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 การศึกษาเรื่อง กลยุทธการเพิ่มรายไดของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยเชื่อมโยงกับ 
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธการเพิ่มรายไดของ 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในสวนที่เชื่อมโยงกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และแนวทางใน
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานการเปนผูใหบริการขนสงพัสดุภัณฑ วิธีการศึกษา 
เปนการศึกษาจากเอกสาร รายงานประจําป และขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ ประกอบการสํารวจขอมูล
กลุมตัวอยางผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย ทั้งน้ีผูศึกษาใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ในการเลือกกลุม
ผูประกอบการจํานวน 381 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คารอยละของขอมูลกลุมตัวอยาง 
 ผลการศึกษาพบวาบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีจุดแข็งในดานการเปนผูใหบริการ 
ไปรษณียมาเปนเวลานาน มีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานไปรษณีย มีเครือขายที่ทําการ
ไปรษณียและศูนยไปรษณียที่กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบกับโอกาสจาก
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว โดยสามารถกําหนดกลยุทธ 
ที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด คือ กลยุทธการขยายตัว ดวย
การนําเสนอบริการใหมคือ “บริการไปรษณียเก็บเงินเพื่อผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-Collected)” เพ่ือเปนการขยายขอบเขตการใหบริการไปสูบริการในลักษณะ
หรือรูปแบบใหมๆ ตามความตองการของผูใชบริการ และสรางศักยภาพในการพัฒนากิจการ
ไปสูความไดเปรียบทางการแขงขัน ดานการเปนผูใหบริการขนสงพัสดุภัณฑ  
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สําเร็จลงได และเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยทุกทาน ที่ไดใหความ
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 ทายที่สุด ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่เปนกําลังใจและใหความ
ชวยเหลือในการศึกษามาโดยตลอด ที่สําคัญยิ่งขอบคุณสามี และลูกสาวผูเปนที่รักซึ่งเปน
กําลังใจสําคัญในการทําการศึกษาครั้งน้ี หากคุณคาและประโยชนที่เกิดจากการศึกษาดวย
ตนเองครั้งน้ี ขอมอบแดบุพการี คณาจารยที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูใหผูศึกษาและทุกทาน
ที่มีสวนเกี่ยวของในการศึกษาครั้งน้ีดังที่กลาวมา และหากมีขอบกพรองประการใด ผูศึกษาขอ
นอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
ประวตัิความเปนมาของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 
 ในป พ.ศ. 2423 เจาหม่ืนเสมอใจราช หัวหม่ืนมหาดเล็กวรสิทธิ์ ไดทําหนังสือกราบ
บังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถวายคําแนะนําใหเปดบริการไปรษณียขึ้น
ในประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริเห็นชอบ  
จึงทรงแตงตั้งให สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมหลวงภาณุพันธุวงศวร
เดช ผูทรงมีประสบการณเกี่ยวกับการจัดสงหนังสือพิมพรายวัน "ขาวราชการ" ดํารงตําแหนง
ผูสําเร็จราชการกรมไปรษณีย ไดทรงประกาศเปดรับ-สงจดหมายเปนการทดลองในเขตพระนคร
และธนบุรีขึ้นเม่ือ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 มีที่ทําการตั้งอยู ณ ตึกใหญริมแมนํ้าเจาพระยา
ตอนปากคลองโองอาง ดานทิศเหนือ ที่ทําการแหงแรกนี้ใชเปนที่ทําการไปรษณียสําหรับจังหวัด
พระนคร เรียกกันวา "ไปรษณียาคาร" 
 ตอมาในพ.ศ. 2441 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหรวมหนวยงานในราชการของกรมไปรษณียและราชการของกรมโทรเลขซึ่งเปนงานใน
ดานสื่อสารเชนเดียวกันเขาดวยกัน เ พ่ือความสะดวกแกการดําเนินงานโดยเรียกวา    
"กรมไปรษณียโทรเลข" และไดยายไปใชอาคารและที่ดินริมถนนเจริญกรุงเปนที่ทําการเรียกวา   
"ที่ทําการไปรษณียกลาง" เม่ือเปดการไปรษณียโทรเลขได 2 ป รัฐบาลจึงไดตรากฏหมายขึ้นใน  
พ.ศ. 2428 เรียกวา "พระราชบัญญัติการไปรษณียไทย จุลศักราช 1248" ตอมาในพ.ศ. 2440 
ไดออกพระราชกําหนดไปรษณีย ร.ศ.116 และไดออก "พระราชบัญญัติไปรษณียพุทธศักราช
2477" เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2520 ไดมีการจัดตั้ง “การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.)” ตาม
พระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 โดยรับมอบกิจการดานปฏิบัติการ
ทั้งหมดรวมถึงการใหบริการไปรษณียจากกรมไปรษณียโทรเลขมาดําเนินการโดยมีสถานะเปน
รัฐวิสาหกิจและไดยายสํานักงานใหญมาอยูที่ถนนแจงวัฒนะจนปจจุบัน จากนโยบายรัฐบาลที่
ตองการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหเทียบเทาภาคเอกชน คณะรัฐ 
มนตรีไดมีมติใหแปรสภาพการสื่อสารแหงประเทศไทย(กสท.) ตามแผนแมบทการพัฒนากิจการ
โทรคมนาคมและพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และได
แยกกิจการเปน 2 บริษัท คือ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) (ที่มา : บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด, http:// www.thailandpost.com, 2552) 
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องคกรและลกัษณะธุรกิจขององคกร 
 
 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (Thailand Post Co., Ltd.) เปนรัฐวิสาหกิจสังกัด 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of information and Communication 
Technology  :  ICT) สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 111 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0299 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  เม่ือ
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยกระทรวงการคลังเปนผูถือหุน 100% มีทุนจดทะเบียนเร่ิม 
แรก 750 ลานบาท และไดเพ่ิมทุนอีกครั้งเม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 500 ลานบาท 
ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,250 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท มีพนักงานและลูกจาง
จํานวน 20,963 คน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง คือประกอบกิจการไปรษณียทุก
ประเภท รวมทั้งธุรกิจและกิจการที่ตอเน่ืองใกลเคียงกันเกี่ยวของกัน หรือกิจการซึ่งเปน
ประโยชนแกกิจการไปรษณียทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนหน่ึงในรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค ใหบริการสังคมดานสื่อสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงคํานึงถึงผลประโยชนของรัฐและ
ประชาชนโดยทั่วไป  และไดวางทิศทางการดําเนินธุรกิจไปรษณีย โดยตั้งเปาหมายหลัก คือ 
ดําเนินกิจการดวยคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการตามความคาดหวังของผูใชบริการ ตาม
คําขวัญในการใหบริการ คือ บริการดวยใจ เชื่อมไทย เชื่อมโลก โดยไดกําหนด วิสัยทัศน 
ภารกิจ วัตถุประสงค และนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ี 
 

วิสัยทศัน (Vision) 
 

เปนผูนําในธุรกิจไปรษณีย โดยมุงสรางความพึงพอใจแกลูกคา ดวยคุณภาพบริการที่
เปนมาตรฐานสากล และเปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวาเปนผูใหบริการรับ–สง
ขาวสาร สิ่งของ บริการการเงิน และบริการตัวแทนที่มีเครือขายกวางไกลใกลชิดคนไทยและ
เชื่อถือไดมากที่สุด 

 
 ภารกิจ (Mission) 
 
 1. ใหบริการไปรษณียและบริการการเงินที่ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร และการดําเนินธุรกิจ ทั้งในและ
ระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
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 2. ขยายขอบเขตของบริการไปสูกลุมลูกคาที่กวางขวางขึ้น เพ่ือเปนการวางรากฐาน
ใหสามารถดําเนินกิจการตอเน่ืองตอไปในสภาวะการแขงขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นไดอยางม่ันคงและ
สามารถนําเครือขายไปรษณียมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3. แสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของตอเน่ืองกับธุรกิจไปรษณีย เพ่ือขยาย
ขอบเขตการใหบริการไปสูบริการในลักษณะหรือรูปแบบใหมๆ ตามความตองการของผูใช 
บริการและสรางศักยภาพในการพัฒนากิจการไปสูสถานะที่สามารถเลี้ยงตนเองไดอยางยั่งยืน 
 4. พัฒนาระบบการใหบริการและระบบขอมูลเพ่ือการบริหารงานโดยใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดภาระคาใชจายในการใหบริการและการ
บริหารงาน รวมทั้งเปนเครื่องมือสนับสนุนใหสามารถแขงขันกับคูแขงรายอ่ืนไดอยางทัดเทียม 
 

 วัตถุประสงคในการดําเนินงาน  (Objectives) 
 
 1. เพ่ือใหบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและแสวงหาโอกาสในการดําเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวของและตอเน่ืองทั้งในและตางประเทศ 
 2. เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีในองคกรทุกระดับ มีความโปรงใสสามารถตรวจ 
สอบได 
 3. เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาองคกรในระยะเวลา 5 ป ขางหนาใหสามารถดําเนิน
ธุรกิจภายใตภาวการณแขงขันไดอยางม่ันคง โดยพัฒนาบุคลากรใหสามารถเรียนรูและทํางานใน
รูปแบบธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 นโยบายในการดําเนินงาน (Policies)  
  
 1. ดานการใหบริการ ใหบริการไปรษณียและธุรกิจที่เกี่ยวของตอเน่ืองที่มีคุณภาพดี 
รวดเร็ว ตรงเวลา ในอัตราคาบริการเหมาะสม 
 2. ดานการตลาด มุงเนนการตลาดเชิงรุกเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาทุกระดับ 
 3. ดานการเงินและการลงทุน ดําเนินการใหพ่ึงตนเองไดในดานการเงินและสามารถ
ลงทุนขยายงานตอไปในอนาคต 
 4. ดานบุคคลากร บริหารบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหมีสวัสดิการดาน
ตางๆ อยางเหมาะสม 
 5. ดานการบริหารและการจัดการ พัฒนาการบริหารจัดการใหเอ้ือประโยชนตอการ
ดําเนินงานในเชิงธุรกิจ 
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โครงสราง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีการจัดโครงสรางองคกร โดยอาศัยปจจัยดานหนาที่ 
(Functional Structure) เปนเกณฑในการจัดโครงสรางซึ่งเปนรูปแบบที่นิยมใชในองคกรธุรกิจ
โดยทั่วไปเพราะเปนรูปแบบที่สะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคและกิจกรรมหลักขององคกรอยาง
ชัดเจน การแบงสายงานและหนาที่ความรับผิดชอบของสวนงานตามระเบียบบริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด ฉบับที่ 130 พ.ศ. 2550 แบงการจัดโครงสรางองคกรซึ่งประกอบดวย 8 สายงาน  
2 สํานักและ 1 หนวยงานอิสระ ดังแผนภูมิที่ 1 โครงสราง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
รายละเอียดในสวนของหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายตามภาคผนวก ก 
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 การบริการของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
     

 ในปจจุบันบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการที่
หลากหลายเพิ่มเติมจากบริการที่มีอยูเดิม เพ่ีอตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลง
ไปและเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน รวมทั้งเพ่ือเปนการรองรับความตองการของ
ผูใชบริการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการนําทรัพยากรและเครือขายที่ทําการไปรษณียที่มีมาก 
กวา 1,100 ที่ทําการและจุดการใหบริการมากกวา 3,000 จุดทั่วประเทศมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดซึ่งบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดไดแบงการดําเนินธุรกิจออกเปน 4 กลุมคือ  
 
 1. กลุมธุรกิจสื่อสาร (Communication Market) คือ บริการดานการจัดสงขอมูลขาว 
สารเอกสารถึงผูรับเฉพาะรายหรือหลายราย ไดแก รับ-สงจดหมายลงทะเบียนในประเทศและ
ระหวางประเทศ รับ-สงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ในและระหวางประเทศ เปนตน 
 2. กลุมธุรกิจขนสง (Transportation Market) คือ บริการดานการขนสงสิ่งของหรือสิน 
คาที่มีลักษณะเปนหีบหอโดยการจาหนาและระบุชื่อผูรับ ไดแก รับ-สงพัสดุไปรษณียในประเทศ
และระหวางประเทศ รับสงพัสดุไปรษณียเก็บเงินในประเทศ เปนตน 
 3. กลุมธุรกิจคาปลีก (Retail Market) คือ บริการซึ่งผูใหบริการมีเครือขายสาขาครอบ 
คลุมเขตพื้นที่ตางๆ ทําหนาที่เปนตัวแทนในการบริการและ/หรือจําหนายสินคาตางๆ ไดแก การ
จําหนายตราไปรษณียากรเพ่ือการสะสม สิ่งสะสม ของที่ระลึกในรูปแบบตางๆ เชน ตุกตาบุรุษ
ไปรษณีย พวกกุญแจหนุมไปรษณียและการจําหนายสินคา OTOP การใหเชาวัตถุมงคล รวมทั้ง 
บริการจองตั๋วเดินทางของบริษัทขนสงตางๆ เปนตน  
 4. กลุมธุรกิจการเงิน (Financial Service Market) คือ บริการดานการรับ-สงเงิน และ
อํานวยความสะดวกทางการเงินใหแกผูใชบริการที่เปนประชาชนทั่วไปหรือธุรกิจรายยอย ไดแก
รับ-สงเงินธนาณัติธรรมดา ธนาณัติออนไลนในและระหวางประเทศ ตัวแทนรับชําระคาภาษี
รถยนต ขอวีซา คาสาธารณูปโภค คาน้ําประปา ไฟฟา โทรศัพท และการรับชําระคาบัตรเครดิต 
(Pay at Post) เปนตน 
 
 สําหรับบริการที่ไดจัดใหมีขึ้นเพ่ือเปนการใหบริการในเชิงธุรกิจ เชน บริการกลองใน
อัตราเหมาจาย (EMS Save Box) บริการไปรษณียครบวงจร (Total Mail Solution) บริการรับ
ฝากเอกสารและสิ่งของ ณ สถานที่ตั้ง (Messenger Post) บริการขนสงสินคาสิ่งของขนาดใหญ 
(Logispost) การรับเปนตัวแทนจําหนายสินคาฝากขายจากภาครัฐและเอกชน บริการไดเร็กเมล 
(Direct Mail) เปนตน สําหรับรายละเอียดบริการของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ศึกษาไดจาก
ภาคผนวก ข 
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 ภาวะธุรกิจไปรษณียและการแขงขัน 
 
 จากภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้งสถาน 
การณความรุนแรงในดานความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ ที่สงผลกระทบตอภาคธุรกิจ
และภาคครัวเรือน ซ่ึงเปนผลกระทบที่ตอเน่ืองสัมพันธกันกลาวคือ เม่ือภาคธุรกิจไดรับผลจาก
การสั่งซ้ือที่ลดลงก็สงผลใหตองลดกําลังการผลิตและการจางงาน ผูประกอบธุรกิจตางก็พยายาม
ปรับลดคาใชจายในการดําเนินงานของตนลง การจัดสงเอกสารและสิ่งของทางไปรษณียซ่ึงถือวา
เปนคาใชจายกลุมหน่ึงที่ถูกปรับลดมากที่สุด เน่ืองจากมีความจําเปนตอการดําเนินงานนอยกวา
คาใชจายในดานอ่ืน นอกจากนี้การเลิกจางงานก็สงผลใหประชาชนมีรายไดนอยลง ทําใหขาด
ความเชื่อม่ันในการจับจายใชสอย ซ่ึงก็สงผลตอปริมาณการใชบริการไปรษณียดวย 
 ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันไดมีการพัฒนาขึ้นอยางตอเน่ือง ซ่ึงก็
สงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจไปรษณียในสวนของบริการพื้นฐาน ซ่ึงสามารถถูกทดแทนไดดวย
บริการทดแทนอื่นๆ  เชน โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การทํา
ธุรกรรมผานระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงจากแผนภูมิที่ 2 จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยแบง
ตามวัตถุประสงคของการใชงาน จะเห็นไดวาวัตถุประสงคสวนใหญเปนการใชอินเตอรเน็ตเพ่ือ
การคนหาขอมูลขาวสารและการศึกษา การติดตอสื่อสารผานการรับ-สงอีเมล (e-mail) เพ่ือความ
บันเทิงตางๆ และการชื้อขายสินคาออนไลนและอ่ืนๆ อีกมากมายที่กําลังไดรับการพัฒนาขึ้นเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในวิถีทางการดําเนินชีวิตของคนทั่วไปซึ่งบริการทดแทนเหลานี้กําลัง
ไดรับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น เปนผลจากคาบริการที่ลดลง ความปลอดภัยในการใชบริการ
เพ่ิมขึ้น และมีบริการเสริมในอีกหลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการ
ไดเปนอยางดี ซ่ึงก็เปนผลทําใหแนวโนมการแขงขันระหวางบริการไปรษณียและบริการผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสมีความรุนแรงขึ้นในปจจุบัน และหากกระแสความนิยมในการใชบริการผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ิมสูงขึ้นเปนผลกระทบโดยตรงกับรายไดในกลุมธุรกิจสื่อสารซึ่งก็จะมีแนวโนม
ลดลงอยางแนนอน 
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แผนภูมิที่ 2 จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยแบงตามวตัถุประสงคการใชงาน 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ พ.ศ. 2547-2550 

 
 แนวโนมการเปดเสรีบริการไปรษณียก็เปนผลกระทบอีกทางหนึ่งตอการดําเนินธุรกิจ
ของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ทําใหมีการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไมวาจะเปนใน
เรื่องของการกําหนดราคาคาบริการที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไมสามารถที่จะกําหนดให
สอดคลองกับตนทุนจริงไดเน่ืองจากบริการของไปรษณียเปนบริการพื้นฐานเพื่ออํานวย
ประโยชนใหแกประชาชนทั่วไป จึงไมสามารถเลือกดําเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่มีผลกําไรเทานั้น
และเนื่องจากเครือขายที่ทําการไปรษณียสวนใหญตั้งอยูในพ้ืนที่ชนบทซึ่งมีความตองการ
ใหบริการไปรษณียไมมากนัก ซ่ึงทําใหมีโอกาสในการสรางรายไดไดนอย จากตารางที่ 1 
ประเภทบริการ กลุมลูกคา คูแขงขันของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ประกอบกับผลการดําเนิน 
งานและสถิติปริมาณงานดังกลาวก็ไดแสดงใหเห็นถึงแนวโนมของกิจการไปรษณียที่มีโอกาส
เติบโต บริษัทที่ดําเนินการในลักษณะที่ใกลเคียงกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ตั้งแตผูประ 
กอบการรายยอยจนถึงบริษัทระดับชาติมีทั้งในรูปแบบขององคกรที่เขามาบริหารจัดการ 
โลจิสติกส (การขนสง) เต็มรูปแบบ และรวมถึงการใหบริการเสริมในการจัดสงเอกสารและพัสดุ
ไปรษณีย ตลอดจนองคกรที่ประกอบธุรกิจหลักในการสงเอกสารและพัสดุไปรษณียเพียงอยาง
เดียวที่มีเครือขายการใหบริการอยูทั่วทุกมุมโลก เชน FedEx UPS DHL TNT และอ่ืนๆ ไดเขา
มาแขงขันกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนจํานวนมาก 
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ตารางที่ 1 ประเภทบริการ กลุมลูกคา คูแขงขันของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
กลุมธุรกิจ ประเภทบริการ กลุมลูกคา คูแขงขัน 

ตลาดสื่อสาร จดหมาย/ไปรษณียบัตร 
ของตีพิมพ 
จดหมายลงทะเบียน
ไปรษณียดวนพิเศษ 
(เอกสาร) 

-กลุมผูประกอบการธุรกิจ

ส่ือสาร เชน DTAC AIS  

TOT CAT  

-กลุมบริษัทประกันภัย 

-กลุมลูกคาธนาคาร 
-หนวยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ เชน การ
ประปา การไฟฟา 
กรมสรรพากร 

พนักงานเดินเอกสาร 
บริษัทคูเรียร 
บริการทดแทนบริการ
ไปรษณีย เชน 
     โทรศัพท โทรสาร     
     อินเตอรเน็ต 

ตลาดขนสง พัสดุไปรษณีย 

พัสดุไปรษณียเก็บเงิน

ปลายทาง 

ไปรษณียดวนพิเศษ 

(กลอง) 

-กลุมลูกคาบริษัทเครดิต 

-กลุมลูกคาธนาคาร 

-กลุมผูประกอบการ 

   e-Commerce 

-กลุมประชาชนทั่วไป 

บริษัท ขนสง จํากัด 

บริษัท พัสดุภัณฑไทย จํากัด 

บริษัทขนสง/กระจายสินคา

เอกชน เชน FedEx  UPS  

DHL TNT 

ตลาดคาปลีก ตราไปรษณียากรและ  

    ส่ิงสะสม 

สินคาไปรษณีย 

บริการรับฝากขายสินคา 

-นักสะสมตราไปรษณียากร

และสินคาไปรษณีย 

-ผลิตภัณฑ OTOP 

-ประชาชนผูสนใจทั่วไป 

รานคาปลีกทั่วไป 

หางสรรพสินคา 

รานสะดวกซื้อ 

ตลาดบริการการเงิน ธนาณัติ/ธนาณัติ

ออนไลน 

ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย 

ธนาณัติเวสเทิรนยู 

     เนี่ยน 

บริการรับชําระเงิน 

-กลุมผูใชแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมและ

กลุมครอบครัวนักศึกษา

และผูใชแรงงานใน

ตางประเทศ 

-กลุมประชาชนทั่วไป 

 ธนาคารพาณิชย 

 เคานเตอรเซอรวิส   

 Pay Point 

รานสะดวกซื้อ 

 
 กลุมลูกคาหลักและสวนแบงการตลาด 
 
 จากการที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีเครือขายการใหบริการที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศผานที่ทําการไปรษณียที่มีมากกวา 1,100 ที่ทําการและมีจุดการ
ใหบริการมากกวา 3,000 จุด ทําใหมีกลุมลูกคาผูใชบริการกระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ 
ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมผูใชบริการทั่วไป และกลุมองคกรธุรกิจ ตามตารางที่ 1 
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ประเภทบริการ กลุมลูกคา คูแขงขันของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดในแตละกลุมธุรกิจ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับของภาคเอกชนแลวนับไดวากลุมลูกคาของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปน
กลุมลูกคาทั่วไปที่สามารถเดินเขามาใชบริการไปรษณียได แตหากเปนของภาคเอกชนแลวสวน
ใหญจะเปนลูกคากลุมธุรกิจที่ติดตอกันเปนประจํา ซ่ึงจากจุดนี้เองจึงทําใหกลุมลูกคาของ บริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด มีฐานลูกคาที่กวางกวาฐานลูกคาของภาคเอกชน และในปจจุบันบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด ไดมีโครงการพัฒนาบริการใหมๆ เพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวของภาค
ธุรกิจจึงไดจัดใหมีบริการในลักษณะบริการลูกคาองคกรขึ้น เพ่ือเปนการขยายฐานลูกคา และถา
จะแบงกลุมลูกคาตามพื้นที่การใหบริการสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ กลุมลูกคา 
ที่ตั้งอยูในพ้ืนที่เศรษฐกิจ  แหลงชุมชน แหลงทองเที่ยว และกลุมลูกคาที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ทั่วไป ซ่ึง
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดแบงพ้ืนที่การใหบริการใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยแบง
เขตความรับผิดชอบออกเปน 12 เขต ประกอบดวย สํานักไปรษณียนครหลวงเหนือ ปน(น.) 
สํานักไปรษณียนครหลวงใต ปน(ต.) สํานักงานไปรษณียเขต1 (ปข.1) สํานักงานไปรษณียเขต 2 
(ปข.2) สํานักงานไปรษณียเขต 3 (ปข.3) สํานักงานไปรษณียเขต 4 (ปข.4) สํานักงานไปรษณีย
เขต 5 (ปข.5) สํานักงานไปรษณียเขต 6 (ปข.6) สํานักงานไปรษณียเขต 7 (ปข.7) สํานักงาน
ไปรษณียเขต 8 (ปข.8) สํานักงานไปรษณียเขต 9 (ปข.9) สํานักงานไปรษณียเขต 10 (ปข.10) 
 สําหรับสวนแบงการตลาดนั้นจากการที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ดําเนินธุรกิจใน
ลักษณะที่มีโครงสรางทางอุตสาหกรรมเฉพาะตัว คือเปนบริการพื้นฐานเพื่อประโยชนของ
ประชาชน จึงไมสามารถที่จะเปรียบเทียบในเรื่องของสวนแบงการตลาดในภาพรวมขององคกร
ธุรกิจไดจะทําไดเพียงการเปรียบเทียบโดยแยกเปนแตละกลุมของตลาดเทานั้น 
  
 ผลการดําเนินงาน 
 
 จากวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงคและนโยบายในการดําเนินงาน ที่มุงเนนการวาง 
รากฐานในการพัฒนาองคกรเพื่อใหดําเนินธุรกิจภายใตภาวการณแขงขันไดอยางม่ันคง ดังผล
การดําเนินงานของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ที่มีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง สําหรับผล
ประกอบการในปที่ผานมา (2551) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัดมีรายไดรวม 15,830.54 ลานบาท 
สินทรัพยมูลคารวม 17,129.08 ลานบาท หน้ีสินรวม 4,867.28 ลานบาท สวนของผูถือหุนรวม 
12,261.81 ลานบาท และปจจัยตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการในการดําเนินงานของ บริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด ดังตารางที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
ระหวางพ.ศ. 2546-2551 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ระหวาง พ.ศ. 2546-2551                       

ขอมูลท่ัวไป 2546* 2547 2548 2549 2550 2551 

1.ผลประกอบการ (ลานบาท)       
     -รายได 3,696.56 11,820.91 13,180.15 14,665.12 16,628.83 15,830.54 

     -รายจาย  3,855.22 11,176.47 12,316.04 13,385.94 13,817.14 14,288.68 

     -กําไร(ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยและภาษี (158.66) 644.44 864.11 1,279.18 2,811.7   1,541.86 

     -กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (168.41) 229.20 347.67 777.01 1,785.88     972.22 

2.ฐานะการเงิน (ลานบาท) 

สินทรัพย 16,702.87 16,082.14 15,631.42 15,933.18 17,206.91 17,129.08 

     -สินทรัพยหมุนเวียน 6,990.85 6,887.29 7,007.75 7,792.35 9,475.19   9,714.56 
     -ที่ดิน อาคาร อุปกรณ(สุทธิ) 8,979.72 8,528.14 8,014.11 7,585.55 7,221.92   6,946.03 
     -สินทรัพยไมมีตัวตน 732.30 666.71 609.56 555.28 506.87  465.54 
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน 16,702.87 16,082.14 15,631.42 15,933.18 17,206.91 17,129.08 
      -หน้ีสิน 7,398.04 6,548.10 5,809.72 5,614.05 5,253.29   4,867.28 

      -สวนของผูถือหุน 9,304.83 9,534.04 9,821.70 10,319.13 11,953.62 12,261.81 

3.อัตราสวนทางการเงิน   

      -อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา)  1.20 1.46 1.40 1.48 1.93 2.13 

      -อัตราผลหนี้สินตอส้ินทรัพย (เทา) 0.44 0.41 0.37 0.35 0.31 0.28 

      -อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน(เทา) 0.80 0.69 0.59 0.54 0.44 0.40 

      -อัตราผลตอบแทนขั้นพื้นฐาน(%) (BEP) (0.95) 4.01 5.53 8.03 16.34 9.00 

      -อัตราผลตอบแทนของกําไรตอ 
       สินทรัพย (%) (ROA) 

(1.01) 1.43 2.22 4.88 10.38 5.68 

      -อัตราผลตอบแทนของกําไรตอ (1.81) 2.40 3.54 7.53 14.94 7.93 

       สวนของผูถือหุน (%) (ROE)       

      -อัตราผลตอบแทนของกําไรตอรายได (%) (4.56) 1.94 2.64 5.30 10.74 6.14 

      -อัตรารอยละของรายจายตอรายได (%) 104.56 94.55 93.44 91.28 83.09 90.26 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ระหวาง พ.ศ. 2546-2551 (ตอ)   

ขอมูลท่ัวไป 2546* 2547 2548 2549 2550 2551 

4.จํานวนที่ทําการและบุคคลากร   

สถานที่ใหบริการ (แหง) 1,176 1,176 1,178 1,178 1,176 1,187 

      -ศูนยไปรษณยี 13 13 13 13 14 14 

      -ศูนยรับฝากจํานวนมาก 5 5 5 6 6 6 

      -ที่ทําการไปรษณีย 1,158 1,158 1,160 1,159 1,156 1,175 

ที่ทําการไปรษณียรถยนต (แหง) - - - - 1 11 

ที่ทําการไปรษณียอนุญาต (แหง) 3,289 3,301 3,321 3,368 3,387 3,367 

รานไปรษณียไทย (แหง) - - - - - 23 

รานจําหนายตราไปรษณียากร (แหง) 3,269 2,281 2,165 2,173 2,182 2,188 

ตัวแทนจําหนายตราไปรษณียากร (แหง) 1,082 2,200 2,200 2,200 2,200 2,000 

ตูไปรษณีย (ตู) 35,931 36,756 36,756 36,756 28,722 28,760 

พนักงานและลูกจาง (คน) 20,232 20,526 20,767 21,036 20,910 20,963 

ท่ีมา : จากการรวบรวม รายงานประจําป 2546 - 2551 
หมายเหตุ : *เปนขอมูลระหวาง 14 ส.ค. 2546- 31 ธ.ค.2546 ภายหลังแยกกิจการจากการสื่อสารแหงประเทศไทย  
 

ปญหาและความสําคัญของปญหา 
 
 จากผลการดําเนินงานใน พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในพ.ศ. 2550 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีรายไดรวมมูลคา 15,830.54 ลานบาท ลดลง 798.29 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 4.80 มีคาใชจายรวม 14,858.32 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 15.37 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.10 กําไรสุทธิ 972.22 ลานบาท ลดลง 813.66 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 
45.56 ดังตารางที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ระหวาง พ.ศ. 
2546-2551 จากภาพรวมผลการดําเนินงานนับแตแปลงสภาพกิจการใน พ.ศ. 2546 ผลการ
ดําเนินงานของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีผลกําไรอยางตอเน่ืองตลอดมา และจากตารางที่ 3 
รายไดจากการขายและบริการแยกตามกลุมธุรกิจ ซ่ึงแสดงถึงรายไดในกลุมธุรกิจประเภทตางๆ 
ที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในทุกกลุมธุรกิจ แตสําหรับใน พ.ศ. 2551 รายไดรวมเริ่มลดลงซึ่งการลดลง
น้ันเปนผลมาจากการดําเนินการในกลุมธุรกิจอ่ืน เชน รายไดคาปฏิบัติงานโทรเลขที่ไดยกเลิก
การใหบริการแลว รายไดคาเชาใชสถานที่และอุปกรณไปรษณีย และจากรายไดกลุมธุรกิจคา
ปลีก เชน รายไดจากการจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดประเภทวัตถุมงคลที่ไดรับความนิยมมาก
ขณะน้ัน ในสวนของรายไดกลุมธุรกิจสื่อสารซึ่งถือไดวาเปนรายไดหลักของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด เริ่มลดลงในพ.ศ. 2550  ซ่ึงเม่ือเทียบกับพ.ศ. 2549 โดยลดลงมีมูลคาถึง 5.53 ลานบาท 
หรือลดลงรอยละ 0.05 แตสําหรับในพ.ศ. 2551 น้ันรายไดในกลุมสื่อสารมีมูลคาเพิ่มขึ้น 554.10 
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ลานบาท ซ่ึงก็เน่ืองมาจากรายไดจากการจําหนายไปรษณียบัตรทายผลการแขงขันฟุตบอลยูโร 
2008 และการจัดสงเอกสารแนะนําตัวผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เปน
สวนใหญ 
 

