
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด เป็นหน่วยงำนหน่ึงในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร ซ่ึงด ำเนินงำนในรูปแบบของรัฐวิสำหกิจท่ีมีรัฐบำลเป็นประกนั โดยมี
เครือข่ำยแบ่งเป็นท่ีท ำกำรไปรษณียก์วำ่ 1,200 แห่ง และศูนยไ์ปรษณีย ์13 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ภูมิภำค บริกำรไปรษณียถื์อเป็นบริกำรพื้นฐำนส ำคญัในกำรด ำเนินชีวิต ทั้งทำงด้ำนกำรส่ือสำร 
ขนส่ง และกำรเงิน โดยบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั เป็นผูด้  ำเนินกิจกำรไปรษณียแ์ห่งชำติ รวมถึง
ธุรกิจท่ีต่อเน่ืองแก่ภำครัฐ เอกชน และประชำชนทุกคนอย่ำงทัง่ถึง (คู่มือกำรใช้บริกำรไปรษณีย,์ 
2550) โดยมีกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ดงัน้ี บริกำรไปรษณีย ์บริกำรกำรเงิน และบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจไปรษณีย ์ได้แก่ บริกำร Logispost บริกำรพิเศษส ำหรับลูกค้ำธุรกิจ บริกำรจ ำหน่ำยตรำ
ไปรษณียำกรและส่ิงสะสม บริกำรและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรสะสมตรำไปรษณียำกร และบริกำร
จ ำหน่ำยสินคำ้ 
  ตรำไปรษณียำกร คือ บตัรตรำใด ๆ ท่ีรัฐมนตรีจดัให้มีข้ึนเพื่อใชเ้ป็นค่ำไปรษณียำกร
หรือค่ำธรรมเนียมอ่ืน หรือจ ำนวนเงินท่ีจะตอ้งเสียในกำรส่งไปรษณียภณัฑ์ รวมทั้งตรำไปรษณียำกร
ส ำหรับผนึก หรือตรำไปรษณียำกรท่ีพิมพ์ ดุน หรือแสดงไว้โดยวิธีอ่ืนบนซอง กระดำษห่อ
ไปรษณียบตัร หรือส่ิงอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัเป็นหลกัฐำนกำรช ำระค่ำบริกำรไปรษณียแ์ละบริกำรพิเศษอ่ืน ๆ 
ซ่ึงตรำไปรษณียำกรท่ีบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกัด จดัพิมพ์ข้ึน สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ (1) ตรำไปรษณียำกรทัว่ไป (Current Stamp) เป็นตรำไปรษณียำกรท่ีพิมพอ์อกจ ำหน่ำยอยูเ่ป็น
ประจ ำ และมีกำรพิมพเ์พิ่มเติมเพื่อใหเ้พียงพอแก่กำรใชง้ำนในกิจกำรไปรษณีย ์(2) ตรำไปรษณียำกร
ท่ีระลึก (Commemorative Stamp) เป็นตรำไปรษณียำกรท่ีจดัพิมพข้ึ์นเพื่อเป็นท่ีระลึกเน่ืองในวำระ
พิเศษหรือเหตุกำรณ์และวนัส ำคญัต่ำง ๆ และ (3) ตรำไปรษณียำกรพิเศษ (Special Stamp) เป็นตรำ
ไปรษณียำกรท่ีจดัพิมพเ์พื่อเป็นกำรเผยแพร่ และประชำสัมพนัธ์ส่ิงท่ีน่ำสนใจของประเทศเป็นพิเศษ
โดยไม่ก ำหนดวำระหรือโอกำส (125 ปี ไปรษณียไ์ทย, 2551) 

จำกสถิติปริมำณกำรจ ำหน่ำยตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสมของท่ีท ำกำรไปรษณียใ์น
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ พบวำ่มีปริมำณกำรจ ำหน่ำยตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสมรวมในปี 2552 คือ 

9.44  ลำ้นบำท  ปี   2553  คือ  8.66 ลำ้นบำท  และปี 2554 คือ 8.18 ลำ้นบำท ซ่ึงปริมำณกำรจ ำหน่ำย 
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ลดลงอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสมของท่ีท ำกำรไปรษณีย์
ในภำคเหนือตอนบนทั้งหมด 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง อุตรดิตถ์ แพร่ น่ำน 
พะเยำ เชียงรำย และแม่ฮ่องสอน ในปี 2552 คือ 21.06 ลำ้นบำท ปี 2553 คือ 19.13 ลำ้นบำท ปี 2554 
คือ 18.66 ล้ำนบำท โดยรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสมของท่ีท ำกำร
ไปรษณียใ์นอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จ  ำนวน 12 ท่ีท ำกำร มีรำยได้คิดเป็นร้อยละของยอดรวมทั้ง 9 
จงัหวดัในปี 2552 คือ ร้อยละ 44.82 ปี 2553 คือ ร้อยละ 45.27 และปี 2554 คือ ร้อยละ 43.84 
(ส ำนกังำนไปรษณียเ์ขต 5, 2555)  
 ตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสมท่ีบริษทั ไปรษณียไ์ทย จำ  กดัออกจ ำหน่ำยในแต่ละ
คร้ังมี 3รูปแบบ ไดแ้ก่ ตรำไปรษณียำกรแบบเต็มแผน่ อลับั้มชีท และซองวนัแรกจ ำหน่ำย ซ่ึงแต่ละ
รูปแบบจะมีวิธีกำรเก็บสะสม อุปกรณ์ในกำรสะสม และรำคำท่ีแตกต่ำงกนั เน่ืองจำกนกัสะสมแต่
ละรำยจะเลือกสะสมตรำไปรษณียำกรฯท่ีแตกต่ำงกนั ซ่ึงนกัสะสมหรือสมำชิกตรำไปรษณียำกรเพื่อ
กำรสะสมโดยทัว่ไปมี 2 ประเภท คือ (1) สมคัรเป็นสมำชิกบญัชีเงินฝำกเพื่อกำรสะสมตรำไปรษณี
ยำกร โดยตรงกบับริษทั ไปรษณียไ์ทยฯ โดยสมำชิกประเภทน้ีจะตอ้งฝำกเงินไวก้บับริษทั ไปรษณีย์
ไทยฯ ขั้นต ่ำ 500 บำท เพื่อให้บริษทั ไปรษณียไ์ทยฯ หกัเป็นค่ำตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสม ซ่ึง
จะจดัส่งให้ทำงไปรษณียรั์บประกนั เม่ือมีตรำไปรษณียำกรออกจ ำหน่ำยในแต่ละคร้ังในรอบปี 
พร้อมทั้งแจ้งให้สมำชิกฯ ทรำบเพื่อท ำกำรเพิ่มเงินในบัญชีเม่ือจ ำนวนเงินมีน้อยกว่ำมูลค่ำตรำ
ไปรษณียำกรท่ีจะออกจ ำหน่ำยในคร้ังต่อไป ซ่ึงจ ำนวนเงินอย่ำงน้อยไม่ควรต ่ำกว่ำ 200 บำท (2) 
ประเภทเลือกสะสมหรือหำซ้ือจำกท่ีท ำกำรไปรษณีย์ ซ่ึงมกัจะซ้ือเป็นประจ ำตำมแต่จ ำนวนท่ี
ตอ้งกำรโดยไม่ก ำหนดไวล่้วงหนำ้ ซ่ึงจำกกำรท่ีมำซ้ือเอง ณ ท่ีท ำกำรไปรษณียแ์ต่ละแห่งเป็นประจ ำ
จนกลำยเป็นลูกคำ้ประจ ำ ก็จะท ำกำรลงทะเบียน ณ ท่ีท ำกำรไปรษณียแ์ห่งนั้น ๆ เพื่อให้มีสิทธิใน
กำรสั่งจองตรำไปรษณียำกร เพื่อให้ท่ีท ำกำรไปรษณียแ์ต่ละแห่งท ำกำรจดัเตรียมตรำไปรษณียำกร
เพื่อกำรสะสม ให้ตรงตำมกำรสั่งจองของสมำชิกตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสมของท่ีท ำกำร
ไปรษณีย์แห่งนั้น ๆ จำกสถิติปริมำณกำรจ ำหน่ำยตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสมท่ีลดลงอย่ำง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2552 ถึง ปี 2554 ท ำให้รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยตรำไปรษณียำกรฯ ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้และจำกกำรส ำรวจยอดกำรสั่งจองของท่ีท ำกำรไปรษณียใ์นอ ำเภอเมือง
เชียงใหม่ พบวำ่สมำชิกประเภทเลือกสะสมมียอดกำรสั่งจองลดลงตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2554 ซ่ึงเป็น
ยอดกำรสั่งจองเฉพำะในส่วนของสมำชิกประเภทเลือกสะสมโดยรวมลดลงถึง 15% (ท่ีท ำกำร
ไปรษณียจ์งัหวดัเชียงใหม่, 2555) ผูศึ้กษำจึงตอ้งกำรศึกษำถึงระดบัควำมพึงพอใจของสมำชิก  ใน
อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อปัจจยัส่วนประสมกำรตลำดของ ตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสม โดยเลือกเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ณ ท่ีท ำกำรไปรษณียใ์นอ ำเภอเมือง เชียงใหม่ ซ่ึงมีท่ีท ำกำรไปรษณียท์ั้งหมดรวม 12 
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แห่ง  ได้แ ก่  ท่ี ท ำก ำรไปรษณีย์ เ ชี ยงใหม่ ,  หนองหอย,  ช้ ำงคลำน,  สำมแยกสวนปรุง , 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่, ศรีภูมิ, ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่, พระสิงห์, แม่ปิง (พิพิธภณัฑ์ตรำไปรษณียำกร
เชียงใหม่), ชำ้งเผือก, ศำลำกลำงเชียงใหม่ และท่ีท ำกำรไปรษณียต์ลำดค ำเท่ียง ซ่ึงมีรำยไดร้วมจำก
กำรจ ำหน่ำยตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสมคิดเป็นร้อยละโดยเฉล่ียในปี 2552 – 2554 คือ 44.64 
ของรำยได้กำรจ ำหน่ำยตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสม จำกท่ีท ำกำรไปรษณีย์ทั้ งหมดในเขต
ภำคเหนือตอนบน 9 จงัหวดั โดยผลจำกกำรศึกษำดงักล่ำว เพื่อจะไดน้ ำขอ้มูลท่ีไดม้ำเป็นแนวทำง
ในกำรพฒันำและปรับปรุงรูปแบบกำรจดัสรรจดัเตรียม และกำรบริกำรจ ำหน่ำยตรำไปรษณียำกร
เพื่อกำรสะสม ให้สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของลูกคำ้เพื่อเกิดควำมพึงพอใจ 
อีกทั้งยงัสำมำรถเพิ่มรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสมให้กบับริษทั ไปรษณีย์
ไทย จ ำกดั ใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไวต่้อไป 

