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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดีของ
ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์
การตลาด การรั บรู ้ คุณภาพบริ การ การรั บรู ้ ภาพลักษณ์ องค์กรที่ มีต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ 3) ตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิ ง
โครงสร้ า งของกลยุท ธ์ ก ารตลาด การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ ก าร การรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ก รที่ มี ต่ อ ความภัก ดี ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารกลุ่ ม พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรีตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การกลุ่ม
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี จานวน 400 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ผลการวิจยั พบว่า 1) กลยุทธ์การตลาด คุณภาพ
บริ การ ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดี ตามการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัด
เพชรบุรีอยูใ่ นระดับมาก 2) กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การและการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร การรับรู ้
คุณภาพบริ การมีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร นอกจากนี้ กลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ และการรับรู ้
ภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ 3) โมเดลความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของของกลยุทธ์การตลาด
การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
เขตจัง หวัด เพชรบุ รี ตามสมมติ ฐ านกับ ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ส อดคล้อ งกัน โดยมี ค่ า CMIN/DF = 1.492, RMR = 0.008, GFI = 0.956,
NFI = 0.980, CFI = 0.993, RMEA = 0.035
คาสาคัญ : กลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study marketing strategies, service quality, corporate image perception and the customer
loyalty of electronic commerce group of the Thai Post Company Limited, Phetchaburi Province. 2) to study the structural relationship of
marketing strategies, service quality, corporate image perception towards customer loyalty, and 3) to examine the structural relationship
model of the marketing strategies, service quality, corporate image perception towards customer loyalty of electronic commerce group of
Thai Post Company Limited, Phetchaburi Province based on hypothesis and empirical data. The sample group consisted of 400 users of
electronic commerce group of Thai Post Company Limited, Phetchaburi Province, using multistage sampling. The research tool was a
questionnaire with a reliability value of 0.95. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation,
and analysis of structural equation modeling (SEM). The results of the research revealed that 1) marketing strategies, service quality,
corporate image and customer loyalty according to the perceptions of electronic commerce service users of the Thai Post Company Limited
in Phetchaburi Province were at a high level. 2) marketing strategies has a positive direct influence on service quality and corporate image
perception. Perceived service quality had a positive direct influence on corporate image perception. In addition, the marketing strategies,
service quality, corporate image perception has a positive direct influence on customer loyalty. 3) structural relationship model of marketing
strategies, service quality, corporate image perception towards the customer loyalty of electronic commerce group of Thailand Post Co.,
Ltd., Phetchaburi Province according to the assumptions and empirical data were consistent with the values CMIN/DF = 1.492,
RMR = 0.008, GFI = 0.956, NFI = 0.980, CFI = 0.993, RMEA = 0.035
Keywords : Marketing Strategies, Service Quality Perception, Corporate Image Perception, Customer Loyalty

บทนา
สภาพแวดล้อมปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความสาเร็ จและอยูร่ อดของธุ รกิจ
ปั จจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็ นปั จจัยผลักดันที่ สาคัญทาให้โลกอยู่ในภาวะไร้ พรมแดน เทคโนโลยีที่คา้ ขายผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ตที่เรี ยกว่าการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Commerce) ทาให้ตลาดกว้างขึ้นสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทวั่ โลก [1]
การขยายตัวของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตส่ งผลให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สามารถแยกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ การขนส่ งระหว่างธุ รกิจเพื่อนาไปจาหน่ ายต่อ และการขนส่ งโดยตรงถึงผูบ้ ริ โภค อาทิ ไปรษณี ย ์
ไทย, เคอรี่ ,เอสซี จี เอ็กเพรส, ลาลามูฟ, แฟสส เอ็กเพรส, ดี เอชแอล เป็ นต้น [2] ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนส่ งที่ เพิ่มมากขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดการแข่งขันและแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นด้วยเช่นกัน
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัดในฐานะเป็ นธุ รกิจโลจิสติกส์รายใหญ่ในประเทศไทยจึงต้องมุ่งเน้นปรับกลยุทธ์การตลาดและ
การบริ การต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสร้างเป็ นกลยุทธ์
การตลาดและการบริ การที่มีคุณภาพสามารถรองรับธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความอยูร่ อดและความเจริ ญเติบโต [3] กลยุทธ์
การตลาดบริ การถือเป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับอุตสาหกรรมบริ การต่าง ๆ ซึ่ งลักษณะเด่นของธุ รกิจบริ การคือบริ การไม่สามารถจับ
ต้องได้ บริ การไม่สามารถแบ่งแยกได้ บริ การมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถเก็บไว้ได้ทาให้ตอ้ งรวมองค์ประกอบทางด้านกล
