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ในปัจจุบัน กิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มีคู่แข่งขันเป็นจ านวนมาก และปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญที่ท าให้ต่อสู้กับคู่แข่งได้ คือเรื่องของพนักงาน ผู้วิจัยจึงน าทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน 5 
ด้าน และทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ มาเป็นหลักเพ่ือทดสอบว่าคุณลักษณะของงานมี
อิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์หรือไม่ โดยให้ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก
ของที่ท าการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯจ านวน 130 สาขา 130 คน เป็นตัวแทนให้สอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของงาน แทนเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งมีทั้งที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 และไม่
เป็นไปรษณีย์ 4.0 และผู้ใช้บริการ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯ ที่ท าการไปรษณีย์ละ 6 คน 
แบ่งเป็น  ชาย 3 คน  และหญิ ง 3 คน  สอบถามเกี่ยวคุณภาพการให้บริการ  หลังจากนั้นจึงหา
ความสัมพันธ์โดยใช้วิธี regression ปรากฏว่า ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 ไม่มีคุณลักษณะของงานใน
ด้านที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แต่ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 คุณลักษณะ
ของงานด้านความส าคัญของงาน (Task Significant) ความมีอิสรภาพในการท างาน (Autonomy) ผล
สะท้อนกลับจากงาน (Feedback) มีอิทธิพลต่อคุณภาพ/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส าหรับในเรื่อง
ของคุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ จากการสอบถามผู้ควบคุมงาน/หัวหน้า
แผนกรับฝาก ปรากฏว่า ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก มีความ
คาดหวังกับคุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝากอยู่ในระดับดีมากทั้งหมด และคุณลักษณะของงาน
ที่เกิดขึ้นจริง ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่ดีมากเช่นเดียวกัน ส าหรับที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 ผู้
ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก มีความคาดหวังกับคุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝากส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดีมากแต่คุณลักษณะของงานที่เกิดขึ้นจริง  อยู่ในระดับดีทั้งหมดเท่านั้น ดังนั้น บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ควรจะเร่งด าเนินการให้ทุกท่ีท าการไปรษณีย์ กลายเป็นที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 
โดยเร็วที่สุด 
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และฝ่ายพัฒนาบุคลากรควรพัฒนาคุณลักษณะของงานชองเจ้าหน้าที่รับฝากในส่วนที่มีผลต่อ
คุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นควบคู่กันไปด้วย  เพ่ือให้ทุกที่ท าการเป็นที่ท าการที่มีคุณภาพในยุค
ไปรษณีย ์4.0 อย่างแท้จริง 
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At present, Thailand Post has many business rivals. One factor that enables the 

company to compete with rivals is human resource. Thus, the Researcher applies the 

theory of the 5 aspects of job characteristics and the theories related to service quality 

as the principles for the examination whether job characteristics have impacts on 

quality of the counter service or not by using the supervisor/head of the receiving 

department of  130 post offices in Bangkok, 130 samples in total, to represent their 

counter service staff to answer questions of job descriptions. These samples are from 

Postal Offices 4.0 and Non-Postal Offices 4.0. In addition, 6 service receivers, 3 

males and 3 females, of each post office in Bangkok, are also used as the samples to 

answer questions of service quality. The attained data are analyzed for correlation with 

regression technique. The findings from the research show that, as for Postal Offices 

4.0, no aspect of job characteristics affects service quality or customer satisfaction to 

the service at all. At the same time, as for Non-Postal Offices 4.0, the aspects of Task 

Significance, Autonomy and Feedback have effects on service quality/customer 

 



 ง 

satisfaction. Concerning the expectation and opinion of the supervisors/heads of 

receiving department towards staff performances related to job characteristics, it is 

apparent that, as for Postal Offices 4.0, the overall supervisors/heads’ expectation is in 

the ‘Very Good’ level and the actual performance of the staff is in the ‘Very Good’ 

level as well. Meanwhile, as for Non-Postal Offices 4.0, the expectation is in the ‘Very 

Good’ level whilst the actual performance is deemed to be in the ‘Good’ level. Thus, 

Thailand Post should manage to turn all the Post Offices to be Postal Offices 4.0 as 

soon as possible; and the human resource department should improve the aspects of 

job characteristics for receiving staff whose performance will consequently affect the 

service quality simultaneously so that all the Post Offices will be Postal Offices 4.0 that 

provide services with truly high quality. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุค 4.0 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก  อันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆรอบด้าน จึงท าให้หลากหลายธุรกิจต้องแข่งขันกันอย่างจริงจังเพ่ือท าให้บริษัท องค์กรของตน
สามารถอยู่รอดได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ก็เช่นเดียวกัน
เนื่องจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งเป็นหลักและในปัจจุบันก็มี
ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งที่เป็นของหน่วยงานเอกชนซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่ส าคัญของบริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด เกิดขึ้นมาหลายราย ท าให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ต้องเร่งพัฒนาแนวทางและกลยุทธ์ใหม่ 
เพ่ือให้สามารถต่อสู้ และทัดเทียมกับคู่แข่งขันได้ แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพ่ือให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้นอกจากกลยุทธ์ใหม่ๆแล้ว สิ่งนั้นก็คือเรื่องของ
ทรัพยากรมนุษย์  

ทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ก็คือ เจ้าหน้าที่
บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์  เพราะเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์
เป็น Moment of Truth คือ เป็นจุดสัมผัส (Contact Point) จุดแรกที่พบเจอและอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ อีกทั้งเป็นส่วนที่สร้างรายได้ให้กับที่ท าการไปรษณีย์ของตนเอง และส่งผล  
ไปถึงรายได้โดยรวมทั้งหมดของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัดอีกด้วย และอีกเหตุผลหนึ่งที่ส าคัญ คือ 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งและการบริการรับฝาก -ส่งสิ่งของทาง
ไปรษณีย์ รวมทั้งด้านบริการทางการเงิน จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ให้บริการไว้คอยตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นงานส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารก็คือการเอาใจใส่และกระตุ้นเจ้าหน้าที่
ให้บริการทุกคน ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเจ้าหน้าที่ให้บริการก็ต้องท างานเพ่ือตอบสนอง   
ความต้องการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และผู้ใช้บริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ให้เต็มที่
ที่สุด แต่ส าหรับในเรื่องของประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกันออกไป     
แม้จะมีความสามารถที่เท่าเทียมกันหรือมีสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันก็ตาม  สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการบริการที่ แสดงต่อผู้ ใช้บริการ คือ คุณลักษณะของงานที่ เหมาะสม  ตรงตาม 
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ความต้องการของตัวเจ้าหน้าที่ให้บริการ และตรงตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย หรือ พันธกิจ  ของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  ที่ได้ก าหนดไว้ โดยคุณลักษณะของงานนั้นๆ จะท าให้พนักงาน มีประสิทธิภาพ
ในการท างานมากขึ้น และสามารถท างานได้อย่างมีความสุขและน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทฤษฎี
คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีของ Hackman และ Oldham 
ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1975 กล่าวว่า ส่วนใหญ่สิ่งที่ควบคุมการจูงใจไม่ใช่ตัวบุคคล แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่
ปฏิบัติงาน การให้งานและสร้างสถานที่ท างานให้เหมาะสม สามารถส่งเสริมแรงจูงใจในบุคคลได้ ซึ่งมี
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่  

1) ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (Skill Variety) 
2) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (The unity of the work ) 
3) ความส าคัญของงาน (Task Significance) 
4) ความมีอิสรภาพ (Autonomy) 
5) การป้อนกลับ/ผลสะท้อนกลับจากงาน (Feedback) 
 
จากคุณลักษณะของงานทั้ง 5 ด้านนี้  ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของ

คุณลักษณะของงาน (Job-Characteristics) 5 ด้าน ของเจ้าหน้าที่  รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ของ
ไปรษณีย์ไทยในยุคไปรษณีย์ 4.0 ว่ามีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือไม่ อย่างไร  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของที่ท าการที่เป็น
ไปรษณีย์ 4.0 และท่ีท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

 
1.3 สมมุติฐานการวิจัย 

สมมุติฐานที่ 1 : คุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝากมีผลต่อคุณภาพการให้บริการรับฝาก 
หน้าเคาน์เตอร ์

สมมุติฐานที่ 2 : ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 คุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝากมีอิทธิพล 
ต่อคุณภาพการให้บริการมากกว่า ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0   
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1.4 ขอบเขตส าหรับการวิจัย 

1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ

อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการยุคไปรษณีย์  4.0 ของที่ท าการไปรษณีย์ 
สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ทั้งนี้คุณลักษณะของงาน แบ่งเป็น 5 ด้าน 
ตามทฤษฎีคุณลักษณะของงาน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานรับฝากจาก         
ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จากผู้ไปใช้บริการ 
ณ ที่ท าการไปรษณีย์สาขานั้นๆ  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยถามเกี่ยวกับการวัดคุณภาพ 
การให้บริการทั้งหมด 9 ข้อ ที่ตั้งข้ึนจากทฤษฎีของ Parasuraman  
  

1.4.2  ขอบเขตด้านประชากร 
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก : เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่
รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ โดยการสอบถามจากผู้ควบคุมการรับฝาก/หัวหน้าแผนกรับฝาก จ านวน 
130 คนจาก 130 สาขา สาขาละ 1 คน 

2. ผู้ใช้บริการ : เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยการสอบถามผู้ใช้บริการ
ที่ท าการไปรษณีย์สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 130 สาขา สาขาละ 6 คน เป็นจ านวน
รวมทั้งสิ้น 780 คน  

 
1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของงานและคุณภาพการให้บริการ 

ของที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 

1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา โดยท าการหาหัวข้อส าหรับการวิจัย การค้นคว้าหาข้อมูล

ส าหรับการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลที่วิจัยด้วยแบบสอบถามและประมวลผลข้อมูลที่วิจัย               
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 - เดือนกันยายน 2562 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

(1) เพ่ือน าข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการรับฝาก 
มาใช้เป็นแนวทางแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์   
ให้ดียิ่งขึ้น 

(2) ผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน าไปให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย(ทว.) ของบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพ่ือใช้ส าหรับก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาลักษณะหน้าที่ 
และศักยภาพของเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ต่อไป  

 

1.6 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

เพ่ือให้เข้าใจตรงกันในความหมายของค าศัพท์ที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงก าหนด      
นิยามศัพทป์ฏิบัติการดังต่อไปนี้ 
(1) ที่ท าการ หมายถึง ที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 
(2) คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง กลุ่มของคุณสมบัติของงานในมิติต่างๆ 

(Job Dimensions) จ านวน 5 มิติ ได้แก่   
1) ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (Skill Variety)  
2) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (The unity of the work )  
3) ความส าคัญของงาน (Task Significance)     
4) ความมีอิสรภาพ (Autonomy)   
5) การป้อนกลับ (Feedback)    

 (3) การรับฝาก หมายถึง การรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ (ผ่านทางหน้าเคาน์เตอร์) ซึ่งได้แก่ 
ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุไปรษณีย์ Logispost และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ จากผู้ฝากส่งเข้าสู่ทาง
ไปรษณีย์ แล้วส่งมอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไปรษณีย์ในส่วนอ่ืนๆด าเนินการต่อไป เพ่ือให้
สิ่งของที่ฝากส่งนี้ส่งถึงผู้รับปลายทางตามจ่าหน้าของผู้ฝากส่ง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยผู้ฝากส่งต้องช าระค่าไปรษณียากร/ค่าบริการด่วนพิเศษ ตามอัตราที่ ปณท ก าหนดไว้ส าหรับ
แต่ละประเภทและชนิดของสิ่งของที่ผู้ฝากต้องการส่ง (โรงเรียนการไปรษณีย์, 2561) 

(4) ยุคไปรษณีย์ 4.0  หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับระบบงานในทุก
กระบวนการ ได้แก่  กระบวนการรับฝาก คัดแยก ส่งต่อ และน าจ่าย เพ่ือให้การท างาน             
มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานที่เข้มข้นมากขึ้น โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ ยุคไปรษณีย์ 4.0 คือการน า
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ระบบNew CA POS มาใช้ในระบบงาน  รับฝาก เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ    
ให้มากขึ้น 

(5) ลักษณะของที่ท าการไปรษณีย์ หมายถึง ระบบที่น ามาใช้ส าหรับให้บริการรับฝากแก่ผู้ใช้บริการ
หน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งได้แก่ CAPOS ระบบเก่า หรือ ระบบ New CAPOS1 โดยในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะของที่ท าการไปรษณีย์เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

(5.1) ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 หมายถึง ลักษณะของที่ท าการไปรษณีย์ที่ยังคงใช้ 
CAPOS ระบบเก่า ส าหรับการให้บริการรับฝากแก่ผู้ใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์  

(5.2) ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 หมายถึง ลักษณะของที่ท าการไปรษณีย์ที่น าระบบ      
New CAPOS ซึ่ งเป็นระบบการให้บริการรับฝากแก่ผู้ ใช้บริการหน้าเคาน์ เตอร์       
ใหม่ล่าสุด ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้น ามาเริ่มใช้ เมื่อกลางปี 2560 

(6) สิ่งของมีหลักฐาน หมายถึง สิ่งของที่ผู้รับต้องเซ็นรับ และสามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบ           
Track and Trace หรือเอกสารการสอบสวน มีทั้งสิ่งของในประเทศและระหว่างประเทศ 

(7) สิ่งของไม่มีหลักฐาน หมายถึง สิ่งของที่ผู้รับไมต่้องเซ็นรับ และไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบ 
Track and Trace หรือเอกสารการสอบสวน มีทั้งสิ่งของในประเทศและระหว่างประเทศ 

(8) ระบบ Track and Trace หมายถึง ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ 
ที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สามารถค้นหา ติดตาม ตรวจสอบสถานะของสิ่งของ
ส่งทางไปรษณีย์ โดยใช้กลุ่มรหัสบาร์โค้ด 13 ที่ผนึกอยู่บนห่อ/ซอง/กล่อง สิ่งของที่ฝากส่งทาง
ไปรษณีย์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 

1) ผ่านระบบ Internet (http://www.thailandpost.com)  
2) ผ่านระบบ Intranet (ระบบเครือข่ายภายในของ ปณท ใช้บริการได้เฉพาะพนักงาน 
   เท่านั้น)  
3) ค้นหาติดตามผ่านที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ     
4) ศูนย์บริการลูกค้า (Call Center 1545)   (โรงเรียนการไปรษณีย์, 2561) 

                                           
1 NEW CAPOS เป็นระบบรับฝากรูปแบบใหม่ให้บริการส าหรับลูกค้ารายใหญ่ และลูกค้ารายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้ารายใหญ่กับ ปณท ในการเตรียมฝากส่งล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต (Pre-load) และ ปณท สามารถน า
ข้อมูลตั้งต้นจากลูกค้าไปใช้ในขั้นตอนการรับฝาก การส่งต่อ การเตรียมการน าจ่ายและการน าจ่ายได้ โดยลดการท า งานที่ซับซ้อน
บางขั้นตอนลง ที่ท าการกลางและที่ท าการปลายทางทราบจ านวนของปริมาณงานล่วงหน้า ซึ่งจะท าให้วางแผนบริหารจัดการกับ
ปริมาณงานได้อย่างเหมาะสม โดย NEW CAPOS เป็นระบบที่ไปรษณีย์น ามาใช้ เพ่ือรองรับการก้าวสู่ยุคไปรษณีย์ 4.0 
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 (9) Logispost หมายถึง สิ่งของขนาดใหญ่ที่ฝากส่งเข้าสู่ทางไปรษณีย์มีทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ เช่น รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โซฟา เป็นต้น ซึ่งฝากส่ งเข้าสู่ทาง
ไปรษณีย์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริการ Logispost (โรงเรียนการไปรษณีย์, 2561) 

(10) ระบบ Pre-load หมายถึง ระบบส าหรับการเตรียมฝากส่งล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต ส าหรับ
ลูกค้ารายใหญ่ ของ ปณท เพ่ือลดขั้นตอนในการฝากส่งสิ่งของหน้าเคาน์เตอร์ 

(11) เจ้าหน้าที่รับฝาก หมายถึง เจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ 
(12) วุฒิ คปท. หมายถึง วุฒิที่นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ได้รับหลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่ง

โรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นสถาบันวิชาชีพเฉพาะในความควบคุมของฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ตั้งอยู่ภายในส านักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ถนนแจ้งวัฒนะ 
เขต    หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะระบบงานไปรษณีย์และ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง จนถึงปัจจุบัน เมื่อนักเรียนโรงเรียนไปรษณีย์ได้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้าท างานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต าแหน่ง พนักงาน
ไปรษณีย์ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (Wikipedia, 2561) 

(13) วุฒิอ่ืนๆ หมายถึง วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ฯลฯ 
(14) ไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย, ไปรษณีย์รับจ่าย (ปณศ., ปณจ., ไปรษณีย์แม่ข่าย, Delivery Post 

Ofiice) หมายถึง ที่ท าการไปรษณีย์ซึ่งให้บริการรับฝาก ส่งต่อ และน าจ่ายสิ่งของส่งทาง
ไปรษณีย์ พร้อมทั้งบริการการเงิน จ าหน่ายสินค้า และบริการอ่ืนๆตามที่ ปณท ก าหนด 
(โรงเรียนการไปรษณีย์, 2561) 