ตารางที่ 3 รายไดจากการขายและบริการแยกตามกลุมธุรกิจ 
                     (หนวย : ลานบาท) 

ป    2547     2548   2549   2550   2551 

กลุมธุรกิจส่ือสาร 9,453.15 9,962.95 11,071.86 11,066.33 11,610.43 
กลุมธุรกิจขนสง 610.64 1,028.61 1,048.66 1,331.88 1,420.78 

กลุมธุรกิจคาปลีก 1,072.24 1,087.99 1,180.68 1,393.31 987.34 

กลุมธุรกิจการเงิน 480.11 747.68 955.48 1,026.69 1,076.11 

กลุมธุรกิจอ่ืน       26.02 123.79 143.54 1,515.28 358.61 

     รวมรายได* 11,642.16 12,951.02 14,400.22 16,333.49 15,463.27 

ท่ีมา : จากการรวบรวม รายงานประจําป 2547 – 2551 
*หมายเหตุ  ยอดรวมรายได ไมรวมรายไดจากการดําเนินงานอื่น กําไรจากการบันทึกเงินลงทุนตามสวนไดเสีย และ    
         ดอกเบี้ยรับของกองทุนบําเหน็จผูปฏิบัติงานบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

 

แผนภูมิที่ 3 แนวโนมการลดลงของรายไดจากการขายและบริการ 
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 แตอยางไรก็ตามรายไดในกลุมสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นนั้นก็เปนเพียงผลของกิจกรรมพิเศษที่
ทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น ประกอบกับในปจจุบันการติดตอสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตไดเขามามี
บทบาทสําคัญในสังคมเพิ่มขึ้นทําใหปริมาณการสงจดหมายเพื่อการติดตอสื่อสารลดปริมาณลง 
จากแผนภูมิที่ 4 จํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ตในประเทศไทย ซ่ึงเปนขอมูลของศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ NECTEC จะเห็นวาจํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ต
เพ่ิมสูงขึ้นมาก ใน พ.ศ. 2534 มีจํานวนผูใชเพียง 30 คนและขยายตัวแบบกาวกระโดดอยาง
ตอเน่ืองสําหรับ พ.ศ. 2552 มีผูใชงานจํานวน 16,100,000 คน และคาดการณวาในปจจุบันจะมี
ปริมาณผูใชอินเตอรเน็ตสูงถึง 17,500,000 คน จะเห็นไดวาจํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตที่
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องเปนผลกระทบโดยตรงตอรายไดในกลุมธุรกิจสื่อสารของบริษัทไปรษณีย
ไทย จํากัด เปนอยางมาก 
 

แผนภูมิที่ 4 จํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ตในประเทศไทย 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ พ.ศ. 2546-2552 
 
ผลกระทบของปญหา 
 
 สืบเน่ืองจากการที่ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดแปลงสภาพมาจากหนวยธุรกิจดาน
บริการไปรษณียของการสื่อสารแหงประเทศไทย จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัท เพ่ือดําเนินงานใน
ดานการสื่อสารและการขนสง ซ่ึงการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน ประกอบดวย กลุมธุรกิจสื่อสาร 
กลุมธุรกิจขนสง กลุมธุรกิจคาปลีก และกลุมธุรกิจการเงินจากตารางที่ 4 สถิติบริการไปรษณีย
และบริการการเงิน จะเห็นไดวาบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีปริมาณงานในการรับฝาก 
ไปรษณียภัณฑเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 4 และบริการการเงินเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยโดยประมาณ 
รอยละ 5 โดยคํานวณเปรียบเทียบจากปริมาณการรับฝากใน พ.ศ. 2547 ซ่ึงเปนผลมาจากการมี
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ความคลองตัวในการบริหารงานดานตางๆ  ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในชวงนั้นที่ไดมีการ
พัฒนาไปในทางที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวมระยะยาวแลวการดําเนินงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
ตองปรับตัวเพ่ือรองรับกับการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในทุกกลุมธุรกิจ ทั้งในดานของ 
บริการทดแทนรายไดหลัก เชน บริการอินเตอรเน็ต การเขามาของคูแขงขันรายใหมที่จะเขามา
ดําเนินธุรกิจในกลุมธุรกิจขนสงที่มีตั้งแตผูประกอบการรายยอยจนถึงบริษัทระดับชาติ อาทิเชน 
FedEx UPS DHL TNT และในสวนของกลุมธุรกิจบริการการเงินก็ไดมีการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมๆ เขามาใชในการดําเนินงานของคูแขงขันซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพใหคูแขงขันไดเปน 
อยางมาก เชน กลุมธนาคารไดพัฒนารูปแบบการโอนเงินโดยไมตองเปดบัญชีธนาคาร เปนตน 
 
ตารางที่ 4 สถิตบิริการไปรษณียและบริการการเงิน 

 2547 2548 2549 2550 2551 

บริการไปรษณีย (ลานชิ้น)      
บริการไปรษณียรับฝากในประเทศ      
     ไปรษณียภัณฑธรรมดา 1,449.13 1,434.45 1,619.05 1,647.45 1,740.33 

      พัสดุไปรษณีย 10.80     11.24 11.84     11.96 11.66 

      บริการพิเศษ 122.52 123.69 128.48 139.08 139.11 

บริการไปรษณียระหวางประเทศ 

     ไปรษณียภัณฑธรรมดา    57.47 53.24 55.63 57.99 58.73 

      พัสดุไปรษณีย 0.38      0.42      0.46     0.56     0.55 
      บริการพิเศษ 3.95     4.60      4.89      4.94      5.05 

บริการการเงนิ (ลานฉบับ) 

      ธนาณัติในประเทศ 15.31 16.77 18.88 19.33 18.92 

      ธนาณัติระหวางประเทศ 0.002 0.005     0.007 0.008      0.01 

      ตั๋วแลกเงินไปรษณีย      1.12      0.93      0.86      0.58      0.46 
   ท่ีมา : จากการรวบรวม รายงานประจําป พ.ศ. 2547 - 2551 

 
 สามารถสรุปผลกระทบที่เกิดจากบริการทดแทนรายไดหลัก การแขงขันที่รุนแรงจากคู
แขงขันรายใหมไดดังนี้ ดานภาพลักษณขององคกรทําใหขาดความนาเชื่อถือทั้งในสวนของ
ผูใชบริการ ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกรในทุกกลุม และที่สําคัญคือขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ขาดโอกาสในการดําเนินธุรกิจในสวนของการพัฒนาโครงการตางๆ เพ่ือใหเปนไป
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ตามวิสัยทัศนและภารกิจหลักซึ่งจากผลกระทบตางๆ เปนผลให บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
ตองดําเนินการในการกําหนดกลยุทธเพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ใน
การกาวไปสูความเปนผูนําในธุรกิจ โดยมุงสรางความพึงพอใจแกลูกคาดวยคุณภาพบริการที่
เปนมาตรฐานสากล และเปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวาเปนผูใหบริการรับ-สง
ขาวสาร สิ่งของ บริการการเงิน และบริการตัวแทนที่มีเครือขายกวางไกลใกลชิดคนไทยและ
เชื่อถือไดมากที่สุด ตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวรวมทั้งสามารถสรางผลกําไรเพื่อเลี้ยงตัวเองได
อยางยั่งยืนตลอดไป 
 
มูลเหตุจงูใจใจการศึกษา 
 
 จากการที่บริการอินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมการใชชีวิตประจําวันของประชาชนเพิ่มขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบตอรายไดของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด จากแผนภูมิที่ 2 แสดงถึงจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยแบงตาม
วัตถุประสงคการใชงานจะเห็นไดวาวัตถุประสงคหน่ึงที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากปจจัยแวดลอมดาน
ราคาน้ํามัน และวิถีชีวิตของผูใชบริการที่เปลี่ยนแปลงไปที่ตองการความสะดวกสบายในการซื้อ
สินคาเพิ่มขึ้น คือ วัตถุประสงคในสวนของการซื้อ-ขายสินคาออนไลน หรือที่เรียกวา ธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากตารางที่ 5 มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จําแนกตามประเภทผู 
ประกอบการ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาในพ.ศ. 2551 มีมูลคาการขายทั้งสิ้นประมาณ  
527,538 ลานบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากมูลคาจากขายทั้งสิ้นในพ.ศ. 2549 เปนจํานวน 222,379  
ลานบาท และในพ.ศ. 2550 เปนจํานวน 100,078 ลานบาทตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวามูลคาการ
ซ้ือ-ขายนั้นเพ่ิมขึ้น แสดงถึงแนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ืองของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

 
ตารางที่ 5 มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจําแนกตามประเภทผูประกอบการ  

ป     2549 2550 2551 

มูลคาขาย  มูลคา  
(ลานบาท) 

รอยละ มูลคา   
(ลานบาท) 

รอยละ มูลคา   
(ลานบาท) 

รอยละ 

Business to Business   79,726 26.1 127,325 29.8 190,751 36.2 

Business to Customer   47,501 15.6   63,425 14.8 45,951   8.7 

Business to Government 177,932 58.3 236,710 55.4 290,836 55.1 

      มูลคาขายรวม 305,159   100 427,460  100 527,538    100 

ท่ีมา : รายงานผลสํารวจสถานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประเทศไทย พ.ศ. 2549-2551 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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 จากขอมูลจํานวนผูใชงานอินเตอรเน็ตที่เพ่ิมขึ้นอยางกาวกระโดด มูลคาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับสถิติการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของกระทรวง
พาณิชยที่เพ่ิมขึ้นและจากสถานะการจดทะเบียนผูประกอบการ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552  
มีจํานวนผูประกอบการจดทะเบียน 5,541 ราย โดยแยกเปน ผูประกอบประเภทบุคคลธรรมดา 
3,656 ราย ประเภทนิติบุคคล 1,885 ราย ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาระบบอินเตอรเน็ตก็มีสวนชวย
ในการกระตุนความตองการในดานการขนสงสินคาที่ซ้ือ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสให
เพ่ิมสูงขึ้นดวย จากแผนภูมิที่ 5 เหตุผลที่กลุมผูบริการอินเตอรเน็ตไมเลือกชื้อสินคาหรือบริการ
ผานทางอินเทอรเน็ต เน่ืองมาจากเหตุผลสําคัญ คือ ไมไวใจผูขายวาสินคานั้นมีตัวตนจริงและจะ
สงสินคาใหกับลูกคาจริง รองลงมาคือไมสามารถเห็นหรือจับตองสินคาไดและไมม่ันใจในระบบ
การชําระเงิน รวมทั้งมีขั้นตอนในการสั่งซ้ือที่ยุงยากและไมตองการใหขอมูลบัตรเครดิตแกผูขาย
สินคาและจากแผนภูมิที่ 6 วิธีการจัดสงสินคาที่ซ้ือ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะเห็น
ไดวาการจัดสงสินคาผานบริการไปรษณีย เปนวิธีการจัดสงที่ผูประกอบการเลือกใชบริการมาก
ที่สุด ถึงรอยละ 59.3 รองลงมาคือการใชพนักงานสงของตนเองรอยละ 46.3 ใชบริการขนสงของ
บริษัทเอกชนรอยละ 30.4 และวิธีการอื่นๆ รวมทั้งการจัดสงออนไลนรอยละ 21.7 ซ่ึงเปนวิธีการ
จัดสงที่สามารถใชบริการรวมกันได 

 
แผนภูมิที่ 5 เหตุผลที่ผูบริโภคไมเลือกชือ้สินคาหรือบริการทางอินเทอรเน็ต 

 
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ พ.ศ. 2547-2552 (*เร่ิมสํารวจในป 2550) 
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แผนภูมิที่ 6 วิธีการจัดสงสนิคาที่ซ้ือ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
ท่ีมา : รายงานผลสํารวจสถานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประเทศไทย พ.ศ. 2551 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

 ผูศึกษาไดเห็นถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจในสวนที่เชื่อมโยงกับระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จึงไดศึกษาในเรื่องของกลยุทธการเพิ่มรายไดสวนที่เชื่อมโยงกับระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จากกลุมธุรกิจขนสงซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่เปนรายไดรองลงมาจากรายไดหลักกลุม
ธุรกิจสื่อสารโดยมุงเนนบริการรูปแบบใหมคือ “บริการไปรษณียเก็บเงินเพื่อผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Collected)” ซ่ึงจะเปนการศึกษาการใชจุดแข็งของ บริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด จากการมีเครือขายการใหบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศผานที่ทําการไปรษณียที่มีมากกวา 1,100 ที่ทําการ จุดใหบริการมากกวา 3,000 จุด 
ผนวกกับระบบการขนสงผานเครือขายศูนยไปรษณียจํานวน 14 แหงที่กระจายอยูทั่วประเทศ 
ดวยบริการที่รวดเร็ว ไดแก บริการพัสดุไปรษณีย บริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) บริการ 
โลจิสโพสตสําหรับสินคาที่มีขนาดใหญตั้งแต 20-200 กิโลกรัม บริการแมสเซนเจอรโพสต
สําหรับการจัดสงสินคาดวน และจากกลุมธุรกิจการเงิน ไดแก บริการพัสดุเก็บเงินปลายทาง 
(พกง.) เพ่ือเปนการรักษาสวนแบงการใชบริการและเพื่อเพ่ิมสวนแบงการใชบริการจากคูแขงขัน  
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1. เพ่ือกําหนดกลยุทธการเพิม่รายไดของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในสวนที่เชื่อม 
โยงกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 2. สรางความไดเปรียบทางการแขงขันในดานการเปนผูใหบริการขนสงพัสดุภัณฑ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. เปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการดําเนินงานของบริษัทในการที่จะสามารถ
สรางรายไดจากกลุมธุรกิจขนสง 
 2. เปนประโยชนในการรักษาฐานลูกคาเดิมและขยายฐานลูกคาไปยังผูประกอบการ
ธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากกลุมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  
นิยามศัพท 

 
1. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) คือ รูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินคาและ

บริการโดยผานชองทางอินเตอรเน็ตและสื่อทางดิจิตอล พาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย
กิจกรรมทางธุรกิจแบบออนไลนตางๆ ไดแก การซื้อขาย การชําระเงิน การคนหาและเลือกซื้อ
สินคา การดําเนินการกับทางธนาคาร รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพในกิจกรรมทางการตลาด
รวมกับซัพพลายเออร (Suppliers) และลูกคา 

2. อินเตอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ ซ่ึงมีการเชื่อมโยง
ขอมูลขาวสารกันระหวางประเทศตางๆ ทั่วโลก 
 3. Business to Business (B2B) คือ ลักษณะหรือรูปแบบการคาและทําธุรกรรม
ระหวางบริษัทและรานคาดวยกันสวนใหญจะมีการสั่งซ้ือสินคาและมูลคาการสั่งซ้ือแตละครั้งสูง 
 4. Business to Consumer (B2C) คือ การคาและการทําธุรกรรมระหวางรานคากับ
ผูบริโภคที่เปนบุคคลทั่วไป ซ่ึงสวนใหญจะเปนรูปแบบการคาปลีกที่มีการสั่งซื้อสินคาจํานวนไม
มากและมูลคาในการสั่งซ้ือแตละครั้งไมสูงมาก 
 5. Business to Employee (B2G) คือ การคาและการทําธุรกรรมระหวางองคกรหรือ
หนวยงานที่เปนเอกชนกับองคกรของรัฐ โดยรัฐบาลจะเปนผูกําหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวของใน
การทําธุรกรรมในแตละครั้ง เชน การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานรัฐบาลตางๆ 
  