ยุทธ์อื่น ๆ เข้าไว้ดว้ ยในกลยุทธ์ การตลาดบริ การนั่นคือมี การใช้กลยุทธ์ 7P’s ซึ่ งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุ คลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ ดังนั้นในการบริ หารการตลาดบริ การแบบ
ผสมผสานจึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการเข้าถึงความความต้องการของผูบ้ ริ โภค [4] นอกจากนี้ การสร้างความพึงพอใจต่อการบริ การ
คุณภาพการบริ การเป็ นอีกปั จจัยที่มีความสาคัญซึ่ ง Gronroos [5] มองว่าคุณภาพการบริ การขึ้ นอยู่กบั 2 องค์ประกอบคือ ความ
คาดหวังจากบริ การและการรับรู ้หรื อประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริ การ ซึ่ ง Parasuraman, Zeithaml และ Berry [6] กล่าวไว้ว่า
คุณภาพบริ การเป็ นผลที่เกิดจากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพการบริ การที่ลูกค้าได้รับรู ้จากการใช้บริ การ (Perceived service quality)
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ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจากการที่ ลูกค้าทาการเปรี ยบเที ยบระหว่างการบริ การที่ ได้รับกับความคาดหวังต่อการบริ การที่ จะได้รับ (Expected
service) โดยกาหนดเครื่ องมื อวัดคุ ณภาพการบริ การโดยทัว่ ไปประกอบด้วย 5 เกณฑ์ คื อ สิ่ งที่ สัมผัสได้ ความน่ าเชื่ อถื อ การ
ตอบสนอง การสร้างความมัน่ ใจ และการเอาใจใส่ จากแนวคิดดังกล่าวมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจยั จานวนมากที่แสดงให้
เห็นว่าเมื่อผูใ้ ห้บริ การสามารถสร้างคุณภาพการบริ การที่ดีจะเป็ นการส่ งมอบความประทับใจของการบริ การที่เป็ นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อ
สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ (Customer satisfactions) และก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีแก่ลูกค้า (Customer
relationship) ซึ่ งจะนาไปสู่ ภาพลักษณ์องค์กรที่ ดี ซึ่ งภาพลักษณ์องค์กรเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการวางกลยุทธ์อย่างหนึ่ งที่ สาคัญ
สาหรั บองค์กรธุ รกิ จเนื่ องจากจะช่ วยให้ธุรกิ จสามารถบรรลุ เป้ าหมายในระยะยาว ซึ่ งภาพลักษณ์ องค์กรเป็ นสิ่ งที่ ไม่ สามารถ
เลียนแบบได้ง่าย และองค์กรต้องใช้ความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพราะหากองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีก็จะเป็ นสิ่ งสาคัญ
อย่างยิง่ ต่อความสาเร็ จของธุรกิจเพราะจะทาให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การเกิดพฤติกรรมความจงรักภักดี (Customer loyalty) นัน่ เอง [7]
ดังนั้นบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรีจึงต้องให้ความสาคัญกับการมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดและคุณภาพ
บริ การที่ดีซ่ ึ งจะส่ งผลทาให้บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดีนามาซึ่ งความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ ผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ และภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุ รี เพื่อให้บริ ษทั ไปรษณี ย ์ จากัด
เขตจังหวัดเพชรบุรีสามารถใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การดาเนิ นงานเพื่อความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่ม
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ
ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
3. เพื่อตรวจสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์
องค์กรที่ มี ต่อ ความภักดี ข องผูใ้ ช้บ ริ การกลุ่ ม พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ ข องบริ ษ ทั ไปรษณี ย ไ์ ทย จ ากัด เขตจังหวัดเพชรบุ รี ตาม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์

การทบทวนวรรณกรรม
1. กลยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่องค์กรนามาใช้เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทาง
การตลาด เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การ โดยมีองค์ประกอบคือด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการและลักษณะทางกายภาพ ซึ่ งองค์กรต้องนาไปจัดการการบริ การให้มีคุณภาพ
ซึ่ งการรับรู ้คุณภาพบริ การ (Service quality perception) เป็ นความสามารถในการรับรู ้การตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ที่ แตกต่างหรื อเหนื อ กว่าคู่แข่ งขัน ซึ่ งคุ ณภาพบริ การประกอบด้วยการให้บริ การที่ เป็ นรู ปธรรม น่ าเชื่ อถื อไว้วางใจ สามารถ
ตอบสนองผูใ้ ช้บริ การ สร้ างความมัน่ ใจ และเห็ นอกเห็ นใจหากองค์กรสามารถทาได้จึ งจะเป็ นที่ พึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การ [8]
สอดคล้องกับนักวิชาการที่พบว่า กลยุทธ์การตลาดเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางบวกต่อคุณภาพบริ การในอุตสาหกรรมบริ การต่าง ๆ
[9] จากความเชื่ อมโยงดังกล่าวผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนดเป็ น สมมติฐานที่ 1 กลยุทธ์การตลาดมี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อการรั บรู ้
คุณภาพบริ การของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
2. กลยุท ธ์ ก ารตลาดที่ มี ต่ อ การรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ก ร ซึ่ งการรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ก ร (Corporate image perception)
เป็ นภาพที่เกิดขึ้นจากการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การที่ทาให้ลูกค้าประทับใจและจดจากลายเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สอดคล้องกับ
นักวิชาการที่พบว่าหากองค์กรมีการดาเนิ นกลยุทธ์การตลาดต่าง ๆ ที่ดีจะมีส่วนทาให้ผใู ้ ช้บริ การรับรู ้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วย
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564
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ซึ่ งจะทาให้มีพฤติกรรมเชิ งบวกของผูใ้ ช้บริ การ [9] จากความเชื่ อมโยงดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนดเป็ นสมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์
การตลาดมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ย ์
ไทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
3. การรับรู ้คุณภาพบริ การมีผลต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร ผูใ้ ห้บริ การต้องสร้างบริ การให้เท่ากับหรื อมากกว่าคุณภาพ