(15) ไปรษณีย์รับฝาก (ปณฝ, ไปรษณีย์ลูกข่าย, Non-Delivery Post Ofiice) หมายถึง ที่ท าการ
ไปรษณีย์ซึ่งให้บริการเฉพาะการรับฝากและส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น พร้อมทั้งบริการ
การเงิน จ าหน่ายสินค้า และบริการอ่ืนๆตามที่ ปณท ก าหนด (โรงเรียนการไปรษณีย์, 2561) 

(16) ปณท หมายถึง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (โรงเรียนการไปรษณีย์, 2561) 
 



บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการยุคไปรษณีย์ 4.0 
ของที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  ผู้วิจัยได้ทบทวน
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 (1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
 (2) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของงาน 
                (2.1) ทฤษฎีคุณลักษณะของงาน 
                (2.2) ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
                (2.3) ทฤษฏีความต้องการสองปัจจัย 
แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้ง “การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)” 
ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 โดยรับมอบกิจการด้านปฏิบัติการ
ทั้งหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาด าเนินการ โดยมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ  

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปรสภาพ กสท. ตามแผนแม่บทพัฒนา
กิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คื อ 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็น
บริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546  

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ปณท.) ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งอยู่ที่  อาคารส านักงานใหญ่  ปณท. ถนนแจ้งวัฒนะ โดยปฏิรูป
ภาพลักษณ์ใหม่ ปรับปรุงบริการและการให้บริการไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไปและพัฒนาการ
ให้บริการเชิงธุรกิจ เพ่ือให้ ปณท. ก้าวไกล ทันสมัย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเอ้ือประโยชน์      
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ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป และในปัจจุบัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด          
ยังพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ได้มีการน าระบบ New CAPOS ซึ่งเป็นระบบการรับฝากที่ทันสมัย มาช่วย
ในการให้บริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์ เพ่ือเข้าสู่การเป็นยุคไปรษณีย์ 4.0 และเป็นที่ท าการที่เป็น
ไปรษณีย์ 4.0 ต่อไปในอนาคต แต่ก็ยังมีที่ท าการไปรษณีย์ อีกหลายแห่ง ที่ยังไม่ได้ ใช้ระบบ          
New CAPOS ดังกล่าว (ยังไม่เป็นที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0) ส าหรับที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 130 ที่ท าการ  จากข้อมูลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ณ วันที่           
15 กันยายน 2561 พบว่า ท าการไปรษณีย์สาขา ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม สังกัด ขนาด และ
ลักษณะของที่ท าการไปรษณีย์ (ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 และที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 ) 
จ านวนและร้อยละดังแสดงในตารางที่ 2.1 และ 2.2 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 จ านวนและร้อยละของ ปณ. ในกรุงเทพมหานคร แต่ละสังกัด จ าแนกตามลักษณะของ 

ที่ท าการไปรษณีย์ (ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 และที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 

 
สังกัด 

ที่ท าการที่ไม่เป็น
ไปรษณีย์ 4.0 

ที่ท าการที่เป็น 
ไปรษณีย์ 4.0 

รวม 

จ านวน ปณ. ร้อยละ จ านวน ปณ. ร้อยละ จ านวน ปณ. ร้อยละ 

ปน.1 40 39.60 8 27.59 48 36.92 
ปน.2 16 15.84 9 31.03 25 19.23 
ปน.3 29 28.71 8 27.59 37 28.46 
ปน.4 16 15.84 4 13.79 20 15.38 
รวม 101 100.00 29 100.00 130 100.00 

ที่มา: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2561) 
 
ตารางที่ 2.2 จ านวนและร้อยละของ ปณ. ในกรุงเทพมหานคร แต่ละขนาด จ าแนกตามลักษณะของ 

ที่ท าการไปรษณีย์ (ท่ีท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 และที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 

 
ขนาดที่ท าการไปรษณีย์ 

ที่ท าการที่ไม่เป็น
ไปรษณีย์ 4.0 

ที่ท าการที่เป็น
ไปรษณีย์ 4.0 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ขนาดเล็ก 7 6.93 0 0.00 7 5.38 
ขนาดกลาง 14 13.86 0 0.00 14 10.77 
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ขนาดที่ท าการไปรษณีย์ 

ที่ท าการที่ไม่เป็น
ไปรษณีย์ 4.0 

ที่ท าการที่เป็น
ไปรษณีย์ 4.0 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ขนาดใหญ่ 79 78.22 15 51.72 94 72.31 
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 0.99 14 48.28 15 11.54 

รวม 101 100.00 29 100.00 130 100.00 
ที่มา: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2561) 
 

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของงาน 

2.2.1  ทฤษฎีคุณลักษณะของงาน 
 

ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับของคุณลักษณะของงาน 
คุณลักษณะของงาน คือ การรับรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยู่ ว่าเป็นงานที่มี

ทักษะที่หลากหลายเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ เป็นงานที่มีความส าคัญ มีคุณค่า  
มีการร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ มีอิสระในการตัดสินใจ ออกแบบ  
การปฏิบัติงาน และได้รับทราบถึงผลที่เกิดจากการกระท า โดยคุณลักษณะของงาน จะส่งผลไปยัง
ภาวะทางจิตใจ และภาวะทางจิตใจนี้ จะส่งผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจในงาน ท าให้ 
การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูง  และการขาดงานและการลาออกจากงานต่ า  (Hackman & 
Oldham, 1975) 

 
แบบจ าลองคุณลักษณะของงาน 
แฮคแมนและโอลด์แฮม  (Hackman & Oldham, 1975) ได้อาศัยแนวความคิดของ             

เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1968) เป็นพ้ืนฐาน  และได้คิดเป็นเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์งาน  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการวิเคราะห์ปรับปรุงลักษณะงานและการออกแบบงานใหม่ ซึ่งได้พัฒนา                       
เป็นแบบจ าลองคุณลักษณะของงานในเวลาต่อมา  

แบบจ าลองคุณลักษณะของงาน จะแสดงถึง มิติของงาน 5 มิติ ซึ่งน าไปสู่ภาวะทางจิตใจ 
(Psychological States) ที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ และความพึงพอใจในงาน ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองคุณลักษณะของงาน (Job Characteristics Model) 
ที่มา : Hackman and Oldham, 1975, p.79 

 
แฮคแมนและโอลด์แฮม (Hackman & Oldham, 1975) ได้แบ่งคุณลักษณะของงาน (Core 

Job Dimension) ซึ่งประกอบด้วย มิติ 5 ด้าน คือ 
 
1) ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (Skill Variety)  
หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่ง ผู้ปฏิบัติงานได้ท ากิจกรรมที่แตกต่างกัน และจ าเป็นต้องใช้

ทักษะ ความช านาญ และความสามารถหลายๆอย่างในอันที่จะปฏิบัติให้เป็นผล  
ส าหรับความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับฝาก เจ้าหน้าที่

รับฝากต้องสามารถปฏิบัติงานรับฝากได้หลากหลายบริการตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ และจ าเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงความช านาญ ส าหรับการให้บริการรับฝากประเภทนั้น เช่น ถ้าผู้ใช้บริการ 
จะท าการฝากส่งสิ่งของไปต่างประเทศ เจ้าหน้าที่รับฝากจะต้องสามารถแนะน า ค านวณราคา  

คุณลักษณะของงาน ภาวะทางจิตใจ ผลลัพธ์ 

- ความหลากหลายทางทักษะ 
- ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  ของงาน 
- ความส าคัญของงาน 
 

ความมีอิสระในการตัดสินใจงาน 

ผลสะท้อนจากงาน 

ประสบการณ์รับรู้ว่า 
งานนั้นมีความหมาย 

 

ประสบการณ์
รับผิดชอบ 

ต่อผลลัพธ์ของงาน 
 

การรู้ผลการกระท า 

แรงจูงใจภายใน 
ในการท างานสูง 

ระดับความต้องการ
เจริญก้าวหน้า 

ประสิทธิภาพใน 
การท างานสูง 

ความพึงพอในงานสูง 

การขาดงาน 
และการออกจากงาน

ต่ า 
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และเลือกบริการที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้บริการอย่างมืออาชีพ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีที่สุด 
คุ้มค่าท่ีสุด และในราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด 

 
2) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (The Unity of The Work )  
หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนสามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ตั้งแต่ต้น

จนกระท่ังเสร็จสิ้นกระบวนการและบังเกิดผลงานให้เห็นชัดเจน 
ส าหรับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับฝาก

อย่างเช่น ถ้าผู้ใช้บริการจะฝากส่ง logispost เจ้าหน้าที่รับฝาก ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่
ขั้นตอนการค านวณราคาค่าฝากส่ง ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มรับฝากส าหรับ logispost ขั้นตอน
การท ารายการรับฝากในระบบ CA POS และ New CA POS ขั้นตอนการช าระเงินและออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ใช้บริการ และขั้นตอนการส่งมอบให้กับทางแผนกปฏิบัติการ ซึ่ง เจ้าหน้าที่
จะต้องมองเห็นกระบวนการภาพรวมทั้งหมดของการปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติการได้ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ 

 
3) ความส าคัญของงาน (Task Significance) 
หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งผลของงานมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลอ่ืน  

ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในองค์กรหรือนอกองค์กรก็ได้ 
ส าหรับความส าคัญของงาน ในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่รับฝากของท่าน ถือว่าเป็น

หน้าที่ที่ส าคัญเป็นอย่างมาก และมีผลต่อการปฏิบัติงานของแผนก/ส่วนอ่ืนๆ ในที่ท าการไปรษณีย์
สาขานั้นๆ เช่น แผนกปฏิบัติการส่งต่อ เพราะถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รับฝาก คอยให้บริการรับฝากสิ่งของ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่งต่อ ก็จะไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 
4) ความมีอิสรภาพ (Autonomy) 
หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระที่จะใช้วิจารณญาณก าหนด

ตารางการท างาน และกระบวนการท างานด้วยตนเอง 
ในกรณีของการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่รับฝาก  หัวหน้าที่ท าการ จะให้สิทธิ์ท่าน 

ในการก าหนด แผนการท างาน ว่าจะด าเนินการรับฝากในรูปแบบไหน  บริหารจัดการผู้ใช้บริการ 
ในช่วงเวลาต่างๆอย่างไร และสามารถก าหนดกระบวนการท างานได้เอง เพ่ือให้ตัวท่านซึ่งปฏิบัติงาน
เป็นเจ้าหน้าที่รับฝาก สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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5) การป้อนกลับ/ผลสะท้อนกลับจากงาน (Feedback) 
หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งสามารถแสดงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงผลสะท้อนหรือผลลัพธ์

ที่ชัดเจนโดยตรงจากงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ 
ในกรณีของการให้ผู้ใช้บริการประเมินเจ้าหน้าที่รับฝาก หลังจากที่ให้บริการเสร็จเรียบร้อย

แล้วว่าเจ้าหน้าที่รับฝากบริการเป็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี ถูกใจผู้ใช้บริการหรือไม่ หรือให้หัวหน้าที่ท าการ
ไปรษณีย์ของท่าน ท าการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับฝากและรายงานให้เจ้าหน้าที่รับฝาก
ได้รับทราบหลังจากการประเมินผล  เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รับฝาก ให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 

 
อิทธิพลจากคุณลักษณะของงาน จะส่งผลไปยังภาวะทางจิตใจ 3 ประการ คือ 
1. ประสบการณ์รับรู้ว่างานนั้นมีความหมาย (Experienced Meaningfulness of Work) 

 บุคคลจะต้องรับรู้ว่างานของตนเป็นสิ่งที่มีค่า และมีความส าคัญจามค่านิยมของแต่ละบุคคล 
2. ประสบการณ์รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงาน (Experienced Responsibility for Work 

 Outcomes)  
บุคคลจะต้องเชื่อว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้น และความพยายามของเขา  
จะส่งผลกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

3. การรู้ผลการกระท า (Knowledge of Result)  
บุคคลจะต้องสามารถที่จะตีความผลการปฏิบัติงานของตนว่าเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ 

 
เมื่อใดที่ภาวะทางจิตใจ (Psychological States) ทั้ง 3 ข้อนี้ เกิดข้ึนกับบุคคล จะก่อให้เกิดผลดังนี้ 
- แรงจูงใจภายในในการท างานสูง 
- การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
- ความพึงพอใจในงานสูง 
- การขาดงานและการออกจากงานต่ า 
 

โดยสรุปแล้วอิทธิพลจากคุณลักษณะของงาน จะส่งผลไปยังภาวะทางจิตใจทั้งสาม และภาวะ
ทางจิตใจนี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจในงาน เพราะการที่บุคลากรรับรู้ว่างานที่ท า        
มีคุณลักษณะเหมาะสมกับความต้องการและความสามารของตน จะท าให้มีแรงจูงใจในการท างาน
และความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีความสุขในการท างานต่อไป 
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2.2.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
 

 “คุณภาพ” คือ ระดับความเป็นเลิศในคุณลักษณะโดยรวมของผลิตผล หรือบริการ           
ที่ปราศจากข้อบกพร่องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นที่พึงพอใจและเกิดประโยชน์
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

“คุณภาพ” (Quality)  เป็นค านามธรรมที่ต้องใช้การแปลงเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผลได้ 
(Operational Operation) การมีมาตรฐานความเป็นเลิศ โดยที่ ก าหนดมาตรฐานไว้ตายตัว           
ผลที่ได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Fitness for purpose) และใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ส่งเสริมและ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยด าเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสม (Result of Doing the Right Thing,  Right)  
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนเป็นระยะๆ ไม่มีจุดสิ้นสุด  

คุณภาพขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้บริโภค ที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง     
ในบริการกับสิ่งที่ผู้ใช้บริการได้รับจริง โดยการบริการที่มีคุณภาพนั้นมาจากผู้ใช้บริการได้รับบริการ
ตามท่ีคาดหวังไว้ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985)  

จากนิยามและความหมายข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า คุณภาพคือได้รับบริการที่ดีเลิศ 
ตามท่ีผู้ใช้บริการคาดหวัง หรือ คุณภาพมาจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั่นเอง 
 
การบริการ 

การบริการ หมายถึง กิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการให้แก่ผู้ใช้บริการ อย่างมีคุณภาพทั้งด้านการให้บริการและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการ       
โดยอาศัยการบริการตามแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด (จินดารัตน์ เบอรพันธุ์, 2543) 
 
คุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติโยรวมของการบริการที่เหมาะสมกับ
ข้อก าหนดของความคาดหวัง หรือความต้องการของผู้ใช้บริการ อันจะน ามาซึ่งความพึงพอใจทุกครั้ง
ในการใช้บริการ 

 
การประเมินคุณภาพของการให้บริการ (Quality of service) 

การประเมินคุณภาพของการให้บริการ หมายถึง การวัดหรือประเมินการตัดสินคุณค่า     
ในการให้บริการโดยเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในการที่จะได้รับ  
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การบริการกับการได้รับบริการจริง ซึ่งหากผลจากการประเมินความคิดเห็น หรืความพึงพอใจที่ได้รับ
เป็นไปตามท่ีได้คาดหวังไว้ ก็แสดงได้ว่าการให้บริการนั้นมีคุณภาพด้วย 
 
การพัฒนาแบบการประเมินของ SERVQUAL 

SERVQUAL  เป็นแบบการประเมินที่พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1985 โดย Parasuraman and 
Berry โดยเป็นแบบประเมินคุณภาพของการให้บริการ ซึ่งมีการวัดคุณภาพจากความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการและการได้รับบริการจริง โดยมีแนวความคิดมาจากทฤษฎีทางการตลาด
ในชื่อ “แบบจ าลองช่องว่าง” (Gap Model or Gap Analysis  Model)  ดังภาพที่ 2.2 

 

 

ภาพที่ 2.2 Service Quality Mode CONSUMER 
ที่มา : Parasuraman A., Zeithaml V.A., and L.L. Berry (1985), “A conceptual model of 
service quality and its implications for future research,” Journal of Marketing, 49 (Fall 
1985): 44.  