 
   
  

 



 
 

บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาเรื่อง กลยุทธการเพิ่มรายไดของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยเชื่อมโยง 
กับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูศึกษาไดทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธการดําเนินงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
ในการที่จะสามารถสรางรายไดจากกลุมธุรกิจขนสงและเพื่อเปนประโยชนในการรักษาฐานลูกคา
เดิมและขยายฐานลูกคาไปยังผูประกอบการธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากกลุมผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ดังตอไปน้ี  
 1. แนวคิดเกีย่วกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 3. ทฤษฎีการวเิคราะหสภาพการแขงขัน (The Five-Force of Competition Models) 
 4. ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) 
 5. ทฤษฎีการกําหนดกลยุทธทางเลือก (TOWS Matrix และ IE Matrix) 
 6. ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix (4P’s) 
 7. ทฤษฎีการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 
 8. ทฤษฎีการวิเคราะหการลงทุน  
 9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
     
แนวคิดเก่ียวกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
 ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Commerce (Electronic Commerce) เปนการ
ซ้ือและขายสินคารวมถึงการบริการ ซ่ึงทําใหเกิดธุรกิจและธุรกรรมโดยเปนการอาศัยชองทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส แทนการซื้อและขายสินคาระหวางกันในชองทางปกติ ที่ตองมีหนาราน  
มีพนักงานใหคําแนะนําและบริการ การชําระราคาสินคาเปนเงินสด ณ ขณะทําการซื้อขายสินคา 
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดถือกําเนิดมานานหลายปแลว ซ่ึงในประเทศไทยเองก็ไดมีการพูด
ถึงกันมานานแลว แตยังไมไดรับความนิยมในชวงแรก เม่ือการติดตอสื่อสารไรสารผานระบบ
อินเทอรเน็ตได รับความนิยมเพ่ิมขึ้นในปจจุบัน การซื้อ-ขายสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสก็ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นเปนอยางมาก ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในดานตางๆ ดังตอไปน้ี  
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ประวัติและความหมายของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
 รูปแบบของการคาซื้อ-ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส น้ันเริ่มถือกําเนิดขึ้น
ตั้งแตพ.ศ. 2513 วงการธุรกิจไดเริ่มนําระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Fund 
Transfer : EFT) เขามาเพื่ออํานวยความสะดวกในการชําระคาใชจายแทนการจายดวยเงินสด
หรือเช็คเงินสด โดยระบบดังกลาวบริษัทสามารถไดรับมูลคาของเงินเทากับจํานวนมูลคาที่ควร
ไดรับ แตจะเห็นกระบวนการที่เปนเพียงการใสตัวเลขของเงินผานไปมาเทานั้น ระบบการโอน
เงินดังกลาวไดรับความนิยมอยางมากในวงการธุรกิจขนาดใหญและสถาบันการเงิน จากนั้นไดมี
การพัฒนาระบบการสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange : EDI) ซ่ึง
เปนระบบที่ชวยขยายขอมูลจากเดิมที่เปนขอมูลทางการเงินอยางเดียวเปนการสงขอมูลแบบอ่ืน
เพ่ิมขึ้น เชน การสงขอมูลระหวางสถาบันการเงินกับผูผลิต หรือผูคาสงกับผูคาปลีก และไดมีการ
พัฒนารูปแบบตางๆ อีกมากมายเพื่อตอบสนองความตองการในการสื่อสารระหวางกันของ
องคกรธุรกิจ เชน ระบบที่ใชในการซื้อขายหุน ระบบที่ชวยในการสํารองที่พัก 
 นับตั้งแต พ.ศ. 2533 จํานวนผูใชบริการอินเตอรเน็ตเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วก็เปนสวน
ชวยใหการคาขายสินคาผานระบบอิเล็กทรอนิกสถือกําเนิดขึ้น ดวยเหตุผล คือ โปรแกรม
สนับสนุนไดถูกพัฒนาขึ้นเปนจํานวนมากเพื่อรองรับการคาขายแบบนี้ รวมถึงระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตเองก็ไดมีการพัฒนาใหมีการเชื่อมโยงเขาหากันไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จน
ในปจจุบันรูปแบบของการซื้อขาย และทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสไดพัฒนาใหมีความซับซอน
และหลากหลายยิ่งขึ้นกวาเดิม มีการรวมเอาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชรวมกัน เพ่ือใหเกิดความ
สมบรูณของระบบ เชน การใชภาพ เสียง การสื่อสารแบบทันที (Real-time) ระหวางผูซ้ือและผู 
ขายการชําระเงินคาสินคาและบริการผานบัตรเครดิตและชองทางการจายเงินแบบอ่ืนๆ  
 ความหมายของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์  
กาญจนสุวรรณ (2547, น.21) ไดใหความหมายวา เปนเทคโนโลยีที่เปนสื่อกลางสําหรับแลก 
เปลี่ยนสิ่งของระหวางผูเกี่ยวของ ไดแก ตัวบุคคล องคกร หรือตัวบุคคลกับองคกร เพ่ือชวย
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร
โดยมีผูเกี่ยวของกับประเภทของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ดังน้ี 
 
 1. ธุรกิจ (Business) หมายถึง องคกร ผูประกอบการ ผูผลิต ผูขาย ผูทําการประมูล 
บริษัท องคกรธุรกิจ 
 2. ลูกคาหรือผูบริโภค (Customer/Consumer) หมายถึงลูกคา ผูบริโภค ผูซ้ือ และ 
ผูประมูลสินคา 
 3. กลุมบุคคล (People) หมายถึง กลุมของผูซ้ือ กลุมของผูบริโภค กลุมของผูประมูล 
กลุมของลูกคา  
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 ข้ันตอนและวิธีการซื้อ-ขายสินคาผานระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกส 
 
 จากภาพที่ 1 ขั้นตอนการซื้อ-ขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันเริ่มตน
จากการที่ลูกคาเขาสูเว็บไซดของผูประกอบการขายสินคาประเภทตางๆ  คนหาสินคาและขอมูล
ของสินคาที่ตองการ  และทําการเลือกสินคาที่ตองการจากระบบชอปปงการด หรือตระกราสินคา 
เช็ครายการสินคาที่เลือกซื้อทั้งหมดจากนั้นเลือกวิธีการชําระเงินคาสินคา และกรอกขอมูล
รายละเอียดตางๆ ตามที่ผูประกอบการกําหนด เชน ชื่อ-ที่อยูในการจัดสงสินคา วิธีการจัดสง
สินคาที่ตองการ  จากนั้นเขาสูขั้นตอนของระบบในการตรวจสอบการชําระเงิน เม่ือมีการยืนยัน
การชําระเงินคาสินคา ผูประกอบการก็จะทําการจัดสงสินคาใหกับผูชื้อตามขอมูลและวิธีการ
จัดสงที่ลูกคาตองการ 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการซื้อ-ขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ท่ีมา : ภาวุธ พงษวิทยภานุ.  2550. e-Commerce สุดยอดชองทางรวยทุนนอยทํางาย สรางรายได 24 ชั่วโมง. น.20 

 
 ประเภทของการทําธุรกรรมผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2547, น.14-17) ไดแบงการทํา
ธุรกรรมทางการคาและกระบวนการทางธุรกิจ ออกเปน 2 กลุม ดวยกันไดแก กลุมธุรกิจที่คา
กําไร และกลุมธุรกิจที่ไมคากําไร โดยแตละกลุมแบงออกเปน 
 
 

ลูกคา 

6. E-Mail ยืนยันการ 
ส่ังซื้อทั้งผูซื้อและผูขาย 

5.ตรวจสอบการชําระ 
เงินคาสินคา/บริการ 

4. เลือกวิธีการ    
ชําระเงิน 

7.ผูขายสินคา/บริการ
ไดรับชําระเงินคา
สินคา 8.รานคาสงสินคา    

ใหผูซื้อสินคา 

ผาน 

1.เขาสู
เว็บไซต 

2.เลือกซื้อสินคา 
ที่ตองการ 

3.เขาสูระบบชอปปง 
  การด(ตะกราสินคา) 
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 1. กลุมธุรกิจที่คากําไร แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก  
1.1 Business to Business (B2B)  
1.2 Business to Consumer (B2C)  
1.3 Business to Employee (B2E)  
1.4 Consumer to Business (C2B) 

 2. กลุมธุรกิจที่ไมคากําไร แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก  
 2.1 Intrabusiness (Organizational) E-Commerce  
2.2 Business to Employee (B2E)  
2.3 Government to Citizen (G2C)  
2.4 Collaborative (C-Commerce)  
2.5 Exchange to Exchange (E2E)  

  
 สําหรับการศึกษาครั้งน้ีจะทําการศึกษาในกลุมธุรกิจที่คากําไรเนื่องจากเปนการดําเนิน
ธุรกิจที่มีการซื้อ-ขายสินคาและสงมอบสินคาระหวางกัน ในสวนของกลุมธุรกิจที่ไมคากําไรจะ
เนนที่การใหบริการขอมูล ขาวสารแกประชาชนผูสนใจทั่วไปสําหรับธุรกรรมการซื้อ-ขายสินคาที่
นิยมกันอยางแพรหลายตามความหมายของภาวุธ พงษวิทยภานุ  (2550, น.27-31) 
 

1. การคารูปแบบบุคคลกับบุคคล (Consumer to Consumer : C2C) คือ การคาและ
ทําธุรกรรมระหวางบุคคลกับบุคคลหรือระหวางกลุมผูใชเครือขายอินเตอรเน็ตดวยกันเอง ซ่ึงการ
ซ้ือ-ขายนี้อาจทําผานเว็บไซดที่ตั้งขึ้นมาเปนการเฉพาะ เชน การซื้อ-ขายในรูปของการประกาศ
ซ้ือ-ขาย หรือประมูลสินคาที่ผูใชแตละคนสามารถนําขอมูลของตนมาประกาศซื้อ-ขายไวบนเว็บ
ไซดตางๆ เชน www.ThaiSecondhand.com ซ่ึงเปนเว็บไซดของคนไทยสามารถเขาใชบริการ
ไดโดยไมเสียคาบริการ 

2. การคารูปแบบธุรกิจกับบุคคล (Business to Consumer : B2C) คือ การคาและ
การทําธุรกรรมระหวางรานคากับผูบริโภคที่เปนบุคคลทั่วไป ซ่ึงสวนใหญจะเปนรูปแบบการคา
ปลีกที่มีการสั่งซ้ือสินคาจํานวนไมมากและมูลคาในการซื้อ-ขายแตละครั้งไมสูงมาก เว็บไซดที่มี
รูปแบบลักษณะนี้ เชน www.tohome.com เปนเว็บไซดที่ขายสินคาประเภทตางๆ มากมายผาน
หนาเว็บไซด และ www.MissLily.com เว็บไซดขายดอกไมสงตรงทั่วประเทศไทย 

3. การคารูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) คือ ลักษณะหรือ
รูปแบบการคาและทําธุรกรรมระหวางบริษัทและรานคาดวยกันสวนใหญจะมีการสั่งซ้ือสินคาและ
มีมูลคาการซื้อ-ขายแตละครั้งในจํานวนสูงซ่ึงการคาลักษณะนี้มักชําระคาสินคาผานระบบ
ธนาคาร เชน www.FoodMarketExchange.com ซ่ึงเปนเว็บไซดตลาดกลางอาหารที่สามารถ
ประกาศซื้อ-ขายหรือประมูลสินคาประเภทอาหารไดทั่วโลก 
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 ประเภทของผูบริโภคผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
  
 ประเภทของผูบริโภคที่ซ้ือสินคาผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถแบง
ออกไดตามลักษณะของแรงกระตุนและพฤติกรรมการใชจาย แบงไดเปน 8 ประเภท คือ 
 
 1. ผูบริโภคที่ตองการประหยัดเวลา เปนผูบริโภคที่ยอมเสียเงินแพงมากขึ้นกวาเดิม
เพ่ือซ้ือสินคา โดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปยังรานคาหรือออกนอกที่พักอาศัย 
 2. ผูบริโภคที่ตองการหลีกเลี่ยงปญหา เปนผูบริโภคที่ไมชอบซื้อสินคาตามรานคา 
เน่ืองมาจากปญหาตางๆ เชน การจราจร ผูคนคับคั่ง และเสนทางไกลจากที่พักอาศัย จึงยอมซื้อ
สินคาและบริการผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 3. ผูบริโภคที่มีหัวกาวหนา เปนผูที่ชอบซ้ือสินคาตามกระแสของเทคโนโลยีสมัยใหม 
เพ่ือความโกหรู ทันสมัย ซ่ึงสวนใหญจะเปนวัยรุน 
 4. ผูบริโภคที่ชอบใชอินเตอรเน็ตแตไมชอบซ้ือสินคา เปนผูบริโภคที่ชอบทอง
อินเตอรเน็ตเพ่ือเลือกดูสินคาที่ตนเองตองการเพียงอยางเดียว แตจะไมซ้ือสินคาเนื่องจากยังไม
มีความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขายอินเตอรเน็ต จึงยอมซื้อสินคาจากรานคา
ทั่วไป 
 5. ผูบริโภคซื้อสินคาที่สามารถจับตองไดเทานั้น เปนผูบริโภคที่ชอบการซื้อสินคาจาก
รานคาทั่วไป เน่ืองจากสามารถจับตองสินคาได และเพื่อความพึงพอใจและสะดวกในการตอรอง
ราคาสินคาไดตามตองการ  
 6. ผูบริโภคที่ชอบสืบเสาะและแสวงหาสิ่งแปลกใหม เปนผูบริโภคที่ชอบสืบเสาะหา
สินคาดวยวิธีการเปรียบเทียบดานราคาคุณภาพ บริการ และประโยชนใชสอยกอนการตัดสินใจ
ซ้ือหรือแมแตหาสินคาที่เปนสินคาหายากเพื่อการสะสม  
 7. ผูบริโภคที่นิยมตรายี่หอสินคา เปนผูบริโภคที่นิยมตรายี่หอสินคา ซ่ึงสวนใหญจะ
เปนตราสินคาที่มีชื่อเสียงและมีเว็บไซตเปนของตนเอง จึงชอบติดตามขาวสารและความเคลื่อน 
ไหวตางๆ เกี่ยวกับสินคาที่ตนเองชอบอยางใกลชิดผานทางเว็บไซด 
 8. ผูบริโภคที่ชอบยกระดับคุณภาพชีวิต เปนผูบริโภคที่ชอบใชอินเตอรเน็ตในการ
ดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนการซื้อสินคา การชําระเงิน การติดตอสื่อสาร การเลนเกมส การติดตาม
ขาวสารหรือการเรียนรู เพ่ือยกระดับความเปนอยูใหดียิ่งขึ้น 
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แนวคิดเก่ียวกับบริการของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริการของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในสวนที่เชื่อมโยงกับ
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) มีสวนที่เกี่ยวของเชื่อมโยงใน 2 สวนของธุรกรรม
คือ การจัดสงสิ่งของที่ทําการซื้อ-ขาย และการชําระเงินคาสินคาที่ทําการซื้อ-ขาย มีรายละเอียด 
ดังน้ี  

1. การจัดสงสิ่งของใหกับผูซ้ือสินคามีบริการที่ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สามารถเลือกวิธีการจัดสงใหเหมาะสมกับสินคาแตละประเภทและกลุมของลูกคาที่แตกตางกัน
ออกไป เชน 

1.1  พัสดุไปรษณียในและระหวางประเทศ 
1.2 ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 
1.3 พัสดุไปรษณีย/ไปรษณียดวนพิศษเก็บเงินปลายทาง (พกง./พกง.EMS) 
1.4 บริการ Logispost สําหรับสินคาที่มีขนาดใหญ ตั้งแต 20-200 กิโลกรัม 
1.5 บริการแมสเซนเจอรโพสต (Messenger  Post) 

2. การชําระคาสินคา/บริการ โดยมีบริการการเงินที่เกี่ยวของคือ 
2.1 บริการไปรษณยีธนาณัติธรรมดา 
2.2 บริการไปรษณียธนาณัติดวนพิเศษ 
2.3 บริการไปรณียธนาณัติออนไลน 
2.4 บริการตั๋วแลกเงินไปรษณีย 

  
 ซ่ึงในแตและบริการมีหลักเกณฑและเง่ือนไขในการฝากสงที่ผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสควรศึกษาเพื่ออํานวยความสะดวกใหเกิดแกผูสั่งซ้ือสินคาและสามารถที่จะหา
วิธีการจัดสงสินคาใหกับผูซ้ือสินคาไดในทุกกรณีไมวาจะเปนผูซ้ือสินคาที่เปนกลุมองคกร 
ประชาชนทั่วไป ดังตอไปน้ี 
 
 บริการพัสดุไปรษณีย  
 
 บริการพัสดุไปรษณีย เปนบริการที่เหมาะสําหรับการจัดสงสินคาที่คอนขางมีนํ้าหนัก
มากไมตองการความรีบดวนในการจัดสง เน่ืองจากมีคาบริการที่เหมาะสมกับนํ้าหนักและ
ระยะเวลาในการจัดสง แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
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 1. พัสดุไปรษณียในประเทศ หมายถึง พัสดุไปรษณียที่จาหนาจากผูฝากสงในประเทศ
ถึงผูรับในประเทศ โดยมีหลักเกณฑ เง่ือนไขในการฝากสงดังน้ี 

 1.1 ขนาดและน้ําหนักของพัสดุไปรษณีย 
1) ขนาดอยางสูงแตละดานยาวไมเกิน 1,500 มิลลิเมตร และดานยาวที่สุดรวม

กับความยาววัดโดยรอบตัวหอพัสดุไปรษณียสวนที่ใหญที่สุด ในทิศทางของดานอ่ืนซึ่งมิใชดาน
ที่มีความยาวที่สุดตองไมเกิน 3,000 มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนไดไมเกิน 2 มิลลิเมตร) 

2) ขนาดอยางต่ํา ตองไมต่ํากวา 90 x 140 มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนไดไมเกิน  
2 มิลลิเมตร) ถาเปนมวนกลม ดานยาวบวกกับสองเทาของเสนผาศูนยกลางตองไมต่ํากวา 170 
มิลลิเมตร แตดานยาวที่สุดตองไมต่ํากวา 100 มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนไดไมเกิน 2 มิลลิเมตร) 

3) มีนํ้าหนักอยางสูงไดไมเกิน 20 กิโลกรัม 
1.2 การหุมหอพัสดุไปรษณีย 

1) หุมหอหรือเขาหอซองใหม่ันคงแข็งแรงเหมาะสมกับสิ่งของที่บรรจุภายใน 
และสภาพการขนสงโดยสามารถปองกันสิ่งบรรจุภายในไมใหทําความ เปรอะเปอนหรือเสียหาย
ตอสิ่งของสงทางไปรษณียอ่ืนๆ และไมเปน อุปสรรคตอการปฏิบัติงานไปรษณีย 

2) หุมหอหรือเขาหอซองในลักษณะที่ไมสามารถลักลวงสิ่งบรรจุภายในไปได 
โดยไมทิ้งรองรอยที่ปรากฏชัดไวบนหีบหอ 

3) หากใชวัสดุบรรจุที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอแลว เชน เปนหีบไม หรือ
กลองกระดาษแข็ง จะไมหุมหอภายนอกดวยกระดาษอีกชั้นหน่ึงก็ได หากใชวัสดุบรรจุที่ยังไม
ม่ันคงแข็งแรงเพียงพอ เชน ใชกลองกระดาษออน ถุงหรือซอง ตองหุมหอภายนอกอีกหนึ่งดวย
กระดาษที่เหนียวหนาพอสมควรและตองมีเชือก ลวดหรือวัสดุอยางอ่ืนผูกรัดใหแนนหนาเพ่ือ
ความมั่นคงแข็งแรง 

1.3 การจาหนาและการฝากสงพัสดุไปรษณีย 
1) จาหนาถึงผูรับดวยหมึกหรือวัสดุอ่ืนที่ไมลบเลือนงายและระบุชื่อและที่ 

อยูของผูฝากสงไวที่มุมซายตอนบนของดานจาหนาหรือดานหลังหอ ดวยการจาหนาชื่อและที่อยู
ของผูรับและการระบุชื่อและที่อยูของผูฝากสงตองมีรายละเอียดอยางถูกตองชัดเจนและครบ 
ถวนเพียงพอที่จะใหพนักงานไปรษณียสามารถดําเนินการสงตอและนําจายใหถึงมือผูรับหรือ 
สงคืนผูฝากสงไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  

2) การฝากสงทําได 2 วิธี คือ ฝากสง ณ ที่ทําการไปรษณียและฝากสง ณ 
สถานที่อยูหรือสํานักงานของผูฝากสง (กรณีที่ไดทําความตกลงและไดรับอนุญาตจากบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด แลว) 

3) พัสดุไปรษณียในประเทศสามารถใชบริการพิเศษไดทุกชนิด ยกเวน  
บริการไปรษณียรับรองและบริการไปรษณียลงทะเบียน  
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4) กรณีที่ฝากสงพัสดุไปรษณียที่บรรจุเหรียญกษาปณ พันธบัตร เอกสารสั่ง
จายเงินใหแกผูถือหุนทุกชนิด ทองคําขาว หรือเงิน ซ่ึงทําเปนรูปพรรณแลวหรือไมก็ตาม หินมี
คา เครื่องเพชร พลอย หรือสิ่งของมีคาอ่ืนๆ ตองฝากสงเปนพัสดุไปรษณียรับประกันเทานั้น  
 2. พัสดุไปรษณียระหวางประเทศ หมายถึง พัสดุไปรษณียที่จาหนาจากผูฝากสงใน
ประเทศถึงผูรับในตางประเทศ หรือพัสดุไปรษณียจาหนาจากผูฝากสงในตางประเทศถึงผูรับใน
ประเทศ โดยมีหลักเกณฑ เง่ือนไขในการฝากสงดังน้ี 

2.1 ขนาดและน้ําหนักของพัสดุไปรษณียระหวางประเทศ 
1) ขนาดอยางสูง แตละดานยาวไมเกิน 1,500 มิลลิเมตร และดานยาวที่สุด 

รวมกับความยาววัดโดยรอบตัวหอพัสดุไปรษณียสวนที่ใหญที่สุดในทิศทางของดานอ่ืนซึ่งมิใช
ดานที่มีความยาวที่สุดตองไมเกิน 3,000  มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนไดไมเกิน 2 มิลลิเมตร)  

2) ขนาดอยางต่ํา ไมต่ํากวา 90 x 140 มิลลิเมตร ถาเปนมวนกลม ดานยาว
บวกกับสองเทาของเสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา 170 มิลลิเมตร แตดานยาวที่สุดไมต่ํากวา 100 
มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนไดไมเกิน 2 มิลลิเมตร)  

3) นํ้าหนักอยางสูง ไมเกิน 30 กิโลกรัม (ปลายทางบางประเทศอาจมีนํ้าหนัก
อยางสูงแตกตางกัน) 

2.2 การหุมหอพัสดุไปรษณียระหวางประเทศ 
1) หุมหอเชนเดียวกับพัสดุไปรษณียในประเทศ 
2) ตองหุมหอในลักษณะที่เหมาะสมตอการปฏิบัติพิเศษสําหรับพัสดุไปรษณีย

ระหวางประเทศดวย เชน การเปดตรวจสอบของพนักงานศุลกากร 
2.3 การจาหนาและการฝากสงพัสดุไปรษณียระหวางประเทศ 

1) จาหนาถึงผูรับดวยหมึกหรือวัสดุอ่ืนที่ไมลบเลือนงายและระบุชื่อและที่ 
อยูของผูฝากสงไวที่มุมซายตอนบนของดานจาหนาหรือดานหลังหอดวย การจาหนาชื่อและที่อยู
ของผูรับและการระบุชื่อและที่อยูของผูฝากสงตองมีรายละเอียดอยางถูกตองชัดเจนและครบถวน
เพียงพอที่จะใหพนักงานไปรษณียสามารถดําเนินการสงตอและนําจายใหถึงมือผูรับหรือสงคืนผู
ฝากสงไดอยางถูกตองและรวดเร็ว  

2) การฝากสงทําได 2 วิธี คือ ฝากสง ณ ที่ทําการไปรษณียและฝากสง ณ  
สถานที่อยูหรือสํานักงานของผูฝากสง (กรณีที่ไดทําความตกลงและไดรับอนุญาตจาก บริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด แลว) 

3) สามารถใชบริการพิเศษไดทุกชนิด ยกเวนบริการไปรษณียลงทะเบียน 
4) กรอกรายการในใบรับฝากพัสดุไปรษณียระหวางประเทศ (CP 72 และ  

ป.180) ดวยภาษาอังกฤษหรือฝร่ังเศสและตัวเลขอาระบิกเปนหลัก รวมทั้งระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งบรรจุภายในและราคา เพ่ือประโยชนตอการพิจารณาของหนวยงานศุลกากร 
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บริการไปรษณียดวนพเิศษ (EMS) 
 
 ไปรษณียดวนพิเศษ หมายถึง สิ่งตางๆ เชน ขาวสาร เอกสารธุรกิจการคา สื่อสิ่งพิมพ 
ตัวอยางสินคา ซ่ึงฝากสงโดยใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ  
 
 1. ไปรษณียดวนพิเศษในประเทศ หมายถึง ไปรษณียดวนพิเศษที่จาหนาจากผูฝาก
สงในประเทศและถึงผูรับในประเทศ  

1.1 หลักเกณฑการใหบริการ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จะรับประกันความแน 
นอนแกไปรษณียดวนพิเศษในประเทศ ตามเงื่อนไขดังน้ี 

1) หากจาหนาถึงผูรับซ่ึงอยูในพ้ืนที่เขตจายไปรษณียดวนพิเศษจะรับประกัน
ระยะเวลาเดินทางตลาดจนกําหนดวันและเวลานําจายที่แนนอน 

2) หากจาหนาเพื่อ “รอจาย ณ ที่ทําการ” หรือ “ตูไปรษณียเชา” จะรับประกัน 
ระยะเวลาเดินทางจากที่ทําการตนทางถึงที่ทําการปลายทาง 

3) หากจาหนาถึงผู รับซ่ึงอยูในพ้ืนที่นอกเขตจายไปรษณียดวนพิเศษ จะ 
รับประกันเฉพาะระยะเวลาเดินทางจากที่ทําการตนทางที่ รับฝาก จนกระทั่งถึงที่ทําการ
ปลายทางเทานั้น ไมอาจกําหนดเวลานําจายแกผูรับที่แนนอนได แตจะนําจายแกผูรับภายใน
เวลาอันสมควรโดยปฏิบัติเชนเดียวกับไปรษณียภัณฑ 

1.2 ขนาดและน้ําหนักของไปรษณียดวนพิเศษ 
1) ขนาดอยางสูง กวาง ยาว และหนารวมกันไมเกิน 900 มิลลิเมตร แตดาน

ยาวที่สุดตองไมเกิน 600 มิลลิเมตร ถาเปนมวนกลม ดานยาวบวกกับสองเทาของเสนผา 
ศูนยกลางไมเกิน 1,040 มิลลิเมตร แตดานยาวที่สุดตองไมเกิน 900 มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนได
ไมเกิน 2 มิลลิเมตร) 

2) ขนาดอยางต่ํา ไมต่ํากวา 90 x 140 มิลลิเมตร ถาเปนมวนกลม ดานยาว
บวกกับสองเทาของเสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา 170 มิลลิเมตร แตดานยาวที่สุดตองไมต่ํากวา 
100 มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนไดไมเกิน 2 มิลลิเมตร) 

3) นํ้าหนักอยางสูงไมเกิน 10 กิโลกรัม 
1.3 การหุมหอ การจาหนา และการฝากสง ใชหลักเกณฑเชนเดียวกับการสงพัสดุ

ไปรษณียในประเทศ แตบริการพิเศษในการฝากสงใชไดเฉพาะบริการไปรษณียรับประกัน 
บริการไปรษณียรอจาย บริการไปรษณียตอบรับ และบริการธุรกิจตอบรับ  

1.4 การติดตามตรวจสอบไปรษณียดวนพิเศษในประเทศที่ฝากสง สามารถติดตาม
ตรวจสอบสิ่งของฝากสงไดทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแตการรับฝาก การสงตอ และการนําจาย 
ณ ที่ทําการไปรษณียทุกแหงหรือทางเว็บไซต www.thailandpost.com หรือ Call Center 1545 
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 2. ไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ หมายถึง ไปรษณียดวนพิเศษที่จาหนาจากผู
ฝากสงในประเทศถึงผูรับในตางประเทศ หรือไปรษณียดวนพิเศษที่จาหนาจากผูฝากสงใน
ตางประเทศถึงผูรับในประเทศ โดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จะจัดสงไปยังประเทศปลายทาง
ดวยวิธีการขนสงที่รวดเร็วที่สุด เพ่ือใหถึงมือผูรับภายในกําหนดเวลาที่ตกลงไวกับประเทศ
ปลายทาง 

2.1 ขนาดและน้ําหนักของไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ 
1) ขนาดอยางสูง แตละดานยาวไมเกิน 1,500 มิลลิเมตร และดานยาวที่สุด

รวมกับความยาววัดโดยรอบตัวหอไปรษณียดวนพิเศษสวนที่ใหญที่สุด ในทิศทางของดานอ่ืนซึ่ง
มิใชดานที่มีความยาวที่สุดตองไมเกิน 3,000  มิลลิเมตร ถาเปนมวนกลม ดานยาวบวกกับสอง
เทาของเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1,040 มิลลิเมตรแตดานยาวที่สุดตองไมเกิน 900 มิลลิเมตร 
(คลาดเคลื่อนไดไมเกิน 2 มิลลิเมตร)  

2) ขนาดอยางต่ํา ไมต่ํากวา 90 x 140 มิลลิเมตร ถาเปนมวนกลม ดานยาว
บวกกับสองเทาของเสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา 170 มิลลิเมตร แตดานยาวที่สุดไมต่ํากวา 100 
มิลลิเมตร (คลาดเคลื่อนไดไมเกิน 2 มิลลิเมตร)  

3) นํ้าหนักอยางสูง ไมเกิน 30 กิโลกรัม (ปลายทางบางประเทศอาจมีนํ้าหนัก
อยางสูงแตกตางกัน) 

2.2 การหุมหอและการจาหนาไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ 
1) การหุมหอหรือเขาหอซองรวมทั้งการจาหนาไปรษณียดวนพิเศษระหวาง

ประเทศเชน เดียวกับพัสดุไปรษณียระหวางประเทศ 
2) ระบุลักษณะของสิ่งที่บรรจุภายในไวที่บริเวณมุมซายตอนบนดานจา 

หนา ดังนี้ กรณีเปนสิ่งของที่ไมตองเสียภาษีอากร ไดแก จดหมาย เอกสารธุรกิจการคา เอกสาร 
หรือขอมูลสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร สิ่งพิมพตางๆ ใหหมายเหตุวา “BUSINESS PAPERS” 
กรณีเปนตัวอยางสินคาซึ่งไมมีมูลคาทางการคาใหหมายเหตุคําวา “SAMPLES” กรณีเปนสินคา
หรือสิ่งของตางๆ ที่ตองเสียภาษีอากรใหหมายเหตุคําวา “MERCHANDISE” และกรณีเปนของ 
ขวัญ หมายเหตุคําวา “GIFTS” 

2.3 การฝากสงไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ 
1) การฝากสงทําได 2 วิธี คือ ฝากสง ณ ที่ทําการไปรษณีย และ ฝากสง ณ 

สถานที่อยูหรือสํานักงานของผูฝากสง (กรณีที่ไดทําความตกลงและไดรับอนุญาตจาก บริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด แลว) 

2) สามารถใชบริการพิเศษไดเฉพาะบริการไปรษณียตอบรับ ซ่ึงประเทศปลาย 
ทางยอมรับเทานั้น 

3) กรอกรายการในใบรับฝากไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ (ป.256) 
ดวยภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสและตัวเลขอาระบิกเปนหลัก  รวมทั้งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
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สิ่งของบรรจุภายในและราคา พรมทั้งตองผนึกใบศุลกากร (CN22 หรือ ป.62) เพ่ือประโยชนตอ
การพิจารณาของหนวยงานศุลกากร 

2.4 การติดตามตรวจสอบไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศที่ฝากสงเชนเดียว 
กับการติดตามตรวจสอบไปรษณียดวยพิเศษในประเทศ 
 

 พัสดุไปรษณีย/ไปรษณียดวนพิศษเก็บเงินปลายทาง (พกง./พกง.EMS) 
 
 บริการที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด รับฝากสิ่งของสงทางไปรษณียเพ่ือไปเรียกเก็บ
เงินจากผูรับขณะรับมอบสิ่งของนั้นตามจํานวนเงินที่ระบุไวบนหอซอง ณ ที่ทําการไปรษณียอีก
แหงหน่ึงและจัดสงเงินที่รับจากผูรับจํานวนนั้นใหแกผูฝากสงโดยทางบริการธนาณัติตามลักษณะ
การจัดสง ไดแก ไปรษณียธนาณัติธรรมดา ไปรษณียธนาณัติดวนพิเศษ(EMS) ซ่ึงรายละเอียด 
การหุมหอ การฝากสง การกําหนดน้ําหนักอยางสูง และอยางต่ําใชหลักเกณฑเดียวกับพัสดุ
ไปรษณีย และ ไปรษณียดวนพิเศษ จะมีเพ่ิมเติมในสวนของการที่ตองระบุยอดเงินที่เรียกเก็บ
จากผูรับไวบนหอซองที่เห็นไดชัดเจนวาเปนจํานวนเงินเทาไรเพื่อใชในการคํานวณคาบริการ
ธนาณัติ 
 
 บริการโลจิกสโพสต ( Logispost)  
 
 บริการโลจิกสโพสต (Logispost) บริการที่รับฝากสงสิ่งของขนาดใหญทางไปรษณียใน
ประเทศโดยมีหลักฐานการรับฝาก การสงตอ เตรียมการนําจายและการนําจาย โดยสามารถ
ติดตาม ตรวจสอบไดทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแตขั้นตอนการรับฝาก การสงตอ การ
เตรียมการนําจายและการนําจาย หาก สินคาที่ฝากสงโดยบริการ Logispost เกิดการสูญหาย
หรือเสียหายเพราะความผิดพลาดของทางการไปรษณีย จะไดรับการชดใชคาเสียหายตาม
หลักเกณฑที่กําหนด  
 
 1. นํ้าหนักและขนาดของบริการ Logispost 

1.1 นํ้าหนักอยางสูง (สิ่งของรวมวัสดุหุมหอ) ไมเกิน 200 กิโลกรัม โดยน้ําหนักที่
นํามาใชเปนฐานการคํานวณคาบริการ มี 2 ชนิดน้ําหนักคือ 

1) นํ้าหนักจริง (Gross Weight) คือ นํ้าหนักสิ่งของที่ไดจากการชั่งดวยเครื่อง
ชั่งนํ้าหนักมีหนวยเปนกิโลกรัม 
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2) นํ้าหนักปริมาตร (Volume Weight) คือ นํ้าหนักที่เกิดจากการวัดขนาดของ
สิ่งของ (กวาง-ยาว-สูง) ตามการคํานวณหาคาของน้ําหนักปริมาตรตามสูตรการคํานวณ 
Volumetric ตามหลักสากล คือ 

 
   กวาง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) = กิโลกรัม 

      6,000 
โดยนํามาใชกับสิ่งของที่มีขนาดใหญแตมีนํ้าหนักเบา การชั่งน้ําหนักเพื่อหาคาน้ําหนักจริง และ
การวัดขนาด เพ่ือคํานวณหาคาน้ําหนักตามปริมาตร เพ่ือเปรียบเทียบขนาดน้ําหนักและใหนํา
นํ้าหนักที่สูงกวามาคิดคาบริการ 

1.2 ขนาดอยางสูง (กวาง – ยาว –สูง) 
1) กวาง ไมเกิน 150 เซนติเมตร 
2) ยาว ไมเกิน 200 เซนติเมตร 
3) สูง ไมเกิน 150 เซนติเมตร 

 2. การหุมหอ ใหดําเนินการหุมหอสิ่งที่บรรจุภายในใหไดรับการปองกันอยางม่ันคง
แข็งแรงเหมาะสมกับสิ่งของที่ฝากสง ขนาด นํ้าหนัก และระยะทาง สําหรับสิ่งของที่โดยสภาพ
สามารถทําการขนสงไดโดยไมตองบรรจุหีบหอ ไมตองหุมหอหรือหุมหอเพียงบางสวนใหรับฝาก
ไดโดยไมตองหุมหอ กรณีผูฝากสงยืนยันที่จะฝากสงโดยไมหุมหอและไมเรียกรองคาเสียหาย
หากเกิดการชํารุดเสียหายขึ้น จะตองบันทึกยืนยันไวในใบรับฝากดวย   
 3. การจาหนา บริการพิเศษ และการติดตามตรวจสอบ 

3.1 การจาหนา ดวยหมึกที่ไมลบเลือนงายดวยตัวอักษรขนาดใหญพอที่จะมองเห็น
ไดอยางชัดเจน ในระยะหางประมาณ 1 เมตร พรอมระบุหมายเลขโทรศัพทเพ่ือใชติดตอแจง
ผูรับ  

 3.2 บริการพิเศษ สามารถใชบริการพิเศษไดเฉพาะบริการไปรษณียรับประกันและ 
หรือ บริการไปรษณียตอบรับ 

3.3 ผูใชบริการสามารถติดตามตรวจสอบสถานะการจัดสง Logispost ไดโดยผาน
ทางเว็บไซต www.thailandpost.com หรือ Call Center 1545 

 
 บริการแมสเซนเจอรโพสต (Messenger Post) 
  
 บริการแมสเซนเจอรโพสต (Messenger Post) เปนบริการที่จัดใหมีขึ้นเพ่ือใหบริการ 
แกลูกคาองคกร (ลูกคาประจํา ลูกคารายใหญ) ที่ตองการจัดสงเอกสารหรือสิ่งของที่มีความ
เรงดวนใหสามารถสงถึงมือผูรับไดภายในวันเดียวกับวันที่ฝากสง 
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 1. นํ้าหนักและขนาดของบริการแมสเซนเจอรโพสต (Messenger Post) 
1.1 นํ้าหนักอยางสูง ไมเกิน 5 กิโลกรัม  
1.2 ขนาดเอกสารหรือสิ่งของฝากสงตองมีขนาดไมเกินขนาดของกลองสําเร็จรูป

ขนาด จ.โดยกวางไมเกิน 24 เซนติเมตร ยาวไมเกิน 40 เซนติเมตรและสูงไมเกิน 17 เซนติเมตร 
 2. การหุมหอ ใหดําเนินการหุมหอสิ่งที่บรรจุภายในใหไดรับการปองกันอยางม่ันคง
แข็งแรงเหมาะสมกับสิ่งของที่ฝากสง ขนาด นํ้าหนัก และระยะทางที่จะสงไป 
 3. การจาหนา การชําระคาบริการ  

3.1 การจาหนา ตองมีรายละเอียดของชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูฝากสง
และผูรับ พรอมหมายเลขโทรศัพท เพ่ือใหเจาหนาที่สามารถนําจายเอกสาร/สิ่งของใหแกผูรับได
โดยถูกตอง รวดเร็ว หรือในกรณีที่นําจายแกผูรับไมไดดวยสาเหตุใดก็ตาม เจาหนาที่สามารถที่
จะสงคืนใหแกผูฝากสงไดอยางถูกตองและรวดเร็วเชนกัน  

 3.2 การชําระคาบริการเปนเงินสดหรือเงินเชื่อเทานั้น และกรณีชําระดวยเงินเชื่อ
ตองไดรับอนุญาตใหใชบริการกอนและตองมีการใชบริการตั้งแต 2,000 บาท/เดือนขึ้นไป 
 
 บริการไปรษณียธนาณัติธรรมดา 
  
 บริการธนาณัติธรรมดา คือ ธนาณัติที่จัดสงใหกับผูรับทางไปรษณียรับรอง ผูฝากสง
ไมตองการความเรงดวนในการสงเงินแกผูรับ ซ่ึงธนาณัติธรรมดาจะมีระยะเวลาในการจายเงิน
ใหแกผูรับหรือผูฝากสง ณ ที่ทําการปลายทางหรือตนทางเปนเวลา 4 เดือนนับจากที่ฝากสง ถา
ไมมีผูมาติดตอขอรับเงินดังกลาว บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จะทําการประกาศโฆษณา ไว ณ  
ที่ทําการไปรษณียที่ฝากสงเพ่ือใหผูใชบริการทราบเพื่อติดตอขอรับเงินคือ เปนเวลา 1 ป หาก
พนกําหนดเวลาดังกลาวจะถือเปนทรัพยสินของไปรษณีย โดยมีอัตราคาบริการ ดังตารางที่ 7
อัตราคาบริการสําหรับบริการไปรษณียธนาณัติในประเทศ 
 
ตารางที่ 6 อัตราคาบริการสําหรับบริการไปรษณียธนาณัติในประเทศ 

ประเภท  วงเงิน  อัตรา(บาท /ฉบับ)  
ธนาณัติ ไมเกิน 1,000 บาท 10 บาท 
 สวนที่เกิน 1,000 บาท คิด 1,000 บาทละ 2 บาท 
 (เศษ ของ 1,000 บาท ใหนับเปน 1,000) 

วงเงินอยางสูง ตอฉบับ 50,000 บาท 
+VAT 7% 
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บริการไปรษณียธนาณัตดิวนพิเศษ 
  

บริการไปรษณียธนาณัติดวนพิเศษ คือ ธนาณัติที่จัดสงใหกับผูรับทางไปรษณียดวน
พิเศษโดยมีหลักเกณฑและเง่ือนไข เชนเดียวกับไปรษณียธนาณัติธรรมดา โดยในใบรับฝาก
ธนาณัติในประเทศใหทําเครื่องหมาย ( ) ในชอง       หนาขอความ “ธนาณัติดวนพิเศษ” อัตรา
คาบริการ คิดคํานวณเชนเดียวกับไปรษณียธนาณัติธรรมดา จะแตกตางกันในสวนของคาบริการ
ฝากสงตามน้ําหนักแรกของบริการไปรษณียดวนพิเศษ คือ 27 บาท บวกกับคาธรรมเนียม 10 
บาท และระยะเวลาในการสงถึงมือผูรับเงินที่รวดเร็วกวาไปรษณียธนาณัติธรรมดา   
 

บริการไปรษณียธนาณัติออนไลน 
 

ไปรษณียธนาณัติออนไลน เปนบริการที่ใชในการสงเงินถึงผูรับอยางรวดเร็วโดยใช
เทคโนโลยีและระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัย โดยหลังจากฝากสงแลวผูใชบริการ
สามารถติดตอใหผูรับเงินไปติดตอขอรับเงิน ณ ที่ทําการไปรษณียไดทันที ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ 
ประเภทนําจาย ณ ที่อยูของผูรับ และประเภทรอจาย ณ ที่ทําการไปรษณียที่ระบุโดยมีหลัก 
เกณฑการรับฝากเชนเดียวกับไปรษณียธนาณัติธรรมดา จะแตกตางกันในสวนของคาบริการที่
เริ่มตนที่ราคา 40 บาท สําหรับการสงเงิน 1-1,000 บาท แรกสําหรับสวนที่เกินคิดเชนเดียวกับ
ไปรษณียธนาณัติธรรมดา และระยะเวลาในการสงถึงมือผูรับเงินที่สามารถสงถึงมือผูรับเงินได 
ภายใน 15 นาที  
 

 บริการตั๋วแลกเงินไปรษณีย 
 
 บริการตั๋วแลกเงินไปรษณีย เปน บริการที่ไปรษณียไทยจําหนวยตราสารสั่งจายเงินที่
เรียกวา ตั๋วแลกเงินไปรษณียซ่ึงกําหนดชนิดราคาไวแลว เพ่ือใหผูซ้ือสงไปใหผูรับนําไปรับเงิน 
ณ ที่ทําการไปรษณียหรือที่ทําการไปรษณียอนุญาตเอกชน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7 
อัตราคาบริการสําหรับบริการตั๋วแลกเงินไปรษณีย 
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ตารางที่ 7 อัตราคาบริการสําหรับบริการตั๋วแลกเงินไปรษณีย 

ประเภท  ชนิดราคา อัตรา(บาท/ฉบับ) 

ตั๋วแลกเงินไปรษณีย ชนิดราคา   5 บาท 1 บาท 
 ชนิดราคา    10 บาท 2 บาท 
 ชนิดราคา    20 บาท 3 บาท 
 ชนิดราคา    50 บาท 4 บาท 
 ชนิดราคา   100 บาท 5 บาท 
 ชนิดราคา   200 บาท 8 บาท 
 ชนิดราคา   500 บาท 10 บาท 
  
 ดานมาตรฐานการใหบริการและการชดใชคาเสียหายจากการใชบริการ ก็เปนสวนหนึ่ง
ที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ใหความสําคัญเน่ืองจากเปนการสรางหลักประกัน และสรางความ
ม่ันใจในการใชบริการของผูใชบริการและกลับมาใชบริการในครั้งตอๆ ไป ซ่ึงมาตรฐานบริการ
ไปรษณีย คือ มาตรฐานของคุณภาพบริการไปรษณียทางดานความรวดเร็ว ปลอดภัย ถึงที่
หมายตรงเวลา ตามระบบงานที่กําหนดไว ซ่ึงเปนการกําหนดระยะเวลาในการเดินทางของ
สิ่งของสงทางไปรษณีย จากการรับฝาก การสงตอ และการนําจาย ตามตารางที่ 8 มาตรฐานการ
ใหบริการของสิ่งของฝากสงทางไปรษณียประเภทตางๆ และในสวนของการชดใชคาเสีย 
หายเพื่อเปนการแสดงถึงความรับผิดชอบตอความเสียหายของสิ่งของที่ฝากสงทางไปรษณีย
ตามตารางที่ 9 การชดใชคาเสียหายแยกตามประเภทสิ่งของสงทางไปรษณีย 
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ตารางที่  8  มาตรฐานการใหบริการของสิ่งของฝากสงทางไปรษณียประเภทตางๆ 
ประเภทสิ่งของ 
สงทางไปรษณีย 

ระหวาง ระยะเวลาโดยประมาณ(วัน) 
ไมนับรวมวันท่ีฝากสง 

ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) -กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ 
-กรุงเทพฯ – ปลายทางภาคอื่นๆ 
-ภาคตางๆ – ปลายทางกรุงเทพฯ 
-ตนทาง–ปลายทางในภาคเดียวกัน 
-ตนทาง – ปลายทางภาคอื่นๆ  
-ตนทาง – ปลายทาง เวียงแหง     
 เวียงแกน และพ้ืนที่ในจังหวัด 
 แมฮองสอน 

วันรุงขึ้นไมเกิน 12.00 น.  
หรือ16.30 น. 
วันรุงขึ้นไมเกิน 16.30 น. 
 