บริ การที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวัง [9] ผูร้ ับบริ การจะรับรู ้ ได้หลังจากที่ได้รับบริ การและประเมินคุณภาพจากบริ การที่เขาได้รับ และเกิด
เป็ นความประทับใจ จดจาจนเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร [10] จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดเป็ นสมมติฐานที่ 3
การรั บรู ้ คุณภาพบริ การมี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
4. กลยุทธ์การตลาดมีผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ องค์กรใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อเป็ นตัวแปรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริ การให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดใช้เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่สาคัญ ทาง
การตลาดนัน่ คือความภักดีของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงข้อผูกมัดอย่างลึกซึ้ งของลูกค้าที่จะซื้ อสิ นค้า
หรื อใช้บริ การอย่างสม่าเสมอซึ่ งอาจเป็ นทั้งความภักดีเชิงทัศนคติหรื อความภักดีเชิงพฤติกรรม [9] จากความเชื่อมโยงดังกล่าวผูว้ ิจยั
จึ ง ได้ก าหนดเป็ นสมมติ ฐ านที่ 4 กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ ความภัก ดี ข องผู ้ใ ช้บ ริ การกลุ่ ม พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
5. คุ ณภาพบริ การมี ผลต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ คุ ณภาพบริ การคื อสิ่ งที่ ได้มาซึ่ งระดับความดี เลิ ศและต้องมี ความ
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ [11] สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ไม่สามารถจับต้องได้
แต่สามารถพิสูจน์ได้ โดยผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูต้ ดั สิ นคุณภาพบริ การ [12] หลังจากที่ได้รับบริ การแล้ว เมื่อประทับใจก็จะกลับมาใช้
บริ การซ้ า จนเกิ ดเป็ นความภักดี จากความเชื่ อมโยงดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนดเป็ น สมมติฐานที่ 5 การรั บรู ้ คุณภาพบริ การมี
อิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
6. ภาพลักษณ์องค์กรมีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ ภาพลักษณ์เป็ นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่
บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง [9] สร้างขึ้นจากความนึ กคิดหรื อความต้องการของบุคคล หรื ออาจเป็ นภาพที่คิดว่าจะเป็ นเช่นนั้น [13]
และเป็ นวัตถุประสงค์ที่พยายามจะถ่ายทอดโดยอาศัยเครื่ องหมายหรื อตราสัญลักษณ์ที่สามารถสะท้อนภาพขององค์กรในทางที่ดี
ส่ งไปถึงผูใ้ ช้บริ การเพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกประทับใจและจดจาในตราสัญลักษณ์ และเกิดการภักดีในตราสัญลักษณ์อย่างต่อเนื่ อง
[14] จากความเชื่อมโยงดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดเป็ น สมมติฐานที่ 6 การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อ
ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ ิจยั นาตัวแปรมาสร้างเป็ นสมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังรู ปที่ 1

H1

คุณภาพบริ การ
(Service
Quality)
H3

กลยุทธ์การตลาด
(Marketing Strategies)

H2

H5
ความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การ
(Customer Loyalty)

H4

ภาพลักษณ์องค์กร
(Corporate Image)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คื อ ผูใ้ ช้บ ริ การกลุ่ ม พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ มาใช้บริ การที่ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จ ากัด
เขตจังหวัดเพชรบุ รี ทั้งสิ้ น 11 ที่ ทาการ ได้แก่ ที่ ทาการไปรษณี ยจ์ ังหวัดเพชรบุ รี ที่ ทาการไปรษณี ยห์ าดเจ้าสาราญ ที่ ทาการ
ไปรษณี ยบ์ า้ นแหลม ที่ทาการไปรษณี ยช์ ะอา ที่ทาการไปรษณี ยห์ าดชะอา ที่ทาการไปรษณี ยท์ ่ายาง ที่ทาการไปรษณี ยเ์ ขาย้อย ที่ทา
การไปรษณี ยบ์ า้ นลาด ที่ทาการไปรษณี ยห์ นองหญ้าปล้อง ที่ทาการไปรษณี ยแ์ ก่งกระจาน และเคาน์เตอร์ บริ การไปรษณี ยเ์ ขาบันได
อิฐ ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดตัวอย่างตามแนวคิดของ Yuan และ Bentler [15] ที่เสนอว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
แบบจาลองสมการโครงสร้ าง ควรอยู่ระหว่าง 300-400 ตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling)
โดยเริ่ มจากการสุ่ มแบบเจาะจงจากผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จากนั้นคานวณสัดส่ วนจากที่ทาการไปรษณี ยท์ ้ งั 11 แห่ง
ในจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ จนได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจริ งทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 5 ตอน 1) ข้อมูลทัว่ ไปและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ
กลุ่ ม พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ มี คาถาม 6 ข้อ 2) กลยุท ธ์ การตลาดส าหรั บผูใ้ ช้บ ริ การกลุ่ มพาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ 7 ด้านได้แ ก่
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากร กระบวนการ และกายภาพ มีคาถาม 23 ข้อ 3) การรับรู ้
คุณภาพบริ การของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด มี คาถาม 5 ข้อ 4) การรั บรู ้ ภาพลักษณ์องค์กร มี คาถาม 4 ข้อ 5) ความภักดี ของ
ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด มีคาถาม 4 ข้อ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วิจั ย มี ข้ นั ตอนดังนี้ 1) การตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity)
จากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามและวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจยั ตลอดจนนิ ยาม
ศัพท์เฉพาะ พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคาถามมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.50 ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ [16]
2) การตรวจสอบความตรงเชิ งโครงสร้ าง (Construct Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis) เพื่ อ ยืน ยัน ว่า แต่ ล ะข้อ ค าถามเป็ นตัว ชี้ ว ดั ที่ จัด อยู่ใ นองค์ป ระกอบเดี ย วกัน พบว่า ค่ า น้ า หนัก องค์ป ระกอบ (Factor
Loading) ทั้งหมดมีค่ามากกว่า 0.50 ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ [17] 3) การตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค [18] พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.95 ซึ่ งมีค่า
มากกว่า 0.70 ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ [19]
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2563
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment
Correlation) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling-SEM) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป

ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมู ลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.00 มี อายุระหว่าง 20-29 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 45.50 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 73.50
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการประกอบธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 65.50 จาหน่ายสิ นค้า
ประเภทเสื้ อผ้ามากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.80 นอกจากนี้ ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับรายได้จากการจาหน่ ายสิ นค้า
30,001-50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.50
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ส่ วนที่ 2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ตามการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.00, S.D.= 0.55) เมื่ อพิจารณารายด้านจากค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดได้แ ก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ
(𝑥̅ = 4.13, S.D.= 0.55) รองลงมาเป็ นด้านบุคลากร (𝑥̅ = 4.06, S.D.= 0.60) ด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥̅ = 4.03, S.D.= 0.60) ด้านสถานที่
(𝑥̅ = 4.02, S.D.= 0.67) ด้านกระบวนการ (𝑥̅ = 4.02, S.D.= 0.59) ด้านราคา (𝑥̅ = 3.93, S.D.= 0.67) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(𝑥̅ = 3.82, S.D.= 0.75) ตามลาดับ ส่ วนการรับรู ้คุณภาพบริ การอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.02, S.D.= 0.64) การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร
อยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.02, S.D.= 0.64) และความภักดีของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ที่มีต่อบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัดเขตจังหวัดเพชรบุรีอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน (𝑥̅ = 4.07, S.D.= 0.60)
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของตัวแบบความสั มพันธ์ เชิงโครงสร้ างของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแบบความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของตัวแปรดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลก่อนการ
วิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจยั พบว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั โดยค่า Tolerance มีค่าระหว่าง 0.195-0.238 มีค่า
ไม่ใกล้ศูนย์ และมีค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 2.919-5.132 มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัว แสดงว่าตัวแปรที่
ศึกษาไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กนั สู งเกินไป (Multicollinearity) [17] ผลการวิเคราะห์โมเดลตามสมมติฐานการวิจยั พบว่า หลังจาก
ผูว้ ิจยั ปรั บโมเดลค่า Modification Index (MI) แล้วตัวแบบมี ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ในระดับที่ ดี โดยค่า
CMIN/DF เท่ากับ 1.492 ค่า RMR เท่ากับ 0.008 ค่า GFI เท่ากับ 0.956 ค่า NFI เท่ากับ 0.980 ค่า CFI เท่ากับ 0.993 ค่า RMEA เท่ากับ
0.035 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปผลค่าสถิติวดั ความสอดคล้องของตัวแบบตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนีความสอดคล้อง
CMIN/DF
RMR
GFI
NFI
CFI
RMSEA
เกณฑ์การพิจารณา
<3.00
<0.05
<0.90
<0.90
<0.90
<0.08
ค่าสถิติ
1.492
0.008
0.956
0.980
0.993
0.035
ผลลัพธ์
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

รู ปที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตวั แบบเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจยั
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ส่ วนที่ 3 ผลการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลของตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู ้
คุณภาพบริ การ ภาพลักษณ์องค์กร และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ (DE=0.913, DE=0.212) กลยุการรับรู ้คุณภาพบริ การมีอิทธิ พล
ทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร (DE=0.706) และกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ และการรับรู ้ภาพลักษณ์
องค์กรที่ มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขต
จังหวัดเพชรบุรี โดยการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิพลสู งสุ ด (DE=0.439) รองลงมาคือ กลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ
(DE=0.252) โดยกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การและภาพลักษณ์องค์กรสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ที่มีต่อความภักดี
ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรีได้ร้อยละ 85 (R2=0.849) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในตัวแบบการวิเคราะห์
Antecedent
Consequence variables
Effect
MKTS
SQPC
CIMP
R2
DE
0.913***
N/A
N/A
การรับรู ้คุณภาพบริ การ (SQPC) 0.834
IE
0.000
N/A
N/A
TE
0.913
N/A
N/A
DE
0.212*
0.706***
N/A
การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กร
0.818
IE
0.645
0.000
N/A
(CIMP)
TE
0.857
0.706
N/A
DE
0.266***
0.252**
0.439***
ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
0.849
IE
0.606
0.310
0.000
(CLYT)
TE
0.872
0.562
0.439
หมายเหตุ DE=Direct Effect, IE=Indirect Effect, TE=Total Effect, N/A=Not Applicable
* p-value ≤ 0.05, ** p-value ≤ 0.01, *** p-value ≤ 0.001
จากผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ
และภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัด
เพชรบุรีดว้ ยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างปรากฏผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย(Hypothesis) สั มประสิ ทธิ์เส้ นทาง (Coef.)
S.E.
t-value
ผลลัพธ์
H1: (MKTS→SQPC)
0.913***
0.077
15.383
สนับสนุน
H2: (SQPC→CIMP)
0.212*
0.118
7.462
สนับสนุน
H3: (MKTS→CLYT)
0.266***
0.098
3.611
สนับสนุน
H4: (SQPC→CIMP)
0.706***
0.095
7.462
สนับสนุน
H5: (SQPC→CLYT)
0.252**
0.098
2.649
สนับสนุน
H6: (CIMP→CLYT)
0.439***
0.087
5.171
สนับสนุน
หมายเหตุ MKTS= กลยุทธ์การตลาด SQPC= คุณภาพบริ การ CIMP= ภาพลักษณ์องค์กร CLYT= ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การ
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อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งประเด็นในการอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 กลยุทธ์การตลาด การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์
องค์กร และความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
1.1 กลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ตามการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งด้านลักษณะทางกายภาพ บุคลากร
ผลิตภัณฑ์ สถานที่ กระบวนการ ราคา และการส่ งเสริ มการตลาด ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั การแข่งขันในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์รุน
แรงมากขึ้ น ท าให้ทุ ก บริ ษ ัท ต้อ งพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารตลาดอยู่ต ลอดเวลา ด้ว ยเหตุ น้ ี บริ ษ ัท ไปรษณี ย ์ไ ทย จ ากัด มี ก ารก าหนด
ยุท ธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้อ งการของผูใ้ ช้บริ ก ารโดยเน้นการพัฒ นารอบด้าน มุ่ งเน้นการท างานและการ
ให้บริ การที่ดีที่สุด พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆเข้ามา การใช้พนักงานในการให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี
ให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของจิตระวี ทองเถา [20] ซึ่ งพบว่าผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยในสาขาซี คอนบาง
แคมีความพึงพอใจต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดอยูใ่ นระดับมากทั้งด้านราคา คุณภาพบริ การ กระบวนการให้บริ การ บุคลากร
และลักษณะกายภาพ
1.2 การรับรู ้คุณภาพบริ การตามการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด
เขตจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งความรวดเร็ วตรงเวลา ความน่าเชื่อถือ ทันสมัย เอาใจใส่ ในการบริ การ และ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของรัตนะ พุทธรักษา และพีรภาว์ ทวีสุข [21] ที่ศึกษาพบว่า
คุณภาพการบริ การด้านการนาจ่ายของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด กรณี ศึกษาที่ทาการไปรษณี ยร์ ามอินทราอยูใ่ นระดับมากทั้งด้าน
ความเป็ นรู ปธรรม ความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยา การให้ความมัน่ ใจและการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ ทั้งนี้ เพราะบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด มุ่งเน้นสร้ างบุ คลากรให้มีความรู ้ ความสามารถ และเชี่ ยวชาญในงานเกี่ ยวกับไปรษณี ยเ์ พื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง เป็ นกระบวนการที่จะทาให้องค์กรมี
ความยัง่ ยืน
1.3 การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรตามการรับรู ้ ของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของศิริลกั ษณ์ ทรัพย์เจริ ญ [22] ซึ่ งพบว่าผูใ้ ช้
บริ ษทั บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทยในเขตกรุ งเทพมหานครมีการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
ทั้งนี้ เพราะบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด มี นโยบายการสื่ อสารเพื่อสร้างการรั บรู ้ ในตราสิ นค้าให้ผูใ้ ช้บริ การจดจาตราสัญลักษณ์
“ไปรษณี ยไ์ ทย” ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความรู ้สึก ความเชื่อมัน่ เกิดความเข้าใจและยอมรับในตัวสิ นค้าและบริ การ
เช่น การใช้ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอาคาร เครื่ องแต่งกาย พาหนะที่ใช้สาหรับการขนส่ ง สี แดง เพื่อให้ดูโดดเด่นและเป็ นที่
จดจาต่อผูใ้ ช้บริ การ
1.4 ความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจัย ของศิ ว านนท์ จันทรประวัติ และกุลกัญ ญา ณ ป้ อมเพ็ชร์ [23] ซึ่ งพบว่า
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสิ นค้าออนไลน์ในเขตภาคกลางมีความภักดีดา้ นพฤติกรรมในด้านความตั้งใจกลับมาใช้บริ การซ้ าอยูใ่ นระดับ
มากโดยพบว่าเมื่อผูใ้ ช้บริ การจะส่ งของจะนึ กถึงบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ถึงแม้วา่ จะมีผใู ้ ห้บริ การรายอื่น ๆ มากขึ้น เพราะบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เป็ นองค์กรที่มีชื่อเสี ยงและมีความน่ าเชื่ อถือในการให้บริ การธุ รกิจขนส่ ง เนื่ องจากมีสาขาอยูค่ รอบคลุมทัว่
ประเทศ ให้บริ การด้วยบริ การที่มีคุณภาพ ราคาไม่สูง ทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ
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ส่ วนที่ 2 การอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้างของกลยุทธ์การตลาด การรับรู ้
คุณภาพบริ การ การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด
2.1 กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ การของผู ้ใ ช้บ ริ การกลุ่ ม พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพัชริ นทร์
วิเชียรณรัตน์ [24] ที่พบว่าปั จจัยคุณภาพการบริ การทุกด้านส่ งผลต่อการตั้งใจใช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทยของผูป้ ระกอบการขายสิ นค้า
ออนไลน์ เนื่ องจากบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัดใช้กลยุทธ์การตลาด ทั้งด้านราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด
บุ ค ลากร กระบวนการ และลัก ษณะทางกายภาพ เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ใ ช้เ พื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่อง
2.2 กลยุท ธ์ ก ารตลาดมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ การรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ อ งค์ก รของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารกลุ่ ม พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของกฤดิทชั เดชะ
พงศ์ธนา และกาญจนา มีศิลปวิกกัย [25] ที่ได้ศึกษาพบว่าส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อการบริ การที่มีผลต่อภาพลักษณ์เชิงกลยุทธ์
ผ่านสื่ อออนไลน์พบว่าส่ วนประสมการตลาดบริ การทั้งด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย บุคคล กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ สิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ การส่ งเสริ มการตลาด และราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อภาพลักษณ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรทั้งด้านภาพลักษณ์องค์กร
ภาพลักษณ์แบรนด์ และภาพลักษณ์การบริ การ ทั้งนี้ สอดคล้องกับ Nguyen, Leclerc และ Leblanc [26] ที่กล่าวว่าภาพลักษณ์เป็ น
ลักษณะบุ คคลในด้านการรั บรู ้ ที่มีต่อองค์กรและสิ นค้าหรื อบริ การ ส่ วนประกอบต่าง ๆ หลายอย่างของภาพลักษณ์ มาจากการ
ดาเนินงานขององค์กรนัน่ เอง
2.3 การรั บรู ้ คุณภาพบริ การมี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อการรั บรู ้ภาพลักษณ์องค์กรของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับสุ ทธิ สินี ถิระธรรมสรณ์ ภิญญา
พัชญ์ นาคภิบาล และวงศ์ธีรา สุ วรรณิ น [27] ที่ พบว่าคุ ณภาพการบริ การมี อิทธิ พลทางตรงต่อภาพลักษณ์ องค์กรธุ รกิ จสปาใน
ประเทศไทย เช่นเดี ยวกับ Darmawan, Mardikaningsih และ Hadi [28] ที่ ศึกษาพบว่าคุณภาพการบริ การมี ผลกระทบเชิ งบวกต่อ
ภาพลักษณ์องค์กรธุ รกิจธนาคารในประเทศอินโดนี เซี ยเช่นกัน ทั้งนี้ เพราะเมื่อผูใ้ ช้บริ การได้รับการบริ การที่มีคุณภาพย่อมส่ งผล
ทางความรู ้สึกให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจต่อผูใ้ ห้บริ การย่อมส่ งผลทาให้เกิดการรับรู ้วา่ องค์กรผูใ้ ห้บริ การมีภาพลักษณ์ที่ดี
2.4 กลยุทธ์การตลาดมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของวัฒนา โสธรวัฒนา อมรรัตน์ ศรี วาณัติ และ
เยาวภา ปฐมศิริกุล [29] ได้ทาการศึกษาพบว่ารู ปแบบกลยุทธ์การตลาดทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ ม
การตลาด กระบวนการบริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมี อิทธิ พลทางตรงต่อความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การสถาบันกวดวิชาใน
ประเทศไทยเช่นเดียวกับ วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่ากลยุทธ์การตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์และช่องทาง
การจัดจาหน่าย มีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้า และยังสอดคล้องกับ Suthar, Lathangi และ Pradhan [30] ที่พบว่า
กลยุทธ์การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวกต่อความ
ภักดีของลูกค้าเช่นกัน ทั้งนี้เพราะบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัดมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การส่ งเสริ มการขาย
การจัดโปรโมชัน่ หรื อการให้บริ การที่รวดเร็ วขึ้นส่ งผลให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดกลับมาใช้บริ การซ้ าจนเกิดเป็ นความภักดี
2.5 การรับรู ้คุณภาพบริ การมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับวัฒนา โสธรวัฒนา อมรรัตน์ ศรี วาณัติ และเยาวภา
ปฐมศิริกุล [29] ได้ทาการศึกษาพบว่าการรับรู ้คุณภาพบริ การมีอิทธิ พลทางตรงต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การสถาบันกวดวิชาใน
ประเทศไทย เช่ น เดี ย วกับ ผลการศึ ก ษาของ Darmawan, Mardikaningsih และ Hadi [28] ที่ ศึ ก ษาพบว่า คุ ณ ภาพการบริ ก ารมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความภักดีของลูกธุ รกิจธนาคารในประเทศอินโดนี เซี ยเช่นกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ต้อง
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เผชิญกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างรุ นแรงจึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริ การอย่างต่อเนื่ องเพื่อสร้างความพึงพอใจและ
ความภักดีให้กบั ผูใ้ ช้บริ การในฐานะเป็ นองค์กรหลักด้านการขนส่ งภายในประเทศ
2.6 การรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ของ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับสุ ทธิ สินี ถิระธรรมสรณ์ ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
และวงศ์ธีรา สุ วรรณิ น [27] ที่พบว่าภาพลักษณ์องค์กรมีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจเชิ งพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจสปาใน
ประเทศไทยไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมการกลับมาใช้บริ การซ้ า การแนะนาบอกต่อ และความเต็มใจที่จะจ่ายดังที่วราภรณ์ ใช้เทียมวงศ์
[31] ที่พบว่าไปรษณี ยใ์ ช้ยทุ ธศาสตร์ การสื่ อสารเพื่อส่ งเสริ มการใช้บริ การผ่านสื่ อมวลชนเป็ นหลัก คือมีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของ
องค์กรเพื่อสร้างการรับรู ้และความเชื่อมัน่ ในองค์กร/บริ การใช้การประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กและโฆษณาเพื่อส่ งเสริ มการใช้บริ การเพื่อ
เป็ นการต่อยอดธุ รกิจรองรับธุ รกิจใหม่ ๆ ตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในโลกปั จจุบนั และสามารถรักษาฐานลูกค้าและรายได้
ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย

ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การทั้งด้านผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบบริ การที่หลากหลายและคานึงถึงราคาของรู ปแบบบริ การนั้นๆให้เป็ นไปด้วย
ความเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
1.2 บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพบริ การอย่างต่อเนื่ องเพราะปั จจุบนั สภาพ
การแข่งขันมีความรุ นแรงมากโดยพัฒนาการให้บริ การที่รวดเร็ ว ตรงต่อเวลา มีความน่ าเชื่ อถือ ทาให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดความมัน่ ใจ
ว่าการขนส่ งของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด น่าเชื่อถือและไม่มีความเสี ยหายกับสิ่ งของที่ฝากส่ ง ซึ่ งการบริ การต่างๆที่มีคุณภาพทา
ให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดการรับรู ้ในคุณภาพบริ การนั้นๆ อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้ จนเกิดการใช้ซ้ า
และเกิดเป็ นความภักดีในตราสิ นค้าและบริ การอีกด้วย
1.3 บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ควรมุ่งเน้นการสร้ างภาพลักษณ์ องค์กรในฐานะเป็ นองค์กรหลักด้านโลจิ สติ กส์
ภายในประเทศที่ดาเนิ นงานมาอย่างยาวนาน ซึ่ งภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด มีคุณลักษณะโดดเด่นเป็ นที่
รู ้ จักและยอมรั บจากผูใ้ ช้บริ การ จึ งควรปรั บปรุ งภาพลักษณ์ ให้เกิ ดความทันสมัย ทั้งด้านเทคโนโลยี คุ ณภาพการบริ การผ่า น
การประชาสัมพันธ์ทางช่ องทางที่ ผูใ้ ช้บริ การเข้าถึ งง่าย ย่อมมี ผลสะท้อนกลับมายังภาพลักษณ์ องค์กร จนสามารถสร้ างความ
น่าเชื่อถือให้กบั องค์กรมากยิง่ ขึ้น
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1.ควรมีการศึกษาเชิ งลึกด้วยวิจยั เชิ งคุณภาพจากผูใ้ ช้บริ การกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกใน
การนามาพัฒนาคุ ณภาพการบริ การของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ให้สามารถตอบสนองความต้องการผูใ้ ช้บริ การได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความภักดีของผูใ้ ช้บริ การเนื่ องจากอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่ งผลต่อการ
เกิดความภักดีของผูใ้ ช้บริ การได้

เอกสารอ้างอิง
[1] นฤมล สุ วิมลเจริ ญ . การศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่ อความส าเร็ จของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของธุ รกิ จออนไลน์ในกลุ่ มอุ ตสาหกรรม
ลวดสลิง: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2559.
[2] Marketeer. Lifestyle marketing. [อินเตอร์เน็ต]. ; 2562 [เข้าถึงเมื่อค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562]. เข้าถึงจาก http://www.marketeer.co.th.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
185
11 (January - April) 175 - 186 (2021) Vol. 11, No. 1
[3] บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด. รายงานประจาปี 2557. [อินเตอร์ เน็ต]. กรุ งเทพฯ ; 2557. [เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2562]. เข้าถึงจาก
http://www.thailandpost.com/annualreport.php?reportYear=25 57.
[4] Lovelock, C. Wirtz, J. Services Marketing: people, technology, strategy 6thed. New Jersey: Peason Prentice Hall.
[5] Gronroos, C. Service quality model and its marketing implications. European Journal of Marketing. 1990;18;4:36-44.
[6] Parasuraman A, Zeithaml VA, Malhotra A. ES-QUAL: A multiple-item scale for assessing electronic service quality. Journal of service
research 2005;3:213-233.
[7] กฤตชน วงศ์รัตน์. อิทธิพลของส่ วนประสมการตลาดบริ การและการรับรู ้ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มา
ใช้บริ การรี สอร์ทและโฮมสเตย์จงั หวัดเพชรบุรี. วารสารวิจยั ราชภัฏเชียงใหม่ 2563;21(3):209-227.
[8] ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ. กลยุทธ์การตลาดการบริ หารการตลาดและกรณี ศึกษา.กรุ งเทพฯ : ธีรฟิ ล์มและไซเท็กซ์; 2541
[9] Kotler, P. Marketing management. The millennium edition. New Jersey:Prentic-Hall; 2000
[10] Parasuraman. Delivery Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York: Free Press; 1988
[11] Webster, N. The Webster’s dictionary. New York: Prentice Hall; 1973
[12] Etzel, M. J., Walker, B. J., Stanton, W.J. Marketing.14th ed. Boston: McGraw –Hill; 2007.
[13] Dring, R. The Informal caregiver responsible for home care the individual with cognitive dysfunction following brain injury.
Journal of Neuroscience Nursing,21(1); 1989: 42-45.
[14] De Chernatony, L. Brand management through narrowing the gap between brand identity and brand reputation. Journal of
Marketing Management. 1999;15;1-3: 157-80.
[15] Yuan, K. H., Bentler, P. M. Finite normal mixture SEM analysis by fitting multiple conventional SEM models. In T. F. Liao ed.
New York: Wiley; 2010.
[16] สุ วิมล ติรกานันท์. การสร้างเครื่ องมือวัดตัวแปรในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู่ การปฏิบตั ิ . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุ งเทพฯ:
ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.
[17] ยุทธ ไกยวรรณ์. การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสาหรับงานวิจยั . กรุ งเทพฯ: ศูนย์หนังสื อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.
[18] Cronbach, L.J. Essentials of psychological testing. New York: Harper and Row; 1970.
[19] Jump, N. Psychometric theory. 2nd ed. New York: McGraw Hill; 1978.
[20] จิ ตระวี ทองเถา. พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ย ์ จากัด สาขาซี คอนบางแค. วารสารรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา 2562;2(2):105-114.
[21] รัตนะ พุทธรักษา และพีรภาว์ ทวีสุข. คุณภาพการบริ การด้านการนาจ่ายที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด กรณี ศึกษาที่ทาการไปรษณี ยร์ ามอินทรา. วารสารวิชาการบริ หารธุ รกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย
2560;6(2):124-134.
[22] ศิริลกั ษณ์ ทรัพย์เจริ ญ. ภาพลักษณ์ไปรษณี ยไ์ ทยในอดีตกับปั จจุบนั ที่มีผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการปั ญญาภิวฒั น์ครั้งที่ 4. นนทบุรี: สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์; 2557.389.
[23] ศิวานนท์ จันทรประวัติ และกุลกัญญา ณ ป้ อมเพ็ชร์ . ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การขนส่ งพัสดุของไปรษณี ยไ์ ทยที่ส่งผลต่อ
ความภักดีดา้ นพฤติกรรมของผูป้ ระกอบธุรกิจสิ นค้าออนไลน์ในเขตภาคกลาง. วารสารการบริ หารและการจัดการ 2562;9(1):59-79.
[24] พัชริ นทร์ วิเชียรณรัตน์ สุ รียปุ ์ อุย้ น้ าเที่ยง และเกตุวดี สมบูรณ์. คุณภาพการบริ การส่ งผลต่อการตั้งใจใช้บริ การไปรษณี ยไ์ ทยของ
ผูป้ ระกอบการขายสิ นค้าออนไลน์ . การประชุ มวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์ วิชาการ ครั้งที่ 14. เชี ยงราย :คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราช-ภัฎเชียงราย; 2561.111-120.
[25] กฤดิทชั เดชะพงศ์ธนา และกาญจนา มีศิลปะวิกกัย. ส่ วนประสมทางการตลาดเพื่อการบริ การที่มีผลต่อภาพลักษณ์เชิงกลยุทธ์ผ่าน
สื่ อออนไลน์ กรณี ศึกษาสายการบินบางกอกแอร์เวยส์. วารสารนิเทศสยามปริ ทศั น์ 2562;18(24):65-72.
[26] Nguyen, N. Leclerc A., Leblanc G. The mediating role of customer trust on customer loyalty. Journal of Service Science and
Management 2013;6(1):96-109.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
186
11 (January - April) 175 - 186 (2021) Vol. 11, No. 1
[27] สุ ทธิ สินี ถิระธรรมสรณ์ ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล และวงศ์ธีรา สุ วรรณิ น. รู ปแบบคุณภาพการบริ การ ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคธุรกิจสปาในประเทศไทย. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร 2561;20(1):18-32.
[28] Darmawan, D., Mardikaningsih, R., Hadi, S. The effect of service quality, customer satisfaction and corporate image on customer
loyalty in the banking sector in Indonesia. Journal of Business and Management 2017;19(11):46-51.
[29] วัฒนา โสธรวัฒนา อมรรัตน์ ศรี วาณัติ และเยาวภา ปฐมศิริกุล. รู ปแบบกลยุทธ์การตลาดบริ การ การรับรู ้คุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อ
ความภักดีของผูร้ ับบริ การกับสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริ ทศั น์ 2562;41(160):22-56.
[30] Suthar B.K., Lathangi R. & Pradhan S. Impacts of Marketing Mix and Customer Perception on Brand Loyalty. Global Journal of
Finance and Management. 2014;6(7):619-636.
[31] วราภรณ์ ใช้เทียมวงศ์. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่ อสารผ่านสื่ อมวลชนและสื่ อบุคคลเพื่อให้บริ การไปรษณี ยเ์ ชิงธุรกิจของ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด [วิทยานิพนธ์ปริ ญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุ งเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