 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  1. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของสมำชิกในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อปัจจยัส่วนประสม
กำรตลำดของตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสม 

  2. เพื่อศึกษำระดบัควำมส ำคญัของสมำชิกในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อปัจจยัส่วน
ประสมกำรตลำดของตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสม 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1. เพื่อทรำบถึงควำมพึงพอใจของสมำชิกในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อปัจจยัส่วน
ประสมกำรตลำดของตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสม 

 2. เพื่อทรำบถึงระดบัควำมส ำคญัของสมำชิกในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อปัจจยัส่วน
ประสมกำรตลำดของตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสม 

 3. เพื่อน ำขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำ และปรับปรุงรูปแบบกำรให้ 
บริกำรจ ำหน่ำยตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสมใหส้ำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
และช่วยเพิ่มรำยไดใ้หก้บับริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั ต่อไป 
 
นิยำมศัพท์ 

 ตรำไปรษณียำกรเพื่อกำรสะสม  หมำยถึง ตรำไปรษณียำกรท่ีบริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จ ำกดัไดผ้ลิตและออกจ ำหน่ำยให้แก่ประชำชน และนกัสะสม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
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ตรำไปรษณียำกรทัว่ไป (Current Stamp) ตราไปรษณียากรท่ีระลึก (Commemorative Stamp) และ
ตราไปรษณียากรพิเศษ (Special Stamp) 
 สมาชิก หมายถึง นกัสะสมตราไปรษณียากรในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงลงทะเบียน
เป็นสมาชิกของท่ีท าการไปรษณีย์ และพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรเชียงใหม่ ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ซ่ึงส านกังานไปรษณียเ์ขต 5 ไดท้  าการส ารวจเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2555 มีจ  านวนทั้งส้ิน 
511 ราย 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัความรู้สึกของสมาชิกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดของตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม ซ่ึงเป็นระดบัความรู้สึกของสมาชิก
ท่ีเกิดจากการรับรู้ผลการให้บริการจ าหน่ายตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม ของท่ีท าการไปรษณีย์
ทั้ง 12 แห่ง ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
  ทีท่ าการไปรษณีย์ หมายถึง สถานท่ีใหบ้ริการดา้นไปรษณีย ์ ซ่ึงด าเนินกิจการภายใต้
การก ากบัของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงมีสถานท่ีตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 
 