 
จากภาพประกอบพบว่า จะมีช่องว่าง (Gap) ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมด 5 ประการ 

คือ 
ช่องว่างที่ 1 ช่องว่างของข้อมูลการตลาด (Gap 1-positioning gap) คือช่องว่างที่เกิดขึ้น

ระหว่างความคาดหวังของผู้ใช้บริการกับบริการที่ได้รับจริง ซึ่งการรับรู้ของผู้ให้บริการเก่ียวกับ 
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ความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพบริการไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้บริการ                
ผู้ให้บริการอาจไม่ทราบถึงปัจจัยที่มีความส าคัญอันแท้จริง ช่องว่างนี้จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ประเมินผลของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการปัจจัยที่มีผลต่อช่องว่างนี้คือ 

1.1 ขาดการศึกษาถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
1.2 ผู้ให้บริการในหน่วยงาน ส่วนงานต่างๆขององค์กรมีการติดต่อสื่อสารที่น้อยเกินไป 

เช่น บริการยืมคืน บริการข้อมูล บริการอ้างอิง และโต๊ะบริการอื่นๆของห้องสมุด 
1.3 สายงานบังคับบัญชาที่มีการแบ่งแยกผู้ให้บริการหลายคนจากผู้บริหารชั้นสูงท าให้

ข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้บริการที่ให้ข้อมูลกลับไปยังผู้บริหารนั้นไม่มีคุณค่า 
 

ช่องว่างที่ 2 ช่องว่างของมาตรฐานที่ก าหนด (Gap 2-specification gap) เป็นช่องว่าง 
ที่เกิดขึ้นระหว่างข้อก าหนดและมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ และความแตกต่าง
ระหว่างการรับรู้ของผู้ให้บริการที่มีต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการและความต้องการของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อคุณภาพบริการเหล่านั้น ช่องว่างนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการบริการในมุมมอง  
ของผู้ใช้บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อช่องว่างนี้  คือ 

2.1 การให้ความส าคัญต่อคุณภาพการบริการของผู้บริหาร 
2.2 การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานของงานที่มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานและความ

คาดหวังของผู้ใช้บริการ 
2.3 ขาดการรับรู้ในสิ่งที่มองไม่เห็น 
2.4 การมีข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรที่ช่วยให้งานบริการมีมาตรฐาน   

ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรสามารถรับประกันต่อผู้ใช้บริการได้ว่าคุณภาพการบริการ     
ที่ให้มีความสม่ าเสมอ 

 
ช่องว่างที่ 3 ช่องว่างของการให้บริการ (Gap 3-Delivery gap) เป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นจาก

ผู้ใช้บริการระหว่างข้อก าหนดและมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ และการบริการจริง    
ที่ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยช่องว่างนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ และบริการจริงที่ให้แก่
ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ จากจุดยืนของผู้ใช้บริการ ช่องว่างนี้จะมีผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ ปัจจัย 
ที่มีผลต่อช่องว่างนี้คือ 

3.1 การร่วมมือกันท างานเป็นทีม (Teamwork) 
3.2 บทบาทของบุคลากรที่ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่มั่นใจว่าผู้บริหารมีความคาดหวังอย่างไร 
3.3 การขาดทักษะ และการฝึกอบรมที่จ าเป็นในการท างาน หรือในการใช้เทคโนโลยี 
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3.4 บทบาทขัดแย้งของบุคลากรที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ภายในและผู้ใช้บริการภายนอก 

3.5 ระบบบริหารจัดการที่เน้นเรื่องผลลัพธ์ ขาดความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาของการ
ให้บริการ 

 
ช่องว่างที่ 4 ช่องว่างของการสื่อสาร  (Gap 4-Communication gap) คือ ช่องว่างที่เกิดขึ้น

จากการที่ผู้ให้บริการ ให้บริการจริงแก่ผู้ใช้บริการและการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการในเรื่องของ  
การบริการ การติดต่อสื่อสารภายนอกจะมีผลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อบริการที่ได้รับ 
ช่องว่างนี้ท าให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการบริการจากจุดยืนของผู้ ใช้บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อ 
ช่องว่างนี้ คือ 

4.1 การสื่อสารในแนวนอน 
4.2 ขาดการติดต่อสื่อสารระว่างสมาชิกในหน่วยงานในระดับเดียวกัน 
4.3 การให้ค าสัญญาแก่ผู้ใช้บริการมากเกินไป 

 
ช่องว่างที่ 5 ช่องว่างด้านคุณภาพการบริการ (Gap 5-perception gap) เป็นความแตกต่าง

ระหว่างการรับรู้ภายในของผู้ใช้บริการและความคาดหวังของการบริการ ซึ่งอธิบายความต่างระหว่าง
บริการที่ผู้ ใช้บริการต้องการและบริการจริงที่ผู้ ใช้บริการได้รับ โดยปัจจัยที่มีผลต่อช่องว่าง  
ทั้ง 4 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  

 
ช่องว่างเรื่องคุณภาพถือได้ว่าเป็นหลักส าคัญในเรื่องของคุณภาพการบริการ ส่วนต่างระหว่าง

ความคาดหวังที่ผู้ใช้บริการหวังจะได้รับบริการที่ดีที่สุดและบริการที่ได้รับจริง นับว่าเป็นแนวคิดส าคัญ
ของแบบประเมิน SERVQUAL ยิ่งช่องว่างแคบเท่าใด ก็แสดงว่าคุณภาพการให้บริการดีเท่านั้น ดังนั้น
ผู้บริหารต้องลดช่องว่าง คือ ช่องว่างที่ 5 ให้แคบที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือที่จะจัดการบริการที่เป็นเลิศ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 

ในเวลาต่อมา Parasuraman and Berry ได้ท าการพัฒนาการประเมินคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์
การวัดที่มาจากความหวังของผู้ใช้บริการ โดยแบ่งปัจจัยออกเป็น 10 ประการ ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3 Determinants of Perceived Service Quality. 
ที่มา: Parasuraman A., Zeithaml V.A. and  L.L. Berry (1985), “A conceptual  model of 
service quality and its implications for future research,” Journal of Marketing, 49 (Fall 
1985): 48. 
 

จากภาพที่ 2.3 เกณฑ์การวัดที่มาจากความหวังของผู้ใช้บริการ  ซึ่งแบ่งปัจจัยออกเป็น  
10 ประการ ได้แก่ 
1. เข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง การที่ผู้รับได้รับบริการได้ง่ายและสะดวกสบาย 
2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ เช่น    

การให้ข้อมูล การสื่อสารด้วยภาษาท่ีผู้ใช้บริการเข้าใจ และรับฟังความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3. ความสามารถของผู้ ใช้บริการ (Competence) หมายถึง การแสดงความสามารถของ 

ผู้ให้บริการ ให้ผู้รับบริการยอมรับถึงความสามารถและทักษะในการให้บริการ 
4. การเอ้ือเฟื้อในการบริการ ( Courtesy) หมายถึง ผู้ให้บริการมีความเอ้ือเฟ้ือ เป็นมิตร ให้เกียรติ 

และสุภาพในการให้บริการ 
5. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง การท าให้เกิดไว้วางใจ เชื่อถือได้จากการให้บริการด้วย

ความจริงใจ 
6. ความเชื่อม่ันในบริการ (Reliability)  หมายถึง การให้บริการตามท่ีสัญญาไว้กับผู้ใช้บริการ 
7. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อม 

ในการช่วยเหลือ และตอบสนองต่อผู้ใช้บริการได้ทันทีทันใด 
8. ความปลอดภัย (Security) หมายถึง ความรู้สึกปลอดภัยและม่ันใจต่อการใช้บริการ 
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9. ลักษณะทางกายภาพ (Tangible)  หมายถึง ลักษณะที่สามารถจับต้องได้ ปรากฏให้เห็น เช่น 
เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากร 

10. การเข้าใจและการรู้จักผู้ใช้บริการ (Understanding/Knowing the Customer) หมายถึง 
การท าความเข้าใจและรู้จักความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 
จากปัจจัยทั้ง 10 ประการนี้ ผู้วิจัยน ามาเป็นปัจจัยในการประเมินคุณภาพของการใช้บริการ

(Preceived Service Quality) โดยประเมินคุณภาพการให้บริการจากความพึงพอใจในการใช้บริการ
จริง (Perceived Service) เปรียบเทียบกับความคาดหวังในการใช้บริการ (Expected Service) โดย
ส่ วน ใหญ่  ผู้ ใช้บริการแทบทุ กคน  มั กมีพฤติกรรมเกี่ ยวกับการได้ รับ เป็ น ไปตามสมการ  
ดังภาพที่ 2.4 

 

 

ภาพที่ 2.4 สมการในการวัดคุณภาพการให้บริการจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

จากสมการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ เมื่อความพึงพอใจในการใช้บริการจริงมากกว่า
หรือเท่ากับความพึงพอใจจากความคาดหวังในการใช้บริการ จะส่งผลให้ผู้ใช้พึงพอใจในบริการ  
แต่ถ้าความพึงพอใจในการใช้บริการจริงน้อยกว่าความพึงพอใจจากความคาดหวังในการใช้บริการ  
จะส่งผลให้ผู้ใช้ไม่พึงพอใจในบริการ สามารถอธิบายปัจจัยที่เกิดจากความห่างระหว่างความคาดหวัง
ในการใช้บริการกับการได้รับบริการจริง โดยปัจจัยในการก าหนดคุณภาพตามความหวังของการ
บริการ ได้แก่ การพูดแบบปากต่อปาก (W.O.M-Word of mouth) ความต้องการส่วนบุคคล 
(Personal needs) และประสบการณ์ที่ได้รับในอดีต (Past experience) 
 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1988-1990 Parasuraman and Berry ได้ปรับปรุงปัจจัยในการประเมิน 
โดยการตัดปัจจัยบางส่วนเพ่ือลดความซ้ าซ้อน และรายละเอียดมากเกินไป สร้างเป็นเกณฑ์ 

ถ้าการใช้บริการจริง>ความคาดหวังในการใช้บริการ 
ถ้าการใช้บริการจริง=ความคาดหวังในการใช้บริการ 

ถ้าการใช้บริการจริง<ความคาดหวังในการใช้บริการ 
 

ผู้ใช้บริการ 
พึงพอใจ 

ผู้ใช้บริการ 
ไม่พึงพอใจ 
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ในการประเมินเพียง 5 ประการ เป็นการประเมินคุณภาพของการบริการที่เรียกว่า SERVQUAL 
(Service Quality) ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินคุณภาพ 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นสัญลักษณ์ 
2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง ความน่าเชื่อถือของระบบการให้บริการต่างๆผ่านเว็บไซต์

มีความถูกต้อง สม่ าเสมอ ท าให้ไว้ใจในการบริการ 
3. การตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness) หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการ

อย่างทันท่วงที โดยผู้ใช้สามารถได้รับการตอบสนองที่รวดเร็ว 
4. การให้ความเชื่อม่ันของผู้ใช้บริการ (Assurance) หมายถึง ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานที่มีต่อ 

การใช้งานผ่านเว็บไซต์ 
5. การเข้าใจ รู้จัก รับรู้ ความต้องการของผู้ใช้บริการ (Empathy) หมายถึง ความสามารถ 

ในการดูแลเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงการแก้ปัญหา 
 

การใช้แนวคิดทั้ง 5 ด้านนี้ในการสร้างแบบประเมินแบบ SERVQUAL โดยอาศัยแบบจ าลอง
ช่องว่างทางธุรกิจ มีความมุ่งหวังที่จะออกแบบเครื่องมือมาตรฐานในการทดสอบการประเมินงาน
บริการทุกประเภทและสามารถท าการปรับเปลี่ยนได้เล็กน้อยตามความเหมาะสมของงานบริการ 
เพราะงานบริการนั้นจะให้ความส าคัญของความต้องการและความคาดหวังของผู้ ใช้บริการ  
เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินการของการให้บริการ ดังนั้น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ  
ได้อย่างถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพการบริการและเพ่ือการสร้างความพึงพอใจ  
ให้เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ ท าให้องค์กรมีมาตรฐานในการด าเนินงานและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
อีกด้วย 
 

2.2.3  ทฤษฎีความต้องการสองปัจจัย ( Frederick Herzberg’s Need Two Factor 
Theory)  

 
ทฤษฏีนี้มีแนวคิดที่ว่า สิ่งที่ตรงข้ามกับความพอใจนั้น ไม่ใช่ความไม่พอใจ แต่มันคือไม่มีความ

พอใจเลยต่างหาก โดยบุคคลจะมีความต้องการในการท างานที่แยกจากกันอย่างมีอิสระซึ่งจะมีผลต่อ
การท างานในภายหลัง ซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานได้แก่ 
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) หมายถึง สภาพแวดล้อมของการท างานที่ท าให้บุคคลเกิด

ความพึงพอใจและเกิดการจูงใจในการท างาน  
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2. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) หมายถึง สภาพแวดล้อมของการท างานที่ป้องกันไม่ให้เกิด
ความไม่พอใจ ได้แก่ นโยบายและการบริหารองค์กร 

 
จากทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับคุณลักษณะของงานที่ กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าทั้ งสอง 

มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก กล่าวคือ บุคคลที่ได้ท างานที่มีคุณลักษณะของงาน          
ตามที่ตนเองพึงประสงค์ ก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นมีความพึงพอใจต่องานเป็นอย่างมาก ส่งผลให้  
เกิดแรงจูงใจ เกิดความทุ่มเทในการท างานตนที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จจามที่ตนเอง
ตั้งเป้าหมายไว้ สรุปได้ว่าความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของงาน และมีความส าคัญ   
ต่อองค์กรเป็นอย่างมากเพราะ 
1. ผู้ปฏิบัติงานย่อมมีความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิดของตน และผู้ปฏิบัติงาน

ต้องการที่จะได้แสดงบทบาทของตนเองอย่างเต็มที่  
2. ผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่เคยมีความพึงพอในใจในการท างานย่อมจะเกิดความเบื่อหน่าย หงุดหงิด  

ร าคาญใจ อันจะส่งผลหรือก่อให้เกิดปัญหาโดยตรงต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง เพ่ือนร่วมงานและสังคม
ในที่สุด 

3. ผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่เคยมีความพึงพอใจในงานที่ท าจะท าให้เกิดความคับข้องใจ เพราะการท างาน  
นั้นถือว่า เป็นสิ่งสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ 

4. การขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือเกิดมีข้อขัดแย้งในการท างาน จะท าให้ประสิทธิภาพ
ของการท างานย่อมลดต่ าตามไปด้วย  

 
สรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 

คุณภาพการให้บริการเกิดจากการรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการ 
ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้รับบริการต่างๆแล้ว ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท างานของผู้ให้บริการ
ทางด้านไปรษณีย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากงานทางด้านไปรษณีย์  เป็นงานด้านการให้บริการ                    
ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านไปรษณีย์ ต่างก็ให้ความส าคัญกับคุณภาพการให้บริการลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้น
ไปรษณีย์ไทย จะต้องปรับปรุงระบบการให้บริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบงาน 
เทคโนโลยี สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานของ                
ผู้ให้บริการที่ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สร้างความเชื่อถือ และ              
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ 
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กรอบแนวคิด 
ในการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ 

ยุคไปรษณีย์ 4.0 ของที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ”  
มีกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยดังนี้ 
 

 

ภาพที่ 2.5 ภาพกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัย 
 
 

 
  

ลักษณะของท่ีท าการไปรษณีย์ 
- ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 (ระบบ New CAPOS) 
- ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 (CAPOS ระบบเก่า) 

คุณลักษณะของงาน 
(Job-Characteristics) 
-ความหลากหลายทางทักษะ 
-ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน 
-ความส าคัญของงาน 
-ความมีอิสระของการตัดสินใจในงาน 
-ผลสะท้อนกลับจากงาน 

คุณภาพการให้บริการ (Service 
 Quality) 
- รับบริการได้ง่าย สะดวกสบาย 
- สื่อสารกับผู้บริการอย่างเข้าใจและรับฟัง

ผู้ใช้บริการ 
- ตอบสนองความต้องการของ 

ผู้ใช้บริการ 
- มีความช านาญ รู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับการ 

รับฝากทุกประเภท 
- พร้อมให้การช่วยเหลือในยามที่เกิด 

ปัญหา 
- บริการด้วยความสุภาพทั้งท่าทีและวาจา 
- มีความเอ้ือเฟื้อ บริการด้วยความเต็มใจ 
- มีความน่าเชื่อถือ บริการได้อย่างถูกต้อง 
- ที่ท าการมีอุปกรณ์และสถานที ่    
  ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ 



บทท่ี 3 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษา เรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการยุคไปรษณีย์ 
4.0 ของที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นการศึกษา
และท าการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ระเบียบวิจัย 
 (2) ประชากรและการเลือกตัวอย่าง 
 (3) เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
 (4) การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 (5) การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 (6) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 (7) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 (8) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีส ารวจ 
ซึ่งหน่วยวิเคราะห์  คือ ที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และการเก็บข้อมูล              
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะของงาน 5 ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการรับฝาก
ทางด้านไปรษณีย์ โดยใช้การสอบถามจากผู้ควบคุมการรับฝาก/หัวหน้าแผนกรับ
ฝาก ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 130 คนจาก 130 สาขา สาขาละ 1 คน 
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 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นผลจากการให้บริการของเจ้าหน้าที่     
รับฝาก โดยจะวัดจากการสอบถามผู้รับบริการที่ท าการไปรษณีย์ สาขาละ 6 คน 
แบ่งเป็นชาย 3 คน และหญิง 3 คน ตามแผนการเลือกตัวอย่างแบบโควตา     
(Quota sampling)  

 

3.2 การส ารวจและการเลือกตัวอย่างในการส ารวจ 

ขั้นที่ 1 หน่วยตัวอย่าง 
ที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 130 สาขา (รายชื่อที่ท าการ
ไปรษณีย์แทรกไว้ในส่วนของภาคผนวก) 
ขั้นที่ 2 ผู้ให้ข้อมูล(ประชากรเป้าหมาย) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. ผู้ควบคุมการรับฝาก/หัวหน้าแผนกรับฝาก ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 130 สาขา สาขาละ 1 คน        

รวมทั้งสิ้น 130 คน โดยท าการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะ
ของงาน    5 ด้าน ที่เก่ียวข้องกับงานบริการรับฝากทางด้านไปรษณีย์ 

2. ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไปรษณีย์ตามสาขาต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แผนการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบโควตา ( Quota  sampling ) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยค านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร โดยในการท าวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเลือก
สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บริการของ  แต่ละที่ท าการ ที่ท าการละ 6 คน แบ่งเป็น ผู้ชาย 
จ านวน 3 คน และผู้หญิง จ านวน 3 คน 

 
หลังจากนั้นด าเนินการท าการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการในข้อต่อไปนี้   

โดยในแต่ละข้อตั้งขึ้นโดยยึดหลักตามทฤษฎีของ Parasuraman เพ่ือวัดระดับคุณภาพการให้บริการ
ในรูปแบบ Likert’s Scale 

ข้อที่ 1 ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการได้ง่ายและสะดวก 
ข้อที่ 2 เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถสื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจขั้นตอน 
           การบริการและเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างดี 
ข้อที่ 3 เจ้าหน้าที่รับฝากรับฟังข้อเสนอแนะและตอบสนองความต้องการ 
           ของผู้ใช้บริการได้อย่างดี 
ข้อที่ 4 เจ้าหน้าที่รับฝากมีความช านาญ รู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับการให้บริการ 
           รับฝากทุกประเภท  
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ข้อที่ 5 เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถช่วยเหลือ แก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย และ  
           ไขข้อข้องใจให้กับผู้รับบริการได้อย่างดี 
ข้อที่ 6 เจ้าหน้าที่รับฝากให้บริการด้วยความสุภาพทั้งท่าทีและวาจา 
ข้อที่ 7 เจ้าหน้าที่รับฝากมีความเอ้ือเฟ้ือ และให้บริการด้วยความเต็มใจ 
ข้อที่ 8 เจ้าหน้าที่รับฝากมีความน่าเชื่อถือ และให้บริการอย่างได้ถูกต้อง 
ข้อที่ 9 ที่ท าการไปรษณีย์แห่งนี้มีอุปกรณ์และสถานที่เหมาะสมต่อการให้บริการ 
 

3.3 เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัย 
ได้สร้างขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น  
2 ชุด ได้แก่ 

แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะงาน 5 ด้านที่เกี่ยวกับงานบริการ   
รับฝากทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย ความหลากหลายทางทักษะ(Skill Variety) ความเป็นอันหนึ่ง   
อันเดียวกันของงาน (Task Identity) ความส าคัญของงาน (Task Significance) ความมีอิสระในการ
ตัดสินใจงาน (Autonomy) และผลสะท้อนกลับจากงาน(Feedback) ผู้วิจัยใช้มาตราวัดของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) มาปรับใช้โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

เห็นด้วยมากที่สุด เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก   เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

 
จากนั้นรวมคะแนนทั้งหมดเพ่ือหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรโดยใช้

การอ้างอิงเกณฑ์ ทั้งในกรณีการแปลความหมายข้อมูลตามรายข้อ รายด้าน และในภาพรวม ซึ่งผู้วิจัย
ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ น้อย น้อยที่สุด ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยใช้วิธีการค านวณดังนี้ 
(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / จ านวนชั้น = (5-1)/5 = 0.80 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับการออกแบบลักษณะงานได้ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง เจ้าหน้าที่มีความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบลักษณะงาน 
“น้อยที่สุด” 

ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง เจ้าหน้าที่มีความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบลักษณะงาน 
“น้อย” 

ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง เจ้าหน้าที่มีความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบลักษณะงาน 
 “ปานกลาง” 

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง เจ้าหน้าที่มีความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบลักษณะงาน “มาก” 
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง เจ้าหน้าที่มีความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบลักษณะงาน 

“มากที่สุด” 
 

แบบสอบถามชุดที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่รับฝากของ
ที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยสอบถามเกี่ยวกับ  
การให้บริการ และน ามาประยุกต์กับแนวคิดของผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบวัดและเกณฑ์การให้คะแนน
ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert’ scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย  
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยให้คะแนนดังนี้ 

เห็นด้วยมากที่สุด เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
เห็นด้วยมาก   เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย   เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

 
จากนั้นรวมคะแนนทั้งหมดเพ่ือหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรโดยใช้

การอ้างอิงเกณฑ์ ทั้งในกรณีการแปลความหมายข้อมูลตามรายข้อ รายด้านและในภาพรวม ซึ่งผู้วิจัย
ได้แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ น้อย น้อยที่สุด ปานกลาง มาก มากที่สุด โยใช้วิธีการค านวณดังนี้ 
(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด) / จ านวนชั้น = (5-1)/5 = 0.80 
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพการให้บริการได้ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง เจ้าหน้าที่มีความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบลักษณะงาน 
“น้อยที่สุด” 

ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง เจ้าหน้าที่มีความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบลักษณะงาน 
“น้อย” 
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ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง เจ้าหน้าที่มีความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบลักษณะงาน 
 “ปานกลาง” 

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง เจ้าหน้าที่มีความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบลักษณะงาน “มาก” 
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง เจ้าหน้าที่มีความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบลักษณะงาน 

“มากที่สุด” 
 

3.4 การสร้างเครื่องมือวิจัย 

ในการสร้างเครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากต ารา เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในเรื่อง 

ความพึงพอใจในคุณลักษณะของงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดและ
สร้างแบบสอบถาม 

2. น าวัตถุประสงค์การวิจัย มาร่างเป็นแนวค าถามและใช้สร้างแบบทดสอบ 
3. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

และการครอบคลุมเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
4. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องของรูปแบบภาษา เนื้อหาการศึกษา 
5. เมื่อแบบสอบถามผ่านการพิจารณาความถูกต้อง และเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว จึงน าแบบสอบถามชุดดังกล่าวมาด าเนินการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
(Try out) จ านวน 30 ชุด ส าหรับตรวจสอบความเชื่อมั่นของข้อค าถามในแต่ละข้อ  
เพ่ือตรวจสอบว่าแบบสอบถามฉบับนั้น สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้ศึกษา
ต้องการ และค าถามมีความหมายเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายต่อความเข้าใจเพียงใด 
และน ามาทดสอบเพ่ือค านวณค่าความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ครอนบาซ (Cronbach) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

6. เมื่อน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงแล้ว ไปเก็บ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รับฝากของที่ท าการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  
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3.5 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหานั้น ท าได้โดยการน าแบบสอบถามส่งให้อาจารย์  

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาว่าข้อค าถามกับเนื้อหาของงานวิจัยมีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
นอกจากนี้ ยั งต้องพิจารณาคุณภาพของเครื่องมือ ความถูกต้องตรงตามเนื้ อหาที่ ต้องการ  
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และการใช้เครื่องมือวิจัยว่าสามารถวัดได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด
ของการวิจัยในครั้งนี้  จากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง ความครอบคลุมของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ค านิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัย ความเหมาะสมทางด้านภาษาของข้อค าถาม แล้วน าผลที่ได้มา
ค านวณเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยใช้เทคนิค IOC ( Index of Item-Objective 
Congruence)  

ในส่วนของผลที่ได้จากการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามมีค่าระหว่าง 0.50 -
1.00 แสดงว่า ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสามารถน ามาใช้  
ในการสอบถามได้จริง ในทางตรงกันข้ามหากค่าดัชนีมีความสอดคล้องกับข้อค าถามที่มีค่าน้อยกว่า 
0.50 แสดงว่า ข้อค าถามนั้นยังไม่สมควรน าไปใช้ในการสอบถามจริง หรือควรน าไปปรับปรุงให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อน จึงจะสามารถน าไปใช้ในการสอบถามจริงได้   

จากการน าแบบสอบถามที่ได้หลังจากผู้เชี่ยวชาญได้ท าการตรวจสอบและน ามาค านวณ       
เพ่ือตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้อทั้งหมด 32 ข้อ ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องท่ีมีค่ามากกว่า 0.5 จ านวน 30 ข้อ และมีค่าน้อยกว่า 0.5 จ านวน 2 ข้อ 
โดยผู้วิจัยได้ปรับข้อความของแบบสอบถามและนิยามศัพท์เฉพาะ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือให้ข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ หลังจากแบบสอบถาม 
ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ทางผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามที่ได้มาเก็บข้อมูลจ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  
โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
 

การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Confidence) 
ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีการทดสอบความเชื่อมั่น โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข 

ไปทดสอบความเชื่อมั่นจ านวน 30 ชุด แล้วน าไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% (α=0.05) ระดับความถูกต้อง (Validity) และระดับนัยส าคัญที่ 0.5 
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หรือความเชื่อมั่นทางสถิติที่  95% โดยสัมประสิทธิ์แอลฟา(α -Coefficient) ของครอนบาซ 
(Cronbach) โดยผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของค าถามแต่ละด้านพบว่าค่าของ Cronbach 
Alpha มีค่าอยู่ ในช่วง 0.627-0.908 ซึ่งค่าความเชื่อมั่นควรอยู่ในระดับที่มากกว่า 0.6 ดังนั้น 
แบบสอบถามจึงจัดอยู่ในเกณฑ์ความเชื่อมั่นสูง และสามารถน าไปใช้ในการทดสอบได้จริง  
 

3.6  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้ข้อมูลที่น ามาใช้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ควบคุมการรับฝาก/หั วหน้าแผนกรับฝากของที่ท าการ ไปรษณี ย์สาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องคุณลักษณะของงาน 
ทั้ง 5 ด้านที่เกี่ยวกับงานบริการรับฝากทางไปรษณีย์จ านวน 130 สาขา สาขาละ 1 คน รวมทั้งสิ้น  
130 คน  และสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มาใช้บริการ  
ของแต่ละที่ท าการ ที่ท าการละ 6 คน แบ่งเป็น ผู้ชาย 3 คน และผู้หญิง 3 คน ตามแผนการสุ่ม 
แบบโควตา (Quota sampling)   

 

3.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือจากผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก
ของที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ านวน 
130 ที่ท าการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 130 คน และผู้มาใช้บริการของแต่ละที่ท าการ ที่ท าการ
ละ 6 คน จ านวน 130 ที่ท าการ รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 780 คน 

2. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละ
ฉบับ และคัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 

3. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบไปลงรหัสและบันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น  
จึงประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 

 

3.8  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS) โดยมีล าดับขั้นตอนส าหรับการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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1. แบบสอบถามชุดที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน 5 ด้าน ที่เกี่ยวกับงาน

บริการรับฝากทางไปรษณีย์ โดยให้คะแนนปัจจัยตามระดับความพึงพอใจตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale) โดยแต่ละข้อมีค าถามให้เลือก 5 ระดับความคิดเห็น ได้แก่ มากที่สุด มาก  
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จากนั้นน าคะแนนที่ได้จากแต่ละค าถามมารวมกันแล้ ววิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร(S.D.) โดยมีเกณฑ์คะแนนตามวิธีการค านวณโย
ใช้สูตรการค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น และแปลความหมายโดยน าคะแนนเฉลี่ยมาจัด
ระดับการออกแบบคุณลักษณะของงานเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความเห็นในระดับ “น้อยที่สุด” 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความเห็นในระดับ “น้อย” 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความเห็นในระดับ “ปานกลาง” 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความเห็นในระดับ “มาก” 
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความเห็นในระดับ “มากที่สุด” 

 
2. แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่รับฝาก

ของที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยให้คะแนน
ปัจจัยตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) และแปลความหมายโดยน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
น ามาจัดระดับการรับรู้คุณภาพบริการเป็น 5 ระดับ รวมทั้งการหาค่าเฉลี่ยของประชากร  

 
สถิติที่ใช้เพื่อการทดสอบสมมุติฐาน 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าสถิติมาใช้เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอย

แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ที่อิทธิพลของตัวแปรอิสระ
หลายตัวที่มีผลต่อตัวแปรตาม 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ใช้ข้อมูลที่มาจากทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลจากผู้ใช้บริการ 
และข้อมูลจากผู้รับบริการ โดยข้อมูลจากผู้ให้บริการ ส ารวจจากผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าที่ท าการ
ไปรษณีย์ โดยเรื่องที่ท าการส ารวจเป็นเรื่องเกี่ยวทฤษฎีคุณลักษณะของงานที่ เกี่ยวข้องกับ  
การให้บริการรับฝาก ส าหรับข้อมูลจากผู้รับบริการ ส ารวจจากผู้ใช้บริการ ณ ที่ท าการไปรษณีย์สาขา
ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 130 ที่ท าการ โดยเรื่องที่ท าการส ารวจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค าถามทั้งหมด 
9 ข้อ โดยตั้งจากทฤษฎีคุณภาพการให้บริการของ Parasuraman  ซึ่งได้ผลส ารวจในแต่ละด้าน 
เป็นดังนี้ 
 

4.1 ความคาดหวัง และความคิดเห็นของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก 

ในที่นี้จะศึกษาโดยการสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความคิดเห็นของผู้ควบคุมงาน/
หัวหน้าแผนกรับฝากตามทฤษฎีคุณลักษณะของงาน (Job Characteristics Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎี
ของ J.Richard Hackman และ G.R. Oldham โดยความคิดเห็นของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนก 
รับฝาก หมายถึง สิ่งที่ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝากเห็นว่า เจ้าหน้าที่รับฝาก สามารถปฏิบัติ
หน้าที่รับฝากได้มีประสิทธิภาพในระดับใด 

 
4.1.1 ประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน  

ด้านที่ท าการศึกษาเป็นไปตามตามทฤษฎีคุณลักษณะของงาน (Job Characteristics 
Theory) ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 1 : ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (Skill Variety) ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้ 
1 : ความรู้/ความเข้าใจอย่างดี เกี่ยวกับกระบวนงานการรับฝาก 
2 : ทักษะที่หลากหลาย ในขณะปฏิบัติหน้าที่รับฝาก เช่น ทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง  
     กับผู้ใช้บริการ เพื่อเข้าใจในบริการต่างๆ 
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3 : ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การคิดค านวณค่าปรับกรณีช าระภาษีรถเกินก าหนด    
   หรือการคิดค่าบริการโลจิสต์โพสต์ให้ถูกต้อง 

4 : ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การจัดการปัญหาในกรณีที่อุปกรณ์ 
   เกิดขัดข้อง 
 

ด้านที่ 2 : ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (The unity of the work) 
ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้ 
1 : ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทุกขั้นตอน เห็นภาพรวมได้ชัดเจน 
2 : ความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง สามารถระบุได้ว่า ก าลังปฏิบัติ 

ในขั้นตอนหรือกระบวนการใด 
3 : ความสามารถในการปฏิบัติงานรับฝากได้ถูกต้องตามกระบวนการ 
4 : ความสามารถในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็น/วิธีการ  

ที่เป็นประโยชน์ 
 

ด้านที่ 3 : ความส าคัญของงาน ( Task Significance) ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้ 
1 : เจ้าหน้าที่รับฝากเห็นความส าคัญของงานว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการท างานด้านไปรษณีย์        
2 : เจ้าหน้าที่รับฝากมีความตระหนักว่าความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีผลต่องานของ 

แผนกอ่ืน เช่น แผนกปฏิบัติการส่งต่อ และแผนกน าจ่าย 
3 : เจ้าหน้าที่รับฝากมีความตระหนักว่า การปฏิบัติงานรับฝาก ส่งผลต่อเป้าหมาย รายได้                

ของที่ท าการไปรษณีย์ของท่าน 
4 : งานเจ้าหน้าที่เห็นว่างานที่ท าอยู่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและภาพลักษณ์ของบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 

ด้านที่ 4 : ความมีอิสรภาพ หรือความมีอิสระในการท างาน ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้ 
1 :  เจ้าหน้าที่รับฝากควรมีอิสระในการตัดสินใจ ในการปฏิบัติงาน และเสนอบริการ  

 ทีเ่หมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ 
2 :  เจ้าหน้าที่รับฝากควรมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะด าเนินกระบวนการท างานอย่างไร ภายใต้

กรอบการท างานที่ไปรษณีย์ไทยก าหนด 
3 :  เจ้าหน้าที่รับฝากของท่านควรมีอิสระในการควบคุมจัดล าดับงานก่อน -หลัง ตามที่

เห็นสมควร 
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4 :  เจ้าหน้าที่รับฝากควรมีอิสระในการใช้ข้อมูลและทรัพยากรในการท างาน เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 
ด้านที่ 5 : การป้อนกลับ/ ผลสะท้อนกลับจากงาน (Feedback) ประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้ 
1 : การรับฟังข้อเสนอแนะ ค าติ-ชม จากผู้ใช้บริการแล้วน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ การท างานของตนเองเป็นประจ า 
3:  การเรียนรู้การปฏิบัติงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือน ามาปรับใช้  

กับการปฏิบัติงานเป็นประจ า 
4 : การน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของหัวหน้าหรือผู้ควบคุมแผนกรับฝาก 

มาปรับปรุงการท างาน 
 

4.1.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการส ารวจ 
จากการส ารวจความคาดหวังและความคิดเห็น ของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝากที่มีต่อ

เจ้าหน้าที่แผนกรับฝากโดยใช้แบบสอบถาม ตามทฤษฎีคุณลักษณะของงาน ( job characteristics) 
ของ J.Richard Hackman และ G.R. Oldham ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 5 ด้าน ด้านละ 4 ข้อ
ประเด็นค าถาม หลังจากท าการส ารวจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ท าการวิจัยได้น าผลจากการ
ส ารวจมาหาค่าเฉลี่ย และให้ความหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังนี้ 

1.00 - 1.79 หมายถึง คุณลักษณะของงานที่คาดหวังหรือเกิดจริงในด้านดังกล่าว  
                          อยู่ในระดับ"น้อยที่สุด" 

1.80 - 2.59 หมายถึง คุณลักษณะของงานที่คาดหวังหรือเกิดจริงในด้านดังกล่าว 
 อยู่ในระดับ "น้อย" 

2.60 - 3.39 หมายถึง คุณลักษณะของงานที่คาดหวังหรือเกิดจริงในด้านดังกล่าว 
                                     อยู่ในระดับ "ปานกลาง" 

3.40 - 4.19 หมายถึง คุณลักษณะของงานที่คาดหวังหรือเกิดจริงในด้านดังกล่าว 
                                     อยู่ในระดับ "ดี" 

4.20 - 5.00 หมายถึง คุณลักษณะของงานที่คาดหวังหรือเกิดจริงในด้านดังกล่าว 
                                     อยู่ในระดับ "ดีมาก" 
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4.1.3 ผลการส ารวจ  
 

จากการส ารวจคุณลักษณะของงาน ( job characteristics) ของการให้บริการรับฝาก  
โดยสอบถามจากหัวหน้าแผนกรับฝาก/ผู้ควบคุมการรับฝาก ของที่ท าการไปรษณีย์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 130 ที่ท าการ โดยแบ่งเป็นที่ท าการไปรษณีย์ที่เป็นไปรษณีย์ 4.0  
(คือที่ท าการที่ใช้ระบบ New CAPOS จ านวน 29 ที่ท าการ) และที่ท าการไปรษณีย์ที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 
4.0 (คือที่ ท าการไปรษณี ย์ที่ ใช้  CAPOS ระบบเก่า จ านวน 101 ที่ ท าการ) ได้ผลดั งแสดง 
ในตารางที่ 4.1 และในภาพรวมได้ดังนี้ 

 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ เป็นไปรษณีย์ 4.0 (คือที่ท าการไปรษณีย์ที่ใช้ระบบ New CAPOS) 

จ านวน 29 ที่ท าการ คุณลักษณะของงานรับฝากที่หัวหน้าแผนกรับฝาก/ผู้ควบคุมการรับฝากคาดหวัง
มีค่ามากกว่าคุณลักษณะของงานรับฝากที่เกิดขึ้นจริงทุกกรณี ส าหรับ ที่ท าการไปรษณีย์ที่ไม่เป็น
ไปรษณีย์ 4.0 (คือที่ท าการไปรษณีย์ที่ใช้ CAPOS ระบบเก่า) จ านวน 101 ที่ท าการ คุณลักษณะ    
ของงานที่หัวหน้าแผนกรับฝาก/ผู้ควบคุมการรับฝากคาดหวังมีค่ามากกว่าคุณลักษณะของงานรับฝาก 
ที่เกิดคาดหวังมีค่ามากกกว่าคุณลักษณะของงานที่เกิดข้ึนจริงทุกกรณีเช่นเดียวกัน 
 

ถ้าเปรียบเทียบระดับความคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในมุมมองของหัวหน้าแผนกรับฝาก/     
ผู้ควบคุมการรับฝาก ส าหรับที่ท าการไปรษณีย์ที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 (คือที่ท าการไปรษณีย์ที่ใช้ระบบ 
New CAPOS) และที่ท าการไปรษณีย์ที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 (คือที่ท าการไปรษณีย์ที่ ใช้ CAPOS 
ระบบ เก่ า ) สามารถสรุป ได้ ว่ า  ค่ าตั ว เลขที่ ได้ จากการส ารวจ คุณ ลักษณ ะของงาน  (job 
characteristics) ในส่วนของระดับความคาดหวังของหัวหน้าแผนกรับฝาก/ผู้ควบคุมการรับฝาก  
ที่ เกิดขึ้นจากการให้บริการลูกค้าของที่ท าการที่ เป็นไปรษณีย์  4.0  มีค่ามากกว่า ค่าตัวเลข 
ในส่วนของระดับความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากการจากการจากการให้บริการลูกค้าของที่ท าการที่ไมเ่ป็น
ไปรษณีย์ 4.0 และค่าตัวเลขในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการลูกค้าของที่ท าการที่เป็น
ไปรษณีย์ 4.0 ก็มีค่ามากกว่า ค่าตัวเลขในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการให้บริการลูกค้าของที่ท าการ 
ที่ ไม่ เป็นไปรษณีย์  4.0 เช่น เดียวกัน  เนื่ องจากหัวหน้าแผนกรับฝาก/ผู้ควบคุมการรับฝาก              
คงเล็งเห็นว่า การที่ที่ท าการของตนกลายเป็นที่ท าการที่ เป็นไปรษณีย์ 4.0 หรือ การน าระบบ  
New CAPOS มาใช้ จะท าให้การปฏิบัติงานรับฝากหน้าเคาน์เตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 4.1 ระดับความคาดหวังของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก เปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดข้ึน
จริงจากการให้บริการลูกค้าของที่ท าการท่ีเป็นไปรษณีย์ 4.0 กับที่ท าการที่ไม่เป็น
ไปรษณีย์ 4.0 

ด้าน  ที่ท าการที่เป็น 
ไปรษณีย์ 4.0 

ที่ท าการที่ไม่เป็น 
ไปรษณีย์ 4.0 

รวม 

คาดหวัง เกิดจริง คาดหวัง เกิดจริง คาดหวัง เกิดจริง 

1. เชี่ยวชาญหลากหลาย  (a) 4.37 4.22** 4.10 3.85** 4.16 3.93** 
2. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (a) 4.42 4.23** 4.27 3.99** 4.31 4.04** 
3. ความส าคัญของงาน    (b) 4.71 4.26** 4.32 4.16** 4.41 4.18** 
4. อิสระในการท างาน      (b) 4.25 4.14** 4.12 4.01** 4.15 4.04* 
5. ผลสะท้อบกลับจากงาน (b) 4.38 4.14** 4.34 4.01** 4.35 4.04** 
หมายเหตุ: 

  1. *   หมายถึง α = 5% หรือ .05 **  หมายถึง α = 1% หรือ 0.01    
  2.  คุณลักษณะของงานด้านที่ 1 คือ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (Skill Variety) 
      คุณลักษณะของงานด้านที่ 2 คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (The unity of the work) 
      คุณลักษณะของงานด้านที่ 3 คือ ความส าคัญของงาน ( Task Significance) 
      คุณลักษณะของงานด้านที่ 4 คือ ความมีอิสรภาพ หรือความมีอิสระในการท างาน 
      คุณลักษณะของงานด้านที่ 5 คือ การป้อนกลับ/ ผลสะท้อนกลับจากงาน (Feedback) 
  3. (a)  หมายถึง ค่าเฉลี่ยระดับคุณลักษณะของงานที่ เกิดจริงของที่ท าการที่ เป็นไปรษณี ย์ 4.0 และที่ท าการที่ ไม่ เป็ นไปรษณี ย์ 4.0  
           ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
      (b) หมายถึง ค่าเฉลี่ยระดับคุณลักษณะของงานที่เกิดจริงของที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 และที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0  
           ซ่ึงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 

ถ้าพิจารณาตามคุณลักษณะของงานทั้ง 5 ด้าน จะได้ข้อสรุปตามตารางต่อไปนี้  
ด้านที่ 1 :  ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (skill variety)  

ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 : ระดับความเชี่ยวชาญที่หลากหลายที่ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้า
แผนกรับฝากคาดหวังกับเจ้าหน้าที่รับฝากเคาน์เตอร์ กับ ระดับความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 
ของเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ที่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนก 
รับฝาก อยู่ในระดับ ดีมากทั้งคู่ 

ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 : ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายที่ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนก
รับฝากคาดหวังกับเจ้าหน้าที่รับฝากเคาน์เตอร์ กับ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของเจ้าหน้าที่รับฝาก
หน้าเคาน์เตอร์ที่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก อยู่ในระดับ  
ดีทั้งคู่ 
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ที่ท าการที่ เป็นไปรษณีย์ 4.0 กับ ที่ท าการที่ ไม่ เป็นไปรษณีย์  4.0 เจ้าหน้าที่ รับฝาก  
หน้าเคาน์เตอร์ มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

  
 ด้านที่ 2 : ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (The Unity of the work) 

ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 : ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงานที่ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้า
แผนกรับฝากคาดหวังกับเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ กับ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
เจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ที่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก
อยู่ในระดับ ดีมากทั้งคู่  

ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 : ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงานที่ผู้ควบคุมงาน/
หัวหน้าแผนกรับฝากกคาดหวังกับจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์อยู่ในระดับ ดีมาก แต่ ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของเจ้าหน้าที่รับฝากที่เกิดขึ้นจริงจากการประเมินของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้า
แผนกรับฝาก อยู่เพียงระดับ ดี เท่านั้น 

ที่ท าการที่ เป็นไปรษณีย์ 4.0 กับ ที่ท าการที่ ไม่ เป็นไปรษณีย์  4.0 เจ้าหน้าที่ รับฝาก              
หน้าเคาน์เตอร์ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
     
ด้านที่ 3 : ความส าคัญของงาน (Task Significant) 

ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 : ความส าคัญของงานที่ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก
คาดหวังกับเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ กับ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเจ้าหน้าที่รับฝาก 
ที่เกิดขึ้นจริง จากการประเมินของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก อยู่ในระดับ ดีมากทัง้คู่ 

ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 : ความส าคัญของงานที่ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก
คาดหวังกับเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ อยู่ในระดับ ดีมาก  แต่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ของเจ้าหน้าที่รับฝากที่ เกิดขึ้นจริง จากการประเมินของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก  
อยู่เพียงระดับ ดี เท่านั้น 

ที่ท าการที่ เป็นไปรษณีย์ 4.0 กับ ที่ท าการที่ ไม่ เป็นไปรษณีย์  4.0 เจ้าหน้าที่ รับฝาก               
หน้าเคาน์เตอร์ มีความส าคัญของงาน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

      
ด้านที่ 4 : ความมีอิสรภาพในการท างาน(Autonomy) 

ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 : ความมีอิสรภาพในการท างานที่ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนก
รับฝากคาดหวังกับเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ อยู่ ในระดับ ดีมาก แต่ความมีอิสรภาพ 
ในการท างานของเจ้าหน้าที่รับฝากที่ เกิดขึ้นจริง จากการประเมินของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้า 
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แผนกรับฝาก อยู่เพียงระดับ ดี เท่านั้น               
          ที่ท าการไปรษณีย์ที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 : ความมีอิสรภาพในการท างานที่ผู้ควบคุมงาน/
หัวหน้าแผนกรับฝากคาดหวังกับเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ กับ ความมีอิสรภาพในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่รับฝากที่เกิดขึ้นจริง จากการประเมินของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝากอยู่ใน
ระดับ ดีทั้งคู่ 

ที่ท าการที่ เป็นไปรษณีย์ 4.0 กับ ที่ท าการที่ ไม่ เป็นไปรษณีย์  4.0 เจ้าหน้าที่ รับฝาก 
หน้าเคาน์เตอร์ มีอิสรภาพหรือมีอิสระในการท างาน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
     
ด้านที่ 5 : การป้อนกลับ ผลสะท้อนกลับจากงาน (Feedback) 

ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 : การป้อนกลับ ผลสะท้อนกลับที่ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้า
แผนกรับฝากคาดหวังให้เจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ได้รับจากผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับดีมาก  
แต่การป้อนกลับ ผลสะท้อนกลับจากงานที่ เจ้าหน้าที่รับฝาก ได้รับจริงจากการประเมินของ 
ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก อยู่เพียงระดับ ดี เท่านั้น 

ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 : การป้อนกลับ ผลสะท้อนกลับที่ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนก
รับฝากคาดหวังให้ เจ้าหน้าที่ รับฝากหน้าเคาน์ เตอร์  อยู่ ในระดับ ดีมาก  แต่การป้อนกลับ  
ผลสะท้อนกลับจากงานที่เจ้าหน้าที่รับฝากได้อยู่จริง จากการประเมินของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนก
รับฝากอยู่เพียงระดับ ดี เท่านั้น เช่นเดียวกับท่ีท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 

ที่ท าการที่ เป็นไปรษณีย์ 4.0 กับ ที่ท าการที่ ไม่ เป็นไปรษณีย์  4.0 เจ้าหน้าที่ รับฝาก 
หน้าเคาน์เตอร์ มีการป้อนกลับหรือได้รับผลสะท้อนกลับจากงาน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 
 

4.2 คุณภาพการให้บริการ  

ในที่นี้จะศึกษาโดยการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ด้วยค าถามทั้งสิ้น  
9 ข้อที่ ผู้ วิจัย ได้ตั้ งขึ้นตามทฤษฎีของ Parasuraman โดยคุณภาพการให้บริการ หมายถึ ง  
สิ่งที่ผู้ใช้บริการคาดหวังที่จะได้รับจากการไปใช้บริการ ณ ที่ท าการไปรษณีย์นั้นๆ 
 

4.2.1 เรื่องท่ีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
เรื่องที่ท าการศึกษาตั้งขึ้นตามทฤษฎีของ  Parasuraman ประกอบด้วยเรื่องต่างๆทั้งหมด  

9 เรื่อง ได้แก่ 
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เรื่องท่ี 1 : ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการได้ง่ายและสะดวก 
เรื่องท่ี 2 : เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถสื่อสารให้ผู้บริการเข้าใจขั้นตอนการบริการและเรื่องต่างๆได้ 
เรื่องท่ี 3 : เจ้าหน้าที่รับฝากรับฟังข้อเสนอแนะและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
เรื่องท่ี 4 : เจ้าหน้าที่รับฝากมีความช านาญ รู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับการให้บริการรับฝากทุกประเภท 
เรื่องที่ 5 : เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถช่วยเหลือ แก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย และไขข้อข้องใจให้กับ  

                   ผู้รับบริการได ้
เรื่องท่ี 6 : เจ้าหน้าที่รับฝากมีท่าทีวาจาสุภาพในการให้บริการ 
เรื่องท่ี 7 : เจ้าหน้าที่รับฝากมีความเอ้ือเฟ้ือ และให้บริการด้วยความเต็มใจ 
เรื่องท่ี 8 : เจ้าหน้าที่รับฝากมีความน่าเชื่อถือ และให้บริการอย่างได้ถูกต้อง 
เรื่องท่ี 9 : ที่ท าการไปรษณีย์แห่งนี้มีอุปกรณ์และสถานที่ทีเ่หมาะสมต่อการให้บริการ 

 
4.2.2 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการส ารวจ 

จากการส ารวจคุณภาพการให้บริการรับฝากจากผู้รับบริการ ที่ท าการละ 6 คน แบ่งเป็น  
ชาย 3 คน และหญิง 3 คน ตามการสุ่มแบบโควตา จ านวน 130 ปณ. รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น 780 คน 
ผู้ท าการวิจัยได้น าผลจากการส ารวจมาหาค่ารวมในแต่ละที่ท าการ หลังจากนั้นจึงน ามาสัมพันธ์กับ 
ผลการส ารวจคุณลักษณะของงาน โดยใช้ regression เพ่ือพิสูจน์ว่า”อิทธิพลของคุณลักษณะของงาน
มีผลต่อคุณภาพการให้บริการรับฝากแก่ลูกค้าในยุคไปรษณีย์ 4.0 หรือไม่” ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่ได้ แสดงผลในข้อที่ 4.2.3 ต่อไป 
 

4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยคุณภาพการให้บริการ/ความพึงพอใจในด้านต่างๆ จ าแนกตามการเป็น       

ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 และท่ีท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ/ 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย  
t 

 
sig เป็น 

ไปรษณีย์ 4.0 
 

ไม่เป็น 
ไปรษณีย์ 4.0 

1. ผู้ใช้บริการสามารรับบริการได้ง่ายและสะดวก 18.7966 17.9821 -1.115* 0.267 
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ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ/ 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย  
t 

 
sig เป็น 

ไปรษณีย์ 4.0 
 

ไม่เป็น 
ไปรษณีย์ 4.0 

2. เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถสื่อสารให้ผู้บริการ 
เข้าใจขั้นตอนบริการและเรื่องต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี 

18.8903 18.1999 -0.891* 0.375 

3. เจ้าหน้าที่รับฝากรับฟังข้อเสนอแนะและ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ได้เป็นอย่างดี 

18.4503 18.0673 -0.510* 0.611 

4. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความช านาญรู้ลึก รู้จริง 
 เกี่ยวกับการให้บริการรับฝากทุกประเภท 

18.5766 18.1125 -0.684* 0.495 

5. เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถช่วยเหลือ 
 แก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย และไขข้อข้องใจ 
 ให้กับผู้บริการได้เป็นอย่างด ี

18.7748 17.8792 -1.317* 0.190 

6. เจ้าหน้าที่รับฝากให้บริการด้วยความสุภาพ 
ทั้งท่าทีและวาจา 

17.5669 17.4691 -0.130* 0.897 

7. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความเอื้อเฟื้อและ 
ให้บริการด้วยความเต็มใจ 

18.7162 17.3878 -1.888* 0.061 

8. เจ้าหน้าที่รับฝากน่าเชื่อถือและให้บริการ 
ได้อย่างถูกต้อง 

18.6707 17.6766 -1.393* 0.166 

9. ที่ท าการไปรษณีย์มีอุปกรณ์และสถานที่ 
ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ 

16.8324 17.1683 0.477* 0.634 

 
ตารางที่ 4.3 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) (แสดงในวงเล็บ) ของ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความพึงพอใจ แต่ละด้านของผู้ใช้บริการของที่ท าการท่ีเป็น
ไปรษณีย์ 4.0 
 

 



 
 

 
 

39 

คุณภาพ/ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการ 

ด้านของคุณลักษณะของงาน 
constant ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 

1. ผู้ใช้บริการสามารรับบริการได้ง่าย 
และสะดวก 

17.538** 
(4.126) 

-0.154 
(0.405) 

0.450 
(0.498) 

0.144 
(0.286) 

-0.313 
 (0.257) 

-0.088 
 (0.284) 

2. เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถสื่อสารให้ 
ผู้บริการเข้าใจขั้นตอนบริการและ 
เรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี 

15.890** 
(4.343) 

-0.054 
(0.426) 

0.142 
(0.524) 

0.481 
(0.301) 

-0.179 
(0.271) 

-0.286 
(0.299) 

3. เจ้าหน้าที่รับฝากรับฟัง 
ข้อเสนอแนะและตอบสนองความ 
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างดี 

19.480** 
(4.015) 

-0.014 
(0.394) 

-0.279 
(0.485) 

0.042 
(0.278) 

0.384 
(0.250) 

-0.184 
(0.277) 

4. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความช านาญ 
รู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับการ 
ให้บริการรับฝากทุกประเภท 

20.120** 
(3.919) 

0.642 
(0.385) 

-0.758 
(0.473) 

0.273 
(0.271) 

0.034 
(0.2440 

-0.256 
(0.270) 

5. เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถ 
ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย 
และไขข้อข้องใจให้กับผู้บริการ 
ได้เป็นอย่างดี 

17.730** 
(4.340) 

-0.072 
(0.426) 

0.132 
(0.524) 

-0.154 
(0.300) 

0.206 
(0.270) 

-0.067 
(0.299) 

6. เจ้าหน้าที่รับฝากให้บริการด้วย 
ความสุภาพทั้งท่าทีและวาจา 

17.023** 
(4.421) 

0.338 
(0.434) 

-0.159 
(0.534) 

-0.404 
(0.306) 

-0.285 
(0.275) 

0.542 
(0.305) 

7. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความเอื้อเฟื้อ 
และให้บริการด้วยความเต็มใจ 

16.522** 
(4.208) 

0.199 
(0.413) 

0.063 
(0.508) 

0.107 
(0.291) 

-0.019 
(0.262) 

-0.269 
(0.290) 

8. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความน่าเชื่อถือ 
และให้บริการได้อย่างถูกต้อง 

18.417** 
(3.401) 

-0.026 
(0.334) 

 0.056 
 (0.410) 

-0.015 
 (0.235) 

0.014 
(0.212) 

-0.018 
 (0.234) 

9. ที่ท าการไปรษณีย์มีอุปกรณ์ 
และสถานที่ท่ีเหมาะสม 
ต่อการให้บริการ 

23.158** 
(4.182) 

-0.390 
(0.410) 

0.218 
(0.505) 

-0.227 
(0.290) 

-0.033 
(0.261) 

0.186 
(0.288) 

หมายเหตุ : คุณลักษณะของงานด้านที่ 1 คือ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (skill variety) 
               คุณลักษณะของงานด้านที่ 2 คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (The Unity of the work) 
              คุณลักษณะของงานด้านที่ 3 คือ ความส าคัญของงาน (Task Significant) 
              คุณลักษณะของงานด้านที่ 4 คือ ความมีอิสรภาพหรือความมีอิสรภาพในการท างาน (autonomy) 
              คุณลักษณะของงานด้านที่ 5 คือ การป้อนกลับ ผลสะท้อนกลับจากงาน (feedback) 
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จากตารางที่ 4.3 จะเห็นว่า ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 คุณลักษณะของงานในด้านที่  
1- 5 ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแม้แต่ข้อเดียว 
 
ตารางที่ 4.4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) (แสดงในวงเล็บ) ของ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความพึงพอใจ แต่ละด้านของผู้ใช้บริการ ของที่ท าการที่ไม่
เป็นไปรษณีย์ 4.0 

คุณภาพ/ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการ 

ด้านของคุณลักษณะของงาน 
constant ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 

1. ผู้ใช้บริการสามารรับบริการได้ง่าย 
และสะดวก 

7.598** 
(2.048) 

0.011 
(0.162) 

0.161 
(0.157) 

0.160 
(0.136) 

0.118 
(0.129) 

-0.015 
(0.127) 

2. เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถสื่อสารให้ 
ผู้บริการเข้าใจขั้นตอนบริการและ 
เรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี 

5.755** 
(2.073) 

0.215 
(0.164) 

-0.024 
(0.159) 

0.067 
(0.138) 

0.220 
(0.130) 

0.055 
(0.128) 

3. เจ้าหน้าที่รับฝากรับฟัง 
ข้อเสนอแนะและตอบสนองความ 
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างดี 

8.753** 
(2.202) 

0.155 
(0.174) 

-0.024 
(0.169) 

0.148 
(0.147) 

0.152 
(0.138) 

-0.037 
(0.136) 

4. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความช านาญ 
รู้ลึก รู้จริง เกี่ยวกับการ 
ให้บริการรับฝากทุกประเภท 

11.585** 
(2.039) 

0.095 
(0.161) 

0.013 
(0.156) 

0.059 
(0.136) 

0.085 
(0.128) 

0.025 
(0.126) 

5. เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถ 
ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย 
และไขข้อข้องใจให้กับผู้บริการ 
ได้เป็นอย่างดี 

9.223** 
(1.893) 

-0.167 
(0.150) 

0.112 
(0.145) 

0.159 
(0.126) 

0.286* 
(0.119) 

-0.035 
(0.117) 

6. เจ้าหน้าที่รับฝากให้บริการด้วย 
ความสุภาพทั้งท่าทีและวาจา 

8.194** 
(2.124) 

0.101 
(0.168) 

-0.017 
(0.163) 

0.275 
(0.142) 

0.006 
(0.134) 

0.021 
(0.131) 

7. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความเอื้อเฟื้อ 
และให้บริการด้วยความเต็มใจ 

10.619** 
(2.045) 

0.297 
(0.161) 

-0.106 
(0.156) 

0.303* 
(0.136) 

-0.099 
(0.129) 

-0.107 
(0.126) 

8. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความน่าเชื่อถือ 
และให้บริการได้อย่างถูกต้อง 

8.824** 
(2.126) 

0.266 
(0.168) 

-0.046 
(0.163) 

0.234 
(0.142) 

0.073 
(0.134) 

-0.150 
(0.131) 
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คุณภาพ/ความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการ 

ด้านของคุณลักษณะของงาน 
constant ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 

9. ที่ท าการไปรษณีย์มีอุปกรณ์ 
และสถานที่ท่ีเหมาะสม 
ต่อการให้บริการ 

8.127** 
(1.978) 

-0.004 
(0.156) 

0.050 
(0.151) 

0.070 
(0.132) 

0.017 
(0.124) 

0.246* 
(0.122) 

หมายเหตุ : คุณลักษณะของงานด้านที่ 1 คือ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (skill variety) 
               คุณลักษณะของงานด้านที่ 2 คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (The Unity of the work) 
              คุณลักษณะของงานด้านที่ 3 คือ ความส าคัญของงาน (Task Significant) 
              คุณลักษณะของงานด้านที่ 4 คือ ความมีอิสรภาพหรือความมีอิสรภาพในการท างาน (autonomy) 
              คุณลักษณะของงานด้านที่ 5 คือ การป้อนกลับ ผลสะท้อนกลับจากงาน (feedback) 

 
          จากตารางที่ 4.4 จะเห็นว่า ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 มีคุณลักษณะของงานที่มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพ/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้ 

 
- คุณลักษณะของงานด้านที่ 4 (ความมีอิสรภาพหรือความมีอิสรภาพในการท างาน (Autonomy))         
  มีอิทธิพลต่อคุณภาพ/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในข้อที่ 5 (เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถช่วยเหลือ   
  แก้ปัญหา ตอบข้อสงสัยและไขข้อข้องใจให้กับผู้บริการได้เป็นอย่างดี 
 
- คุณลักษณะของงานในด้านที่ 3 (ความส าคัญของงาน) มีอิทธิพลต่อคุณภาพ/ความพึงพอใจ        

ของผู้ใช้บริการในข้อที่ 7 (เจ้าหน้าที่รับฝากมีความเอ้ือเฟ้ือและให้บริการด้วยความเต็มใจ)  
 
- คุณลักษณะของงานในด้านที่ 5 (การป้อนกลับ ผลสะท้อนกลับจากงาน) มีอิทธิพลต่อคุณภาพ/    
  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในข้อที่ 9 (ที่ท าการไปรษณีย์มีอุปกรณ์และสถานที่ที่ เหมาะสม 
  ต่อการให้บริการ) 
 
  

 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่ มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
ในยุคไปรษณีย์ 4.0 ของที่ท าการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย 
และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย  

ที่ท าการในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 130 ที่ท าการ แบ่งเป็น ที่ท าการที่ยังไม่เป็นไปรษณีย์ 
4.0 จ านวน 101 ที่ท าการ ซึ่งส่วนมากเป็นที่ท าการไปรษณีย์ขนาดใหญ่ และ ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 
4.0 จ านวน 29 ที่ท าการ ซึ่งส่วนมากเป็นที่ท าการไปรษณีย์ขนาดใหญ่ เช่นเดียวกัน ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 
 

5.1.1  ระดับคุณลักษณะของงาน จ าแนกตามประเภทของที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 
และท่ีท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0  

 
คุณลักษณะของงานด้านที่...  

ที่ท าการที่เป็น 
ไปรษณีย์ 4.0 

ที่ท าการที่ไม่เป็น 
ไปรษณีย์ 4.0 

คาดหวัง เกิดจริง คาดหวัง เกิดจริง 

1. เชี่ยวชาญหลากหลาย   ดีมาก ดีมาก ดี ดี 

2. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี 

3. ความส าคัญของงาน     ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี 

4. อิสระในการท างาน       ดีมาก ดี ดี ดี 

5. ผลสะท้อบกลับจากงาน  ดีมาก ดี ดีมาก ดี 
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จากการสรุปจะเห็นว่า ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก  
มีความคาดหวังกับคุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝากอยู่ ในระดับดีมากทั้งหมด และ
คุณลักษณะของงานที่เกิดข้ึนจริง ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่ดีมากเช่นเดียวกัน ส าหรับที่ท าการที่ไม่เป็น
ไปรษณีย์ 4.0 ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก มีความคาดหวังกับคุณลักษณะของงานของ
เจ้าหน้าที่รับฝากส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากแต่คุณลักษณะของงานที่เกิดขึ้นจริง อยู่ในระดับดีทั้งหมด
เท่านั้น 
   

5.1.2 อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการที่ท าการที่เป็น
ไปรษณีย์ 4.0 และ ท่ีท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0   

 
ส าหรับที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 
ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 คุณลักษณะของงานในด้านที่ 1- 5 ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ/

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแม้แต่ข้อเดียว 
 
ส าหรับที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 
คุณลักษณะของงานในด้านที่  4 (ความมีอิสรภาพหรือความมีอิสรภาพในการท างาน 

(autonomy) มีอิทธิพลต่อ คุณภาพการให้บริการ/ความพึงพอใจของลูกค้าในข้อที่ 5 ( เจ้าหน้าที่ 
รับฝากสามารถช่วยเหลือ แก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย และไขข้อข้องใจให้กับผู้บริการได้อย่างดี )  
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

คุณลักษณะของงานในด้านที่  3 (ความส าคัญของงาน (Task Significant)) มี อิทธิพล 
ต่อคุณภาพการให้บริการ/ความพึงพอใจของลูกค้าในข้อที่ 7 เจ้าหน้าที่รับฝากมีความเอ้ือเฟ้ือ  
และให้บริการด้วยความเต็มใจ) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

คุณลักษณะของงานในด้านที่  5 (การป้อนกลับ ผลสะท้อนกลับจากงาน) มี อิทธิพล 
ต่อคุณภาพ/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในข้อที่  9 (ที่ท าการไปรษณีย์มีอุปกรณ์และสถานที่ 
ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 อภิปรายผลเกี่ยวกับระดับคุณลักษณะของงานของที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 
และท่ีท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 

 
ส าหรับที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0  
คุณลักษณะของงานในด้านที่  1 (ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย) คุณลักษณะของงาน             

ในด้านที่ 2 (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน) และ คุณลักษณะของงานในด้านที่ 3 (ความส าคัญ
ของงาน) มีระดับความคาดหวังของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก อยู่ในระดับ ดีมาก และ
คุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์ เตอร์ที่ เกิดขึ้นจริง ก็อยู่ ใน ระดับ ดีมาก 
เช่นเดียวกัน 

คุณลักษณะของงานในด้านที่  4 (ความมีอิสรภาพในการท างาน) คุณลักษณะของงาน                
ในด้านที่ 5 (ผลท้อนกลับจากงาน) มีระดับความคาดหวังของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก              
อยู่ ในระดับ ดีมาก แต่คุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ที่ เกิดขึ้นจริง                   
อยู่แค่เพียงระดับ ดี เท่านั้น 

 
ส าหรับที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 
คุณลักษณะของงานในด้านที่  2 (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน) คุณลักษณะ 

ของงานในด้านที่ 3 (ความส าคัญของงาน) และ คุณลักษณะของงานในด้านที่ 5 (ผลสะท้อนกลับ 
จากงาน) มีระดับความคาดหวังของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก อยู่ในระดับ ดีมาก แต่
คุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ที่เกิดขึ้นจริง อยู่แค่เพียงระดับ ดี เท่านั้น 

คุณลักษณะของงานในด้านที่  1 (ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย) คุณลักษณะของงาน 
ในด้านที่ 4 (ความมีอิสรภาพในการท างาน) มีระดับความคาดหวังของผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนก  
รับฝาก อยู่ในระดับ ดี และคุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ที่เกิดขึ้นจริง  
ก็อยู่ในระดับ ดี เช่นเดียวกัน 

 
กล่าวโดยสรุป ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก มีความคาดหวังว่าการที่ที่ท าการ 

ของตนเองจะเป็นที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 นั้น จะท าให้เจ้าหน้าที่รับฝากของตนเองท างานได้ดีขึ้น 
และสามารถให้บริการรับฝากแก่ผู้ใช้บริการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่คุณภาพการให้บริการ          
จะเป็นอย่างไร ทางผู้วิจัยจะสรุปผลในส่วนของคุณภาพการให้บริการต่อไป 
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5.2.2  อภิปรายผลเกี่ยวกับอิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อคุณภาพ                  

การให้บริการของที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 และ ท่ีท าการที่ไม่เป็น                
ไปรษณีย์ 4.0 

 
จากการที่ผู้วิจัยสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการตามทฤษฎีของ Parasuraman          

ซึ่งประกอบด้วยประเด็นค าถามทั้งหมด 9 ค าถาม และน ามาสัมพันธ์กับข้อมูลคุณลักษณะของงาน    
ทั้ง 5 ด้าน ของเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ ได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

 
ส าหรับที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 
ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 คุณลักษณะของงานในด้านที่ 1- 5 ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ/

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแม้แต่ข้อเดียว 
 
ส าหรับที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0 
คุณลักษณะของงานในด้านที่  4 (ความมีอิสรภาพหรือความมีอิสรภาพในการท างาน 

(autonomy) มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจในข้อที่ 5 (เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถช่วยเหลือ แก้ปัญหา 
ตอบข้อสงสัย และไขข้อข้องใจให้กับผู้บริการได้อย่างดี ) นั่นคือ การที่เจ้าหน้าที่บริการรับฝาก            
หน้าเคาน์เตอร์ได้รับอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะท าให้เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถ
ช่วยเหลือ แก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย และไขข้อข้องใจให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีมากข้ึน 

คุณลักษณะของงานในด้านที่  3 (ความส าคัญของงาน (Task Significant)) มี อิทธิพล 
ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการในข้อที่ 7 (เจ้าหน้าที่รับฝากมีความเอ้ือเฟ้ือ และให้บริการด้วย 
ความเต็มใจ) นั่นคือ การที่ เจ้าหน้าที่รับฝากมีมองเห็นความส าคัญของงานให้บริการรับฝาก 
หน้าเคาน์เตอร์ที่ตนเองได้ปฏิบัติ ว่ามีความส าคัญต่อที่ท าการไปรษณีย์ของตน และมีผลต่อภาพรวม
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มากเพียงใด ย่อมส่งผลให้เจ้าหน้าที่รับฝากเกิดความเอ้ือเฟ้ือ  
และพร้อมที่จะให้การบริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์แก่ผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ่งเจ้าหน้าที่บริการ
รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ให้การเอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือผู้ใช้บริการดีขึ้นเท่าไหร่ ยิ่ งส่งต่อความรู้สึกที่ดีๆ 
ในจิตใจของผู้ใช้บริการยิ่งขึ้นเท่านั้น 

คุณลักษณะของงานด้านที่  5 (การป้อนกลับ ผลสะท้อนกลับจากงาน (feedback))  
มีอิทธิพลต่อคุณภาพ/ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในข้อที่ 9 (ที่ท าการไปรษณีย์มีอุปกรณ์และสถานที่
ที่เหมาะสมต่อการให้บริการ) นั่นคือ การที่เจ้าหน้าที่ให้บริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์รู้จักรับฟัง 
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ผลสะท้อนกลับ(feedback) จากการใช้บริการของลูกค้าอยู่ เสมอ ย่อมท าให้แผนกรับฝากหรือ 
ที่ท าการไปรษณีย์แห่งนั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น เรื่องของอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการ
ลูกค้า เรื่องการแนะน าบริการที่ เหมาะสมให้กับลูกค้า เป็นต้น ซึ่ งจะส่งผลให้แผนกรับฝาก  
หรือที่ท าการไปรษณีย์แห่งนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

คุณลักษณะของงานในด้านที่เหลือ คือ คุณลักษณะของงานด้านที่ 1 (ความเชี่ยวชาญ 
ที่หลากหลาย) และ คุณลักษณะของงานด้านที่ 2 (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน) ไม่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อาจเป็นเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะ
เจ้าหน้าที่รับฝากแต่ละคนเท่านั้น  

 
 

5.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

     ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผลจากการสอบถามคุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝาก จากผู้ควบคุมงาน/หัวหน้า

แผนกรับฝาก พบว่า ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝากมีระดับความคาดหวังคุณลักษณะ
ของงาน(ทั้ง 5ด้าน)ของเจ้าหน้าที่รับฝากในระดับระดับที่ดีมากทั้งหมดเมื่อที่ท าการไปรษณีย์
ของตน ได้เป็นที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 แม้ว่าคุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝาก 
ที่เกิดขึ้นจริงจะอยู่ในระดับดีมากหรือดีก็ตาม ซึ่งตรงข้ามกับการที่ที่ท าการไปรษณีย์ยังไม่เป็น
ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก ยังมีระดับความคาดหวัง
ของคุณลักษณะของงาน(ทั้ง 5 ด้าน) ที่ดีมากบ้าง ดีบ้าง ซึ่งไม่ไปในทางเดียวกันทั้งหมด แม้ว่า
คุณลักษณะของงานที่เกิดขึ้นจริงจะอยู่ในระดับดีทั้งหมดก็ตาม ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ
ว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ควรเร่งด าเนินการให้ทุกท่ีท าการไปรษณีย์ กลายเป็นที่ท าการ
ที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 โดยเร็วที่สุด เพ่ือคุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝากที่ดีข้ึนต่อไป 
 

2. ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก ควรจะมีการพูดคุยกันกับเจ้าหน้าที่รับฝากในเรื่องความ
คาดหวังของคุณลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่รับฝาก เช่นข้อจ ากัดของจากการปฏิบัติงาน
เป็นเจ้าหน้าที่รับฝาก เป็นต้น กล่าวคือ ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝากควรมีปฏิสัมพันธ์
กันมากขึ้น หรือควรมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ หรือหาทางสายกลางที่ เหมาะสม  
ซึ่งที่ท าการสามารถปฏิบัติเองได้โดยไม่ต้องผ่านทางส านักงานใหญ่ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด 
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3. ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของงานที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ/ความพึงพอใจ
ของลูกค้า ได้แก่ ความส าคัญของงาน ความมีอิสรภาพในการท างาน และผลสะท้อนกลับ  
จากงาน ฉะนั้น ทางฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ควรจะมุ่งเน้น 
จัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนาทักษะความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ  ให้มากขึ้น เพ่ือเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์จะได้บริการและช่วยเหลือ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ ปราศจากข้อผิดพลาด รวมทั้งปลูกฝังจิตวิญญาณ เจตคติที่ดี 
ต่อการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่รับฝาก เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ รับฝากเห็นความส าคัญของงาน 
มากยิ่งขึ้น  
 
 นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย(ทว.) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ควรปรับลด 

กฎ ข้อบังคับ ที่ ไม่จ าเป็น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง  
มีอิสรภาพและเกิดความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น  
 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 

ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารความเข้าใจ  
ที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝากกับเจ้าหน้าที่รับฝาก เพ่ือให้การปฏิบัติงาน   
รับฝากมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะเป็นการวิจัยในครั้งต่อไปได้ว่า ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้า
แผนกรับฝาก ต้องการอะไรจากเจ้าหน้าที่รับฝากกันแน่ และสิ่งที่ต้องการมีความเหมาะสม หรือ
สมเหตุสมผลหรือไม่ 
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(สถานะข้อมูล : วันที่ 15 กันยายน 2561) 
 

ไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย(ปณศ.): ไปรษณีย์แม่ข่าย ไปรษณีย์รับฝาก(ปณฝ.): ไปรษณีย์ลูกข่าย 
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 ปณ. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 ปณ. สันติสุข 
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 ปณ. ส านักงานใหญ่ ปตท. 
 ปณ. เสนานิคม 
6. ปณ. บางขุนเทียน ปณ. เซ็นทรัลพระราม 2 
 ปณ. บางบอน 
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ไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย(ปณศ.): ไปรษณีย์แม่ข่าย ไปรษณีย์รับฝาก(ปณฝ.): ไปรษณีย์ลูกข่าย 

19. ปณ. บางรัก (ต่อ) ปณ. จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ 
 ปณ. พัฒน์พงษ์ 
 ปณ. สีลม 
20. ปณ. รองเมือง ปณ. จุฬาลงกรณ์ 
 ปณ. สินธร 
21. ปณ. อ่อนนุช ปณ. ซีคอนสแควร์ 
 ปณ. สวนหลวง 
 ปณ. พัฒนาการ 
22. ปณ. พลับพลาไชย ปณ. สามแยก 
 ปณ. หลานหลวง 
 ปณ. ป้อมปราบ 
23. ปณ. ราชด าเนิน ปณ. บางล าภูบน 
 ปณ. มหาดไทย 
 ปณ. วังเทวะเวสน์ 
 ปณ. วัดเลียบ 
 ปณ. สหประชาชาติ 
 ปณ. หน้าพระลาน 
24. ปณ. ลาดกระบัง ปณ. เจ้าคุณทหาร 
25. ปณ. ลาดพร้าว ปณ. เพชรบุรีตัดใหม่ 
 ปณ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 ปณ. ห้วยขวาง 
 ปณ. มอนเทอเรย์ทาวเวอร์ 
 ปณ. เมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ 
26. ปณ. หนองจอก - 
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ชื่อที่ท าการไปรษณีย์ : ………………………………   การใช้ New CA POS :   ใช้     ไม่ใช้ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน (ถามผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝาก) 
 
(1) ท่านคาดหวังว่า เจ้าหน้าที่รับฝากควรมีคุณลักษณะของงานแต่ละเรื่องในระดับใด 
(2) ในภาพรวม "เจ้าหน้าที่รับฝากในหน่วยงานของท่าน" มีคุณลักษณะของงานแต่ละเรื่อง       
อยู่ในระดับใด 
 

เรื่อง ระดับความคาดหวัง ระดับที่เป็นจริง 
มา

กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ด้านที่ 1 : ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (Skill Variety) 
1. ความรู้/ความเข้าใจอย่างดี

เกี่ยวกับกระบวนงานการรับฝาก 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. ทักษะท่ีหลากหลาย ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่รับฝาก เช่น ทักษะ
ในด้านการเจรจาต่อรองกับ
ผู้ใช้บริการ เพื่อให้เข้าใจ 
ในบริการต่างๆ  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น 
การคิดค านวณค่าปรับกรณีช าระ
ภาษีรถเกินก าหนด หรือการคิด
ค่าบริการโลจิสโพสต์ให้ถูกต้อง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เช่น การจัดการ
ปัญหาอุปกรณ์เกิดขัดข้อง  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านที่ 2 :  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน (The unity of the work) 
5. ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ

ทุกข้ันตอนเห็นภาพรวมได้ชัดเจน  
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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เรื่อง ระดับความคาดหวัง ระดับที่เป็นจริง 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

6. ความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง สามารถระบุ
ได้ว่าก าลังปฏิบัติในขั้นตอนหรือ
กระบวนการใด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

7. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
รับฝากได้ถูกต้องตาม
กระบวนการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

8. ความสามารถในการปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน รวมทั้งเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น/วิธีการที่เป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านที่ 3 คือ ความส าคัญของงาน (Task Significant) 
9. เจ้าหน้าที่รับฝากเห็นความส าคัญ

ของงานว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
การท างานทางด้านไปรษณีย์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

10. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความ
ตระหนักว่าความส าเร็จ 
ในการปฏิบัติงานมีผลต่องาน
ของแผนกอ่ืน เช่น แผนกส่งต่อ 
และแผนกน าจ่าย  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

11. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความ
ตระหนักว่า การปฏิบัติงาน 
รับฝาก ส่งผลต่อเป้าหมาย 
รายได้ ของที่ท าการของท่าน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

12. เจ้าหน้าที่เห็นว่างานที่ท าอยู่มี
ผลต่อความรุ่งเรืองและ
ภาพลักษณ์ของ ปณท 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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เรื่อง ระดับความคาดหวัง ระดับที่เป็นจริง 

มา
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ี่สุด
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ย 

น้อ
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ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ด้านที่ 4:  ความมีอิสรภาพ หรือความมีอิระในการท างาน 
13. เจ้าหน้าที่รับฝากควรมีอิสระ 

ในการตัดสินใจ ในการ
ปฏิบัติงานและเสนอบริการ 
ที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

14. เจ้าหน้าที่รับฝากควรมีสิทธิ์
ตัดสินใจว่าจะด าเนิน
กระบวนการท างานอย่างไร 
ภายใต้กรอบการท างาน 
ที่ไปรษณีย์ไทยก าหนด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

15. เจ้าหน้าที่รับฝากของท่านควรมี
อิสระในการควบคุมจัดล าดับ
งานก่อน-หลัง ตามท่ีเห็นสมควร 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

16. เจ้าหน้าที่รับฝากควรมีอิสระ 
ในการใช้ข้อมูลและทรัพยากร 
ในการท างาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านที่ 5 : การป้อนกลับ/ผลสะท้อนกลับจากงาน (Feedback) 
17. การรับฟังข้อเสนอแนะ            

ค าติ-ชม จากผู้ใช้บริการแล้ว
น ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

18. การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพ การท างานของตนเอง
เป็นประจ า 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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เรื่อง ระดับความคาดหวัง ระดับที่เป็นจริง 

มา
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ี่สุด
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19. การเรียนรู้การปฏิบัติงานและ 
รับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อน
ร่วมงาน เพื่อน ามาปรับใช้ 
กับการปฏิบัติงานเป็นประจ า 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

20. การน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะของหัวหน้า 
หรือผู้ควบคุมแผนกรับฝาก 
มาปรับปรุงการท างาน 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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        ชื่อที่ท าการไปรษณีย์................................................. เพศ ชาย  หญิง 

                  แบบสอบถามคุณภาพการให้บริการ (ถามผู้ใช้บริการ) 
 ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย      ลงในช่องค าตอบที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด  

คุณภาพการให้บริการ เห็นด้วย 
มากที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยท่ีสุด 

1. ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการได้ง่าย 
และสะดวก 

5 4 3 2 1 

2. เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถสื่อสารให้ 
ผู้รับบริการเข้าใจขั้นตอนการบริการ 
และเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี 

5 4 3 2 1 

3. เจ้าหน้าที่รับฝากรับฟังข้อเสนอแนะและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ได้เป็นอย่างดี 

5 4 3 2 1 

4. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความช านาญ รู้ลึก       
รู้จริง เกี่ยวกับการให้บริการรับฝาก 
ทุกประเภท  

5 4 3 2 1 

5. เจ้าหน้าที่รับฝากสามารถช่วยเหลือ 
แก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย และไขข้อข้องใจ
ให้กับผู้รับบริการได้อย่างดี 

5 4 3 2 1 

6. เจ้าหน้าที่รับฝากให้บริการด้วยความสุภาพ    
ทั้งท่าทีและวาจา 

5 4 3 2 1 

7. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความเอ้ือเฟื้อ 
และให้บริการด้วยความเต็มใจ 

5 4 3 2 1 

8. เจ้าหน้าที่รับฝากมีความน่าเชื่อถือ 
และให้บริการอย่างได้ถูกต้อง 

5 4 3 2 1 

9. ที่ท าการไปรษณีย์แห่งนี้มีอุปกรณ์ 
และสถานที่ทีเ่หมาะสมต่อการให้บริการ 

5 4 3 2 1 
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ภาพรวมความแตกต่างของระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติระบบ CA POS เดิม  
(ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0) กับระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติระบบ New CA POS 

(ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 
 

ระบบงาน การท างานของระบบ CA POS เดิม 
(ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 

การท างานของระบบ New CA POS 
(ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 

งานบริการ ณ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ (POS) 
1. การเปิดวัน 
ท าการ 
(Open Day) 

เปิดให้บริการในระบบ CA POS 
(login) 

- เปิดวันท างานโดย 
  ระบบตรวจสอบวันที่ 
  ของระบบ 
- ตรวจสอบรอบเวลา 
  การท างาน(Shift) 
- ยืนยันการเปิดวันท างาน 

2. การปิดวันท างาน
(Close Day) 

- ทุกเคาน์เตอร์ออกจากระบบ 
  (แบบสิ้นวันท าการ) 
- ส่งเงินให้ผู้รับผิดชอบ(เจ้าหน้าที่  
  ผู้รับผิดชอบตรวจสอบตามรายงาน    
  M502) โอนสินค้าที่จ าหน่าย   
  ระหว่างวัน 

การปิดวันท างาน 
- ตรวจสอบรายการขายคงค้าง 
- ปิดวันท างาน 
- พิมพ์รายงานสรุปการขายรายได้-

ค่าใช้จ่าย 
- น าส่งเงิน/น าเงินเก็บรักษาในตู้   
  นิรภัยประข าที่ท าการ 

3. การปิดรอบ
ท างาน 

ไม่มี การปิดรอบท างาน 
- ตรวจสอบรายการขายคงค้าง 
- ปิดรอบการท างาน 

4. การน าส่งเงิน  
ระหว่างวัน 
 
(*** มีต่อในตาราง
หน้าถัดไป***) 

- ส่งมอบเงินสด/เช็คในระบบให้
ผู้รับผิดชอบ พร้อมลงรายการ 
ในป. 192 (สมุดรับ-ส่งเงินภายใน 
ที่ท าการ) 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ    
ตามรายงาน M502 

การน าส่งเงิน 
- เคาน์เตอร์ให้บริการตรวจนับเงิน 
  ถือครอง 
- ระบุจ านวนเงินที่น าส่ง 
- พิมพ์เอกสารการน าส่งที่ออกจาก  

ระบบ 
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ระบบงาน การท างานของระบบ CA POS เดิม 
(ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 

การท างานของระบบ New CA POS 
(ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 

การนับเงิน/ปรับปรุง 
- ตรวจสอบยอดเงินท่ีน าส่ง 
- ตรวจนับจ านวนเงิน 
 - ตรวจสอบจ านวนเงินเปรียบเทียบกับ   

เอกสารสรุปยอดขายหากครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามเอกสาร (กรณี 
ไม่ถูกต้องให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามข้ันตอนข้างต้น) พร้อมกับระบุ
จ านวนเงินที่นับได้ 

5.การจัดสรรวงเงิน
ประจ าวัน 
(Assign Float) 

 ไม่มี - หน.ปณ./พนักงานเงิน ก าหนดวงเงิน  
ยืมผ่านระบบพิมพ์เอกสาร 

- Assign Float ของแต่ละ 
  เคาน์เตอร์ระบุจ านวนเงินที่นับได้ 
- เคาน์เตอร์ยืนยันการรับ Assign  
   Float ประจ าวัน 
- ส่งเอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบ 
  พร้อมมอบเงินสดให้แต่ละ 
  เคาน์เตอร์ 

6. การเบิกเงิน 
ระหว่างวัน 

ส่งมอบเงินสด/เช็คให้ เจ้าหน้าที่ 
ที่ขอเบิก พร้อมลงรายการใน ป.192 
(สมุดรับ-ส่งเงินภายในที่ท าการ) 

การเบิกเงินสดระหว่างวัน 
- ระบุจ านวนเงินที่ต้องการขอเบิก 
- บันทึกและพิมพ์เอกสารการเบิกเงิน 
   ระหว่างวัน 
- ลงนามบนใบขอเบิกเงิน 

บริการรับฝากไปรษณีย์ 
1. บริการรับฝากไปรษณีย์ภายในประเทศ 
1.1 สิ่งของมีหลักฐาน 
(*** มีต่อในตารางหน้าถัดไป***) 
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ระบบงาน การท างานของระบบ CA POS เดิม 
(ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 

การท างานของระบบ New CA POS 
(ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 

1.1.1 ป้าย
หมายเลขสิ่งของ 

ใช้ป้ายหมายเลขสิ่งของแบบ Pre Print 
Barcode 

การ Generate Barcode หมายเลข
สิ่งของจากระบบแทน โดยมี
รายละเอียดที่แสดงบนรอยประทับ 
ประกอบด้วยน้ าหนัก รหัส ปณ.ต้นทาง-
ปลายทาง จ านวนเงิน ชื่อผู้รับ รหัส
บาร์โค้ดเลขท่ีสิ่งของฝากส่งจ านวนเงิน 
ชื่อผู้รับ รหัสบาร์โค้ดเลขท่ีสิ่งของฝากส่ง 
หมายเลขเคาน์เตอร์ 
หมายเลขล าดับรอยประทับ วัน          
เวลาที่พิมพ์ อัตราค่าบริการ 

1.1.2 การส่งมอบ-
รับมอบระหว่างวัน 

จัดท าใบรายการรับส่งมอบจากระบบ 
CAPOS เดิม หรือ ป.210 (สมุดส่ง-
มอบสิ่งของภายในที่ท าการ) เป็น
หลักฐานการรับ-ส่งมอบจากเคาน์เตอร์ 
ไปห้องปฏิบัติการทางเดียวเท่านั้น 

ระบบสามารถสร้างบัญชีส่งมอบภายใน
จากระบบได้ทั้งสองทาง 

1.2 สิ่งของไม่มีหลักฐาน 
1.2.1 สิ่งของไม่มี
หลักฐาน 

วิธีการชั่ง ตวง วัด หรือนับชิ้นด้วย
ระบบ Manual 

ระบบจะช่วยค านวณปริมาณงานตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ปณท ก าหนดได้         
พร้อมทั้งสร้างบัญชีส่งมอบภายในและ
จัดเก็บสถิติ ข้อมูลให้ในระบบ 

2. บริการรับฝากไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
2.1 สิ่งของมีหลักฐานระหว่างประเทศ 
2.1.1 ป้าย
หมายเลขสิ่งของ 
 
(*** มีต่อในตาราง
หน้าถัดไป***) 

ใช้ป้ายหมายเลขสิ่งของแบบBar Code บริการลงทะเบียนระหว่างประเทศ 
รับประกันระหว่างประเทศ ใช้การ 
Generate Barcode หมายเลขสิ่งของ
จากระบบแทน โดยมีรายละเอียดที่
แสดงบนรอยประทับ ประกอบด้วย 
น้ าหนัก รหัส ปณ.ต้นทาง-ปลายทาง 
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ระบบงาน การท างานของระบบ CA POS เดิม 
(ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 

การท างานของระบบ New CA POS 
(ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 

จ านวนเงิน ชื่อผู้รับ รหัสบาร์โค้ดเลขที่
สิ่งของฝากส่ง หมายเลขเคาน์เตอร์ 
หมายเลขล าดับรอยประทับ วัน เวลา  
ที่พิมพ์และอัตราค่าบริการส าหรับ
บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่าง
ประเทศ และพัสดุไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศ ใช้ป้ายหมายเลขสิ่งของ  
บนแบบพิมพ์ผนึกบนห่อ/ซฮง เช่นเดิม 
ร่วมกับการพิมพ์รอยประทับ โดยมี
รายละเอียดเช่นเดียวกับบริการมี
หลักฐานอื่นๆ(โดย Barcode เป็น
หมายเลขเดียวกันกับแบบพิมพ์ 
ที่เก่ียวข้อง)                             

2.1.2 การส่งมอบ-
รับมอบระหว่างกัน 

จัดท าใบรายการรับส่งมอบจากระบบ 
CAPOS เดิม หรือ ป.210 (สมุดส่ง-
มอบสิ่งของภายในที่ท าการ) เป็น
หลักฐานการรับ-ส่งมอบจากเคาน์เตอร์ 
ไปห้องปฏิบัติการทางเดียวเท่านั้น 

ระบบสามารถสร้างบัญชีส่งมอบภายใน
จากระบบทั้งสองทาง 

2.2 สิ่งของไม่มีหลักฐานระหว่างประเทศ 

2.2.1 สิ่งของไม่มี
หลักฐานระหว่าง
ประเทศ 

วิธีการชั่ง ตวง วัด หรือนับชิ้นด้วย
ระบบ Manual 

ระบบช่วยค านวณปริมาณงานตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ปณท ก าหนดได้  
พร้อมทั้งสร้างบัญชีส่งมอบภายใน  
และจัดเก็บสถิติข้อมูลให้ในระบบ 

3. บริการรับฝากโลจิสโพสต์(Logispost) 
3.1 บริการรับฝากโลจิสโพสต์(Logispost)ภายใน-ระหว่างประเทศ (*** มีต่อในตารางหน้าถัดไป***) 
3.1.1 การค านวณ
อัตราค่าบริการ 
 

คิดอัตราค่าบริการตามคู่มือ 
การให้บริการ 

ระบบสามารค านวณเปรียบเทียบเลือก
อัตราค่าบริการตามน้ าหนักจริงหรือตาม
ปริมาตรที่สูงกว่า และตามอัตราสินค้า
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ระบบงาน การท างานของระบบ CA POS เดิม 
(ที่ท าการที่ไม่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 

การท างานของระบบ New CA POS 
(ที่ท าการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0) 

ส าเร็จรูปของแต่ละปลายทาง/โซน 
พร้อมทั้งค่าบริการส่วนเพิ่มตามที่ ปณท 
ก าหนดได้ พร้อมทั้งสร้างบัญชีส่งมอบ
ภายในและจัดเก็บสถิติ 

4. การเตรียมการฝากส่งสิ่งของส่งทางอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Pre-load 
4.1 การเตรียมการ
ฝากส่งสิ่งของส่ง
ทางอินเตอร์เน็ต
ด้วยโปรแกรม  
Pre-load 

ไม่มี 
 

 

ผู้ใช้บริการสามารถเตรียมการฝากส่ง
สิ่งของได้ ณ ที่อยู่ของผู้ฝากส่ง/
ส านักงาน และน าไปฝากส่ง ณ ที่ท าการ 
หรือแจ้งให้ปณท ไปรับ ณnที่อยู่ของผู้
ฝากส่ง/ส านักงานได้ 

 
 

 



รายละเอียดข้อมูลของแต่ละที่ท าการในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 130 ท่ีท าการ  
เพื่อการน าไปรษณีย์ 4.0 (การรับฝากด้วยระบบ New CAPOS) มาใช้ที่ไปรษณีย์ 

(สถานะข้อมูล 15 กันยายน 2561) 

 
ที่ท าการ จ านวนพนักงาน จ านวนพนักงานรับฝาก เป็นไปรษณีย์ 4.0 

หรือไม่ ทั้งหมด2 รับฝาก ชาย หญิง วุฒิ 
คปท. 

วุฒิ
อื่นๆ 

1. ส านักงาน ปณท 17 3 1 2 -3 - ไมเ่ป็น 
2. พลับพลาไชย 135 9 5 4 3 6 เป็น 
3. ป้อมปราบ 13 8 5 3 6 2 ไมเ่ป็น 
4. หลานหลวง 10 6 4 2 4 2 ไมเ่ป็น 
5. สามแยก 22 5 3 2 4 1 ไมเ่ป็น 
6. ราชด าเนิน 130 18 10 8 9 9 เป็น 
7. วัดเลียบ 13 7 6 1 4 3 ไมเ่ป็น 
8. หน้าพระลาน 9 7 6 1 6 1 ไมเ่ป็น 
9. บางล าภูบน 19 14 8 6 7 7 ไมเ่ป็น 
10. สหประชาชาติ 2 - - - - - ไมเ่ป็น 
11. วังเทวะเวสม์ 8 5 2 3 4 1 ไมเ่ป็น 
12.มหาดไทย 6 3 2 1 2 1 ไมเ่ป็น 
13.หลักสี่ 243 14 8 6 7 7 เป็น 
14. ดอนเมือง 20 7 5 2 4 3 ไมเ่ป็น 
15. กองทัพอากาศ 3 - - - - - ไมเ่ป็น 
16. ศูนย์ราชการ 
     เฉลิมพระเกียรติ 

14 3 2 1 1 2 ไมเ่ป็น 

17. ท่าอากาศยาน 
     ดอนเมือง 

8 - - - - - ไมเ่ป็น 

18. ดุสิต 128 11 6 5 6 5 เป็น 

                                           
2 จ านวนพนักงานทั้งหมด หมายถึง จ านวนแผนกงานทุกแผนก รวมหัวหน้า 

3 -  หมายถึง ไม่ปรากฏข้อมูล 
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ที่ท าการ จ านวนพนักงาน จ านวนพนักงานรับฝาก เป็นไปรษณีย์ 4.0 
หรือไม่ ทั้งหมด2 รับฝาก ชาย หญิง วุฒิ 

คปท. 
วุฒิ
อื่นๆ 

19. บางกระบือ 8 2 1 1 - 2 ไมเ่ป็น 
20. ท าเนียบรัฐบาล 4 1 1 - - 1 ไมเ่ป็น 
21. จิตรลดา 3 - - - - - ไมเ่ป็น 
22. ศึกษาธิการ 10 - - - - - ไมเ่ป็น 
23. รัฐสภา 3 - - - - - ไมเ่ป็น 
24. สามเสนใน 370 34 14 20 13 21 เป็น 
25. ราชเทวี 14 9 5 4 6 3 ไมเ่ป็น 
26. มักกะสัน 12 6 4 2 3 3 ไมเ่ป็น 
27. ไทยพาณิชย์ 11 8 4 4 4 4 ไมเ่ป็น 
28. ประดิพัทธ์ 7 5 1 4 1 4 ไมเ่ป็น 
29. อุรุพงษ์ 6 3 1 2 2 1 ไมเ่ป็น 
30. สนามเป้า 11 7 3 4 4 3 ไมเ่ป็น 
31. ดินแดง 21 11 5 6 4 7 ไมเ่ป็น 
32. ประตูน้ า 15 11 9 2 7 4 ไมเ่ป็น 
33. กระทรวงการคลัง 9 4 2 2 1 3 ไมเ่ป็น 
34. กรมโรงงาน    
     อุตสาหกรรม 

3 - - - - - ไมเ่ป็น 

35. เดอะแพลทินัม 11 - - - - - ไมเ่ป็น 
36. เดอะสตรีท 13 - - - - - ไมเ่ป็น 
37. บางซื่อ 133 12 7 5 4 8 เป็น 
38. บางโพ 12 - - - - - ไมเ่ป็น 
39. พระจอมเกล้า 5 - - - - - ไมเ่ป็น 
40. จตุจักร 234 16 6 10 8 8 เป็น 
41. สามแยกลาดพร้าว 11 7 4 3 6 1 ไมเ่ป็น 
42. เสนานิคม 10 6 4 2 4 2 ไมเ่ป็น 
43. เกษตรศาสตร์ 12 6 2 4 2 4 เป็น 
44. จันทรเกษม 5 4 2 2 3 1 ไมเ่ป็น 
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ที่ท าการ จ านวนพนักงาน จ านวนพนักงานรับฝาก เป็นไปรษณีย์ 4.0 
หรือไม่ ทั้งหมด2 รับฝาก ชาย หญิง วุฒิ 

คปท. 
วุฒิ
อื่นๆ 

45. ซันทาวเวอร์ส 7 3 1 2 1 2 ไมเ่ป็น 
46. ตึกช้าง 4 - - - - - ไมเ่ป็น 
47. ยุติธรรม 6 2 1 1 2 - ไมเ่ป็น 
48. ส านักงานใหญ่ ปตท 5 - - - - - ไมเ่ป็น 
49. รามอินทรา 233 15 7 8 9 6 เป็น 
50. สะพานใหม่ 10 7 2 5 4 3 เป็น 
51. คลองถนน 3 - - - - - ไมเ่ป็น 
52. ไตรรัตน์ 7 3 3 - 1 2 ไมเ่ป็น 
53. สายไหม 10 4 3 1 4 - เป็น 
54. จรเข้บัว 272 24 14 10 9 15 เป็น 
55. บึงกุ่ม 8 4 2 2 3 1 ไมเ่ป็น 
56. คลองจั่น 335 25 10 15 6 19 เป็น 
57. รามค าแหง 25 15 5 10 8 7 ไมเ่ป็น 
58. บึงทองหลาง 10 8 7 1 6 2 ไมเ่ป็น 
59. หัวหมาก 24 17 7 10 10 7 ไมเ่ป็น 
60. คลองกุ่ม 6 2 2 - 2 - ไมเ่ป็น 
61. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 6 - - - - - ไมเ่ป็น 
62. ลาดพร้าว 296 13 6 7 5 8 เป็น 
63. เพชรบุรีตัดใหม่ 15 6 4 2 2 4 ไมเ่ป็น 
64. สุทธิสาร 11 7 4 3 5 2 ไมเ่ป็น 
65. มอนเทอเรย์ทาวเวอร์ 8 5 1 4 3 2 ไมเ่ป็น 
66. เมืองไทย-ภัทร 
     คอมเพล็กซ์ 

7 4 2 2 4 - ไมเ่ป็น 

67. มหาวิทยาลัย 
     หอการค้าไทย 

3 1 1 - 1 - ไมเ่ป็น 

68. ไทยประกันชีวิต 11 6 3 3 4 2 ไมเ่ป็น 
69. ห้วยขวาง 10 - - - - - ไมเ่ป็น 
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ที่ท าการ จ านวนพนักงาน จ านวนพนักงานรับฝาก เป็นไปรษณีย์ 4.0 
หรือไม่ ทั้งหมด2 รับฝาก ชาย หญิง วุฒิ 

คปท. 
วุฒิ
อื่นๆ 

70. มีนบุรี 215 19 9 10 3 16 เป็น 
71. ลาดกระบัง 130 9 4 5 3 6 เป็น 
72. เจ้าคุณทหาร 7 - - - - - ไมเ่ป็น 
73. หนองจอก 71 7 5 2 1 6 เป็น 
74. ยานนาวา 279 14 11 3 4 10 เป็น 
75. สวนพลู 15 8 7 1 6 2 ไมเ่ป็น 
76. บางคอแหลม 6 4 4 - 2 2 ไมเ่ป็น 
77. วัดพระยาไกร 6 4 4 - 3 1 ไมเ่ป็น 
78. สาธุประดิษฐ์ 11 7 3 4 3 4 ไมเ่ป็น 
79. บางโพงพาง 7 - - 2 - 2 ไมเ่ป็น 
80. บางขุนเทียน 366 22 11 11 10 12 เป็น 
81. บางบอน 11 5 4 1 2 3 ไมเ่ป็น 
82. เซ็นทรัลพระราม 2 21 14 10 4 5 9 ไมเ่ป็น 
83. ภาษีเจริญ 308 18 14 4 12 6 เป็น 
84. บางแค 13 8 5 3 4 4 ไมเ่ป็น 
85. หนองแขม 8 3 1 2 3 - ไมเ่ป็น 
86. มหาวิทยาลัยสยาม 5 2 1 1 2 - ไมเ่ป็น 
87. ซีคอนบางแค 15 - - - - - ไมเ่ป็น 
88. ตลิ่งชัน 210 13 4 9 6 7 เป็น 
89. รองเมือง 200 27 19 8 7 20 เป็น 
90. จุฬาลงกรณ์ 9 6 3 3 5 1 ไมเ่ป็น 
91. สินธร 5 2 2 - 2 - ไมเ่ป็น 
92. สาธร 11 5 3 2 3 2 ไมเ่ป็น 
93. บางรัก 137 - - - - - เป็น 
94. ปณก. 89 31 20 11 21 10 เป็น 
95. จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ 6 5 3 2 2 3 ไมเ่ป็น 
96. สีลม 16 12 8 4 8 4 ไมเ่ป็น 
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ที่ท าการ จ านวนพนักงาน จ านวนพนักงานรับฝาก เป็นไปรษณีย์ 4.0 
หรือไม่ ทั้งหมด2 รับฝาก ชาย หญิง วุฒิ 

คปท. 
วุฒิ
อื่นๆ 

97. พัฒนพงษ์ 12 8 5 3 5 3 ไมเ่ป็น 
98. ส าเหร่ 251 14 7 7 6 8 เป็น 
99. ตลาดพลู 7 4 3 1 4 - ไมเ่ป็น 
100. วงเวียนใหญ่ 5 2 1 1 1 1 ไมเ่ป็น 
101. ท่าพระ 13 - - - - - ไมเ่ป็น 
102. คลองสาน 8 - - - - - ไมเ่ป็น 
103. บางกอกใหญ่ 7 4 2 2 2 2 ไมเ่ป็น 
104. บางกอกน้อย 219 9 6 3 8 1 เป็น 
105. บางพลัด 8 7 6 1 6 1 ไมเ่ป็น 
106. ศิริราช 7 4 2 2 2 2 ไมเ่ป็น 
107. บางขุนนนท์ 8 5 5 - 5 - ไมเ่ป็น 
108. บางอ้อ 6 4 3 1 4 - ไมเ่ป็น 
109. พระปิ่นเกล้า 8 5 2 3 2 3 ไมเ่ป็น 
110. ทีสแควร์ 6 - - - - - ไมเ่ป็น 
111. พระโขนง 312 28 17 11 17 11 เป็น 
112. คลองเตย 13 9 3 6 4 5 ไมเ่ป็น 
113. นานา 19 15 10 5 8 7 ไมเ่ป็น 
114. สันติสุข 11 8 2 6 3 5 ไมเ่ป็น 
115. ประสานมิตร 14 10 5 5 8 2 ไมเ่ป็น 
116. กล้วยน้ าไท 8 6 2 4 4 2 ไมเ่ป็น 
117. คลองตัน 10 6 3 3 4 2 ไมเ่ป็น 
118. ศรีนครินทรวิโรฒ 6 3 3 - 2 1 ไมเ่ป็น 
119. ศูนย์การประชุม   
       แห่งชาติสิริกิติ์ 

5 3 2 1 3 - ไมเ่ป็น 

120. ราษฎร์บูรณะ 180 25 20 5 11 14 เป็น 
121. บางปะแก้ว 11 6 5 1 3 3 ไมเ่ป็น 
122. อ่อนนุช 314 10 3 7 3 7 เป็น 
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ที่ท าการ จ านวนพนักงาน จ านวนพนักงานรับฝาก เป็นไปรษณีย์ 4.0 
หรือไม่ ทั้งหมด2 รับฝาก ชาย หญิง วุฒิ 

คปท. 
วุฒิ
อื่นๆ 

123. พัฒนาการ 11 6 2 4 4 2 ไมเ่ป็น 
124. สวนหลวง 6 4 3 1 4 - ไมเ่ป็น 
125. ซีคอนสแควร์ 15 7 5 2 3 4 ไมเ่ป็น 
126. บางนา 221 8 6 2 6 2 เป็น 
127. อุดมสุข 8 6 3 3 4 2 ไมเ่ป็น 
128. คลองบางนา 6 3 3 - 2 1 ไมเ่ป็น 
129. ทุ่งเศรษฐี 4 2 1 1 1 - ไมเ่ป็น 
130. เซ็นทรัลซิตี้บางนา 16 9 7 2 - 4 ไมเ่ป็น 
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