าคญั และความพึงพอใจของกลุ่มน้ีมากข้ึน ซ่ึงสามารถน าไป
พฒันาและปรับปรุงการบริการ เพื่อใหก้ลุ่มน้ีเขา้มาเป็นสมาชิกในอนาคต 
 
ข้อจ ากดั 

ข้อจ ากดัในการศึกษาคร้ังนี ้
 1.   การศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาระดบัความส าคญักบัระดบัความพึงพอใจของบริการ จาก
กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นสมาชิกตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ดงันั้นผลการศึกษา
ในคร้ังน้ีอาจไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบันกัสะสมตราไปรษณียากร หรือลูกคา้ตราไปรษณียากร
ทัว่ไปซ่ึงไม่ไดซ้ื้อเป็นประจ า ซ่ึงเป็นลูกคา้ตราไปรษณียากรเพื่อการสะสมได ้
 2. แบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไม่มีค  าถามเก่ียวกบัเทคนิคในการจดัพิมพต์รา
ไปรษณียากร ซ่ึงอาจน าไปสู่ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัต่อการสร้างความพึงพอใจให้กบัสมาชิกได ้จึง
ควรเพิ่มค าถามเก่ียวกบัเทคนิคในการจดัพิมพต์ราไปรษณียากรในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  
  