2 วัน ไมเกิน 16.30 น.เพ่ิมระยะ 
เวลาจากที่แจงอีก 1 วัน 

ไปรษณียภัณฑธรรมดาชนิด 
จดหมายและไปรษณียบัตร 

-กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ 
-กรุงเทพฯ – ปลายทางภาคอื่นๆ 
-ภาคตางๆ – ปลายทางกรุงเทพฯ 
-ตนทาง – ปลายทางในภาคเดียวกัน 
-ตนทาง – ปลายทางภาคอื่นๆ    
 ยกเวนภาคใต 
-ตนทาง – ปลายทางภาคใต 

1 – 2 วัน 
3 – 4 วัน 
3 – 4 วัน 
2 – 3 วัน 
 
3 – 4 วัน 
4 – 5 วัน 

ของตีพิมพ 
เครื่องอานสําหรับคนเสียจักษุ 

เหมือนกับไปรษณียภัณฑ 
ชนิดจดหมาย 

ใชเวลามากกวาไปรษณียภัณฑ 
ชนิดจดหมายและไปรษณียบัตร 
ประมาณ 2 – 3 วัน 

พัสดุไปรษณีย 
 
 
 
 

-กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ 
-กรุงเทพฯ – ปลายทางภาคอื่นๆ 
-ภาคตางๆ – ปลายทางกรุงเทพฯ 
-ตนทาง – ปลายทางในภาคเดียวกัน 
-ตนทาง – ปลายทางภาคอื่นๆ    

2 – 3 วัน 
4 – 5 วัน 
4 – 5 วัน 
3 – 4 วัน 
4 – 5 วัน 

บริการ Logispost -ภายในโซนเดียวกัน 
-ภายในภูมิภาคเดียวกัน 
-ตางภูมิภาค 

3 – 5 วัน 
5 – 6 วัน 
6 – 7 วัน 

บริการ Messenger Post ภายในพื้นที่เปดใหบริการ 31 ที่ทําการ
ในกรุงเทพฯ นนทบุรี 

นําจายภายใน 4 ชั่วโมง นับแต 
เวลาที่ฝากสง 

ท่ีมา : บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
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ตารางที่ 9  การชดใชคาเสยีหายแยกตามประเภทสิ่งของสงทางไปรษณีย 
ลําดับ ประเภทสิ่งของท่ีสงทางไปรษณีย จํานวนเงินชดใชคาเสียหาย 

1       ไปรษณียภัณฑลงทะเบียน 300 บาท 
2       ไปรษณียภัณฑรับรอง 150 บาท 
3       พัสดุไปรษณีย เสียหายจริง แตไมเกิน 

1,000 บาท 
4       พัสดุไปรษณียระหวางประเทศ 2,400+270 บาท/กิโลกรัม 
5       พัสดุไปรษณียเก็บเงิน (พกง.) เสียหายจริง แตไมเกิน 

2,000 บาท 
6       ไปรษณียภัณฑและพัสดุไปรษณียรับประกัน ตามวงเงินรับประกันสูงสุดไม 

เกิน 5,000 บาท 
7       ไปรษณียดวนพิเศษในประเทศ เสียหายจริง แตไมเกิน 

1,000 บาท 
8       ไปรษณียดวนพิเศษระหวางประเทศ Document เสียหายจริงแตไม

เกิน 3,000 บาท 
Package เสียหายจริงแตไมเกิน 
7,000 บาท 

9       Logispost -กรณีสูญหายหรือเสีหายทั้งหมด
หรือบางสวน คิดใหตามราคา
ตลาด ณ สถานที่ฝากสง ไมเกิน 
2,000 บาท 
-กรณีมีประกัน คิดตามราคา
ตลาด ณ สถานที่ฝากสง ไมเกิน
วงเงินประกันอยางสูงไมเกิน 
20,000 บาท 

10       Messenger Post เสียหายจริง แตไมเกิน 
1,000 บาท 

ท่ีมา : บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

หมายเหต ุ
1. หากสิ่งของสงทางไปรษณีย (ยกเวนไปรษณียภัณฑธรรมดา) เกิดการสูญหายหรือ

เสียหายทั้งหมดเพราะความผิดของทางการไปรษณียผูฝากสงหรือผูรับนอกจากจะไดรับการ
ชดใชคาเสียหายแลวยังจะไดรับคืนคาฝากสงและคาบริการพิเศษตามที่เลือกใชบริการ  

2. ความเสียหายทางออมและความเสียหายตอเน่ืองและความเสียหายเพราะขาดผล 
ประโยชนที่ควรจะไดรับจะนํามาคํานวณรวมเพื่อเรียกรองคาเสียหายมิได 
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 ระบบงานไปรษณีย 
  
 ระบบงานไปรษณีย หมายถึง กระบวนการปฎิบัติงานไปรษณียที่ บริษัทไปรษณียไทย 
จํากัด กําหนดขึ้นเพ่ือดําเนินการตอสิ่งของที่ฝากสงเขาสูทางไปรษณียใหสามารถสงถึงผูรับตาม
มาตรฐานบริการ โดยกําหนดกระบวนการปฎิบัติงานไว 3 ขั้นตอน ตามภาพที่ 2 ลักษณะพื้น 
ฐานของงานไปรษณีย และภาพที่ 3 ระบบปฏิบัติการไปรษณีย ไดแก  
 
 1. ขั้นตอนการรับฝาก หมายถึง การปฏิบัติการของเจาหนาที่ไปรษณียในการรับฝาก
สิ่งของสงทางไปรษณียจากผูใชบริการ ทําได 3 ลักษณะ ดังน้ี 

1.1 การรับฝาก ณ ที่ทําการ  โดยจัดพนักงานไปรษณียและวัสดุอุปกรณตางๆ ไว
ใหบริการรับฝาก 

1.2 การรับฝาก ณ ตูไปรษณีย โดยผูฝากสงสอดลงในตูไปรษณียที่ไดติดตั้งไวตาม
ริมทางเทาหรือหนาสถานที่ตางๆ ในยานชุมชนทั่วประเทศเพื่อรับฝากเพราะไปรษณียภัณฑ
ธรรมดา (จดหมาย) 

1.3 การรับฝาก ณ สถานที่อยูหรือสํานักงานของผูฝากสงโดยบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด จัดพนักงานไปรษณีย พรอมอุปกรณและยานพาหนะออกไปทําการรับฝากสิ่งของสงทาง
ไปรษณีย ณ สถานที่อยูหรือสํานักงานของผูฝากสง เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการที่มีปริมาณฝากสงจํานวนมาก 
 2. ขั้นตอนการสงตอ หมายถึง การรับมอบสิ่งของสงทางไปรษณียเพ่ือทําการคัดแยก
ชนิดและประเภทของไปรษณียภัณฑ การเรียงจาหนา การประทับตราเพื่อขีดฆาตรา 
ไปรษณียากร จากนั้นทําการคัดแยกตามจาหนาเพื่อสงตอไปยังที่ทําการปลายทางใหแตและ
ภูมิภาคของประเทศโดยผานศูนยไปรษณียที่กระจายอยูทั่วประเทศ จากนั้นทําการปดถุงฯ สง
มอบถุง และเขาสูกระบวนการขนสงโดยระบบขนสงของไปรษณีย เม่ือถึงที่ศูนยไปรษณียก็ทํา
การรับมอบถุง และสงผานไปยังที่ทําการไปรษณียในเขตความรับผิดชอบของตน ที่ทําการ
ปลายทางทําการเปดถุง และเขาสูของหองปฏิบัติการไปรษณียเพ่ือเตรียมการนําจาย  
 สําหรับการสงตอไปรษณียภัณฑและพัสดุไปรษณียถูกปฏิบัติตามลําดับความเรงดวน
และความสําคัญโดยพิจารณาจากการชําระคาไปรษณียากร ซ่ึงแยกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
 2.1 ประเภทที่ 1 (LC) ไดแก ไปรษณียภัณฑชนิดจดหมายและไปรษณียบัตร  
  2.2 ประเภทที่ 2 (AO) ไดแก ไปรษณียภัณฑชนิดของตีพิมพ พัสดุยอย และเครื่อง
อานสําหรับคนเสียจักษุ 
  2.3 ประเภทที่ 3 (CP) ไดแก พัสดุไปรษณียภัณฑ  
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 3. ขั้นตอนการนาํจาย การนําจายสงของสงทางไปรษณียแบงออกเปน 2 ลักษณะ  
3.1 การนําจาย ณ ที่ทําการคือ การที่ผูรับมาติดตอขอรับสิ่งของสงทางไปรษณีย ณ 

ที่ทําการที่ระบุและการนําจาย ณ ตูเชาของผูรับ  
3.2 การนําจาย ณ สถานที่อยูของผูรับ คือ การที่เจาหนาที่ไปรษณียนําสิ่งของสง

ทางไปรษณียไปจายใหแกผูรับ ณ สถานที่อยูตามจาหนา 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะพื้นฐานของงานไปรษณีย 
 

ที่ทําการตนทาง ระบบศูนยไปรษณีย ที่ทําการปลายทาง 
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ภาพที่ 3 ระบบปฏิบตัิการไปรษณีย 
 

    

 

 

 

    

   

 

 

รับฝาก ขาออก ขนสง ขาเขา เตรียมการนํา
จาย 

นําจาย 

      

 
 

 เครือขายที่ทําการไปรษณีย และศูนยไปรษณีย 
 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดจัดตั้งที่ทําการตางๆ และศูนยไปรษณียขึ้นครอบคลุม 
พ้ืนที่ทั่วประเทศไทย 513,115 ตร.กม. 76 จังหวัด 877 อําเภอ 7,255 ตําบลจํานวนครัวเรือน
20.01 ลานครัวเรือน จํานวนประชากร 63.38 ลานคน โดยที่ทําการไปรษณีย 1 ที่ทําการ ตอ
พ้ืนที่ 434.58 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรตอ 1 ที่ทําการ เทากับ 53,803 คน เพ่ือเปนการ
ใหบริการแกผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ โดยแบงเปนเขตได 12 เขต และ 14 ศูนยไปรษณีย 
ดังน้ี 
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 ที่ทําการไปรษณีย 
 
 ที่ทําการไปรษณีย (Post Office) คือ ที่ทําการ ซ่ึง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือใหบริการไปรษณีย บริการการเงินทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ประกอบดวย 
 
 1. สํานักไปรษณียนครหลวงเหนือ ประกอบดวย ที่ทําการไปรษณียและ สํานักงาน
ไปรษณียพ้ืนที่ ศูนยรับฝากไปรษณียจํานวนมาก และที่ทําการไปรษณียในสังกัดทองที่ตอน
เหนือของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี 
 2. สํานักไปรษณียนครหลวงใต ประกอบดวยที่ทําการไปรษณีย สํานักงานไปรษณีย
พ้ืนที่ ศูนยรับฝากไปรษณียจํานวนมาก และที่ทําการไปรษณียในสังกัดทองที่ตอนใตของ
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ 
 3. สํานักงานไปรษณียเขต 1 ประกอบดวย 6 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อางทอง 
ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท และสระบุรี 
 4. สํานักงานไปรษณียเขต 2 ประกอบดวย 8 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง 
จันทบุรี นครนายก ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว 
 5. สํานักงานไปรษณียเขต 3 ประกอบดวย 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย 
สุรินทร ชัยภูมิ และรอยเอ็ด 
 6. สํานักงานไปรษณียเขต 4 ประกอบดวย 7 จังหวัด คือ ขอนแกน อุดรธานี 
กาฬสินธุ มหาสารคามหนองคาย หนองบัวลําภู และเลย 
 7. สํานักงานไปรษณียเขต 5 ประกอบดวย 9 จังหวัด คือ เชียงใหม ลําปาง อุตรดิตถ
แมฮองสอน ลําพูน แพร เชียงราย และพะเยา 
 8. สํานักงานไปรษณียเขต 6 ประกอบดวย 8 จังหวัด คือ นครสวรรค พิษณุโลก ตาก
สุโขทัย กําแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร และเพชรบูรณ 
 9. สํานักงานไปรษณียเขต 7 ประกอบดวย 8 จังหวัด คือ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 
  10. สํานักงานไปรษณียเขต 8 ประกอบดวย 7 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ระนอง
ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎธานี ชุมพร และพังงา 
  11. สํานักงานไปรษณียเขต 9 ประกอบดวย 7 จังหวัด คือ สงขลา ตรัง สตูล นราธิวาส 
พัทลุง ยะลา และปตตานี 
  12. สํานักงานไปรษณียเขต 10 ประกอบดวย 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร สกลนคร มุกดาหาร นครพนม และอํานาจเจริญ 
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 ศูนยไปรษณีย 
 
 ศูนยไปรษณีย (Mail Center) คือ ที่ทําการซึ่งบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จัดตั้งขึ้น 
เพ่ือเปนศูนยกลางในการคัดแยกและสงตอสิ่งของสงทางไปรษณีย ดังน้ี  

1. ภาคเหนือและภาคกลาง ประกอบดวย ศูนยไปรษณียลําพูน ศูนยไปรษณียเดนชัย 
ศูนยไปรษณียนครสวรรค  

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย ศูนยไปรษณียนครราชสีมา ศูนยไปรษณีย
ขอนแกน ศูนยไปรษณียอุดรธานี ศูนยไปรษณียอุบลราชธานี  

3. ภาคตะวันออก ประกอบดวย ศูนยไปรษณียศรีราชา  
4. ภาคใตประกอบดวย ศูนยไปรษณียชุมพร ศูนยไปรษณียหาดใหญ ศูนยไปรษณีย 

ทุงสง  
5. กรุงเทพ ประกอบดวย ศูนยไปรษณียหลักสี่ ศูนยไปรษณียกรุงเทพ ศูนยไปรษณีย

สุวรรณภูมิ 
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ทฤษฎีการวเิคราะหสภาพการแขงขัน (The Five-Force of Competition Models) 
   
 ไมเคิล อี พอรตเตอร (Michael E.Poter) ไดเสนอตัวแบบการวิเคราะหสภาพการแขง 
ขันโดยใชตัวแบบที่ชื่อ The Five-Force of Competition Models ซ่ึงทําใหทราบถึงสมรรถภาพคู
แขงขันที่เขามาใหม ทราบความตองการของลูกคา สามารถสรางความรวมมือกับผูจัดสงวัตถุดิบ 
การระมัดระวังไมใหลูกคาหันไปใหความสนใจสินคาทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนตัวแบบที่
ชวยในการวิเคราะหคูแขงไดเปนอยางดี 
 

ภาพที่ 4 The Five-Force of Competition Models 

 
 

ท่ีมา : ปกรณ ปรียากร.  2551.  การวางแผนกลยุทธ: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต.  น.102 
 
 

 จากภาพที่ 4 The Five-Force of Competition Models ปจจัยที่สําคัญที่จะตองนํามา
วิเคราะห 5 ประการ ประกอบดวย  

คูแขงภายใน
อุตสาหกรรม 

(Industry Competition) 

      
 
การแขงขันกนัระหวาง 
คูแขงขัน (Rivalry 
Amoung Existing 

คูแขงใหม 
(New Entrants) 

ผลิตภัณฑทดแทน 
(Substitutes) 

อํานาจตอรอง
ของผูขายวัตถุดิบ 

(Suppliers) 

อํานาจตอรองของ    
กลุมผูชื้อหรือลูกคา 

(Buyers) 
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 1. แรงผลักดันจากผูผลิตหรือคูแขงขันภายในอุตสาหกรรม สามารถพิจารณาไดจาก
การเคลื่อนไหวของผูประกอบการในอุตสาหกรรม เน่ืองจากความเคลื่อนไหวของผูประกอบการ
รายหนึ่งยอมกระทบตอผูประกอบการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันอยางหลีกเลี่ยงไมได 
ไดแก การแขงขันดานราคา (Price Competition) การแขงขันดานนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ 
(Product Innovation) ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation) การแขงขันใน
อุตสาหกรรมอาจเปนไปในลักษณะของการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ หรือเปนการแขงขันที่รุนแรง 
ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับความเขมขนของนโยบายเชิงกลยุทธ ที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนํามาใชใน
การดําเนินธุรกิจ ปจจัยที่ใชในการพิจารณาภาวการณแขงขันในอุตสาหกรรม ไดแก 

1.1 จํานวนคูแขงขัน การแขงขันจะรุนแรงมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนของคูแขง 
ขันในอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีโอกาสและความนาจะเปนที่สูงขึ้นที่ผูประกอบการแตละรายจะทํา
การพัฒนากลยุทธใหมๆ ออกมาอยางตอเน่ือง และหากคูแขงขันมีขนาด และศักยภาพในการ
แขงขันใกลเคียงกัน จะยิ่งเพ่ิมความรุนแรงในการแขงขัน เพราะผูประกอบการแตละรายมี
ศักยภาพไมแตกตางกัน 

1.2 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ในภาวการณที่ตลาดเริ่มขยายตัวทําใหเกิด
โอกาสที่ผูประกอบการทุกรายในอุตสาหกรรมจะมีการขยายตัวตามอุตสาหกรรมดวย 
ผูประกอบการเพียงแตทุมเททรัพยากรตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาเพิ่มขึ้น
มากกวาการแยงชิงสวนแบงการตลาดจากคูแขงขัน แตเม่ืออัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม
ลดลง ผูประกอบการที่มีกําลังการผลิตมากกวาความตองการของตลาด จะดําเนินกลยุทธตัด
ราคา หรือกลยุทธอ่ืนเพ่ือแยงชิงสวนแบงการตลาดจากคูแขงขันที่ออนแอ หรือขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 

1.3 ลักษณะของสินคาและบริการ สินคาและบริการที่มีลักษณะเหมือนกัน เปนสิ่งที่
ผูบริโภครูสึกวาไมแตกตางกัน ไมวาจะซื้อจากผูประกอบการรายใด ทําใหเกิดการแขงขันที่
คอนขางรุนแรง และผูบริโภคสามารถเปลี่ยนตรายี่หอสินคาไดตลอดเวลา 

1.4 จํานวนตนทุนคงที่ หากอุตสาหกรรมมีการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร หรือ
สินทรัพยตางๆ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตโดยมีตนทุนที่สูง ทําใหอุตสาหกรรมประเภทนั้นตอง
ผลิตสินคาในปริมาณที่มาก จึงจะสามารถสรางกําไรแกธุรกิจได จึงทําใหผูประกอบการตอง
พยายามจําหนายสินคาใหไดมากที่สุด ซ่ึงทําใหการแขงขันรุนแรงขึ้น 

1.5 อุปสรรคในการออกจากอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่มีเครื่องมือเครื่องจักรและ 
อุปกรณหรือทรัพยากรที่ใชในการผลิตเฉพาะยากที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูอุตสาหกรรมอื่นไดนับวา
เปนอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคในการออกจากอุตสาหกรรมสูง กิจการตองคงอยูในอุตสาหกรรม
แมในภาวะที่ตลาดไมเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจสงผลใหกิจการตองทําทุกวิถีทางเพื่อการอยูรอด
และสรางความสามารถในการแขงขันที่มากขึ้น 
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 2. อุปสรรคกีดขวางการเขามาของคูแขงขันรายใหม ผูเขามาใหมในอุตสาหกรรมทํา
ใหมีกําลังการผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มีความตองการสวนแบงการตลาด และทรัพยากรใน
การผลิต ซ่ึงเปนการคุกคามตอสถานะความมั่นคงของผูที่อยูในอุตสาหกรรมเดิม ปจจัยที่ทําให
เกิดอุปสรรคในการเขามาใหมในอุตสาหกรรม มีดังน้ี 

2.1 การประหยัดเนื่องจากขนาด เน่ืองจากคูแขงขันรายใหมตองยอมรับการลงทุน
ขนาดใหญ และมีความเสี่ยงสูง หรือการเสียเปรียบดานตนทุนตอหนวยที่สูง ซ่ึงมีผลทําใหอัตรา
กําไรต่ําลง  

2.2 ความแตกตางในผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑหรือบริการของผูประกอบการเดิมอยูใน
อุตสาหกรรมที่สามารถสรางความแตกตางในสายตาของผูบริโภค ทําใหเปนอุปสรรคสําหรับคู
แขงขันรายใหมในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อเขามาแขงขันในอุตสาหกรรม 

2.3 ตนทุนในการเปลี่ยนตราสินคา การที่ลูกคาเกิดตนทุนหรือมีความยุงยากและ
ลําบากในการเปลี่ยนตราสินคา จะเปนอุปสรรคในการเขาสูตลาดของคูแขงขันรายใหม 

2.4 ความตองการเงินลงทุน อุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนในการประกอบกิจการสูง
จะทําใหคูแขงขันรายใหมๆ เขามาในอุตสาหกรรมไดคอนขางยาก 

2.5 ความจงรักภักดีตอตราสินคา ผูบริโภคบางกลุมมีความจงรักภักดีตอตราสินคา
สูงทําใหคูแขงขันรายใหมตองสรางเครือขาย ตัวแทนจําหนาย และใชเงินลงทุนดานการสงเสริม
การขาย งบประมาณในการโฆษณาเปนจํานวนมาก เพ่ือที่จะสรางฐานลูกคาและแยงสวนแบง
การตลาดจากผลิตภัณฑเดิมที่มีในตลาด ซ่ึงจะทําใหอัตรากําไรของคูแขงขันรายใหมต่ํากวาคู
แขงขันรายเดิมในตลาด  

2.6 การเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย ในกรณีสินคาอุปโภคบริโภค คูแขงขันราย
ใหมมักเผชิญกับอุปสรรคในการเขาถึงผูบริโภค เน่ืองจากรานคาปลีกไมแนใจวาสินคาจะเปนที่
ยอมรับของผูบริโภคหรือไม ทําใหรานคาปลีกใหความสําคัญตอผูประกอบการเดิมที่สามารถ
ลงทุนในการที่จะทําการโฆษณา ประชาสัมพันธใหเกิดอุปสงคในการซื้อสินคาได 

2.7 นโยบายรัฐบาล ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีสวนในการจํากัดการเขามาใหมของคู 
แขงขันในอุตสาหกรรม จากการที่มีนโยบายในดานตางๆ เชน การกําหนดสัมปทาน หรือใบ 
อนุญาตดําเนินงานในบางอุตสาหกรรม 

2.8 ความสามารถเขาถึงเทคโนโลยีและองคความรู สําหรับอุตสาหกรรมที่ตองการ
ทักษะและความสามารถเฉพาะ ลิขสิทธ และสิทธิบัตร ก็เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหคูแขงขันรายใหม
ไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีการผลิตสินคานั้นๆ ได 

2.9 ผลกระทบของประสบการณในการผลิต การที่บริษัทมีตนทุนการผลิตตอหนวย
ลดลงเม่ือกิจการมีประสบการณในการดําเนินงานมากขึ้น จะทําใหคูแขงขันรายใหมตองพบกับ
ขอเสียเปรียบดานตนทุนการผลิตที่ไมสามารถเรียนรูไดทันกับผูผลิตรายเดิมในอุตสาหกรรม 
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 3. อํานาจตอรองของกลุมผูซ้ือหรือลูกคา ลูกคาเปนบุคคลสําคัญตอความอยูรอดของ
องคกร ดังนั้นศักยภาพในการตอรองของลูกคาจึงมีผลตอการกําหนดราคาสินคาและบริการ 
นอกจากนั้นแลวอํานาจตอรองของผูซ้ือยังมีสวนในการผลักดันใหผูขายพัฒนาคุณภาพของ
สินคาและบริการใหดีขึ้น ซ่ึงปจจัยที่มีผลตออํานาจตอรองของผูซ้ือมีดังน้ี 

3.1 เปนผูซ้ือรายใหญจากการมีสัดสวนการสั่งซื้อสูง จากปริมาณการจําหนาย
ทั้งหมดของผูผลิต 

3.2 ผูซ้ือมีความสามารถในการทําธุรกิจยอนหลังและเปนผูผลิตสินคานั้นเอง เชน 
ผูผลิตหนังสือพิมพที่ดําเนินธุรกิจผลิตกระดาษ 

3.3 ผูขายสินคามีจํานวนมากราย เน่ืองจากสินคาเปนสินคามาตราฐาน และไมมี
ความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ ทําใหผูซ้ือสามารถเขาถึงแหลงของสินคาไดงายและสามารถซื้อ
สินคาจากผูผลิตรายใดก็ได 

3.4 ผูซ้ือมีตนทุนในการการเปลี่ยนสินคาที่ต่ํา ทําใหงายตอการเปลี่ยนจากตรา
สินคาหนึ่งไปยังอีกตราสินคาหนึ่ง 

3.5 ผูซ้ือมีขอมูลหรือเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ราคา และ
ตนทุน เพ่ือใชในการตอรองราคาและคุณภาพสินคา 
 4. อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ (ซัพพลายเออร) ความสัมพันธของผูผลิตกับผูขาย
วัตถุดิบมีผลตอประสิทธิภาพในการผลิตสินคาและบริการ เพราะคุณภาพและปริมาณของ
วัตถุดิบรวมถึงความลาชาในการสงมอบ เปนสวนที่กอใหเกิดผลกระทบตอองคกร ดังน้ันจึงควร
ใหความสําคัญในการวิเคราะหอํานาจตอรองของผูขาย ซ่ึงระดับของอํานาจตอรองของผูขาย
วัตถุดิบขึ้นอยูกับปจจัยตอไปน้ี 

4.1 จํานวนผูขายนอยราย และจําหนายใหแกผูซ้ือจํานวนมาก 
4.2 สินคาและบริการมีลักษณะเฉพาะและ/หรือมีตนทุนในการเปลี่ยนสินคาสูง 
4.3 ไมมีสินคาทดแทนในตลาด 
4.4 ผูขายสามารถดําเนินธุรกิจไปขางหนาและจําหนายสินคาโดยตรงแกลูกคาที่อยู

ในอุตสาหกรรม  
 5. แรงผลักดันซ่ึงเกิดจากสินคาอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถใชทดแทนได ความสามารถในการ
ทดแทนของสินคาอ่ืนที่มีผลกระทบทําใหความตองการในสินคาลดลง นอกจากนี้ ยังสงผลตอ
การกําหนดราคา และโอกาสในการเติบโตของสินคาที่มีอยูเดิม ขนาดความรุนแรงของการ
คุกคามของสินคาหรือบริการทดแทนจะขึ้นอยูกับปจจัย ดังน้ี  

5.1 ระดับราคาของสินคาหรือบริการทดแทนนั้น 
5.2 ความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของสินคาหรือบริการทดแทนแก

ผูบริกโภคในดานคุณภาพสินคา 
5.3 ความยากงายในการทีลู่กคาจะเปลี่ยนไปใชสินคาหรือบริการทดแทนอื่น 
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ทฤษฎีการวเิคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) 
 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนขั้นตอนที่ทําการวิเคราะหถึงจุดออน จุดแข็งภายใน 
เพ่ือกลั่นกรองสมรรถนะที่โดดเดนขององคกร (Distinctive Competences) และการวิเคราะหถึง
โอกาส และอุปสรรค ของสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอองคกรโดยถือเปนปจจัยหลักแหง
ความสําเร็จ (Key success factors : KSF) (ปกรณ ปรียากร. 2551, น.83) เพ่ือชวยในการ
กําหนดกลยุทธ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับองคกรเพราะองคกรใชกลยุทธในการ
ดําเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของตน โดยการกําหนดกลยุทธของแตละองคกรจะถูกกําหนด
ตามธรรมชาติและลักษณะขององคกรนั้นๆ ทั้งน้ี องคกรจะกําหนดกลยุทธไดดีน้ันตองรู
สถานภาพหรือสภาวะขององคกรของตนเสียกอน นอกจากนี้ยังตองมีกระบวนการในการกําหนด
กลยุทธที่เหมาะสมสําหรับองคกร โดยใชวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะหสภาพแวดลอมของ
องคกรและกระบวนการกําหนดกลยุทธที่มีอยูหลายวิธีดวยกัน หน่ึงในวิธีการกําหนดกลยุทธที่
นิยมใช คือกระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) ซ่ึงเปนวิธีการที่รูจัก
และใชกันอยางแพรหลาย กระบวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร SWOT Analysis จะทํา
ใหเกิดความเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํางาน จุดแข็งเปนความสามารถที่จะตองใชเพ่ือให
บรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนเปนลักษณะที่ตองแกไข โอกาสเปนสถานการณซ่ึงมีศักยภาพ
ขอไดเปรียบซึ่งชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย สวนอุปสรรคเปนปญหา วิกฤตที่จะทําใหองคกรไม
สามารถบรรลุเปาหมายได มีรายละเอียดในการวิเคราะห ดังน้ี 
 
 1. การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths : S) เปนการพิจารณาถึงขอดีเดนหรือจุดแข็ง
ผลิตภัณฑ หรือขององคกรโดยวิเคราะหจากสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ขององคกรและ
สิ่งแวดลอมภายในอื่นๆ การวิเคราะหจุดแข็งเราจะพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ความ
แข็งแกรงทางดานกระบวนการผลิต ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และชื่อเสียงขององคกร ซ่ึง
การวิเคราะหจุดแข็งจะนําไปใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ซ่ึงเปนความแข็งแกรงที่เกิด
จากสิ่งแวดลอมภายใน 
 2. การวิเคราะหจุดออน (Weaknesses : W) เปนการวิเคราะหขอเสียหรือปญหาที่
เกิดจากสวนประสมการตลาด (4P’s) ซ่ึงวิเคราะหจากสิ่งแวดลอมภายในองคกร การทราบถึง
จุดออนขององคกรจะชวยใหองคกรหาวิธีแกปญหานั้นๆไดและสามารถเปลี่ยนจากจุดออนให
เปนจุดแข็งได 
 3. การวิเคราะหโอกาส (Opportunities : O) เปนการวิเคราะหขอไดเปรียบหรือปจจัย
ที่เอ้ืออํานวยใหแกองคกรโดยวิเคราะหจากสิ่งแวดลอมภายนอก การวิเคราะหถึงโอกาสจะชวย
ใหองคกรสามารถที่จะกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับโอกาส
ขององคกรที่มีอยู 
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 4. การวิเคราะหอุปสรรค (Threats : T)  เปนการวิเคราะหขอจํากัดซึ่งเนื่องมาจาก
สิ่งแวดลอมภายนอก การทราบถึงอุปสรรคหรือปญหาที่จะเกิดขึ้น องคการจะนําไปปรับปรุงกล
ยุทธการตลาดเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 
ทฤษฎีการกําหนดกลยุทธทางเลือก (TOWS Matrix และ IE Matrix) 
  
 เปนกระบวนหนึ่งในการกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) โดยกําหนดกลยุทธ
จากการนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) ทั้งภายในและภายนอกมา
ปรับประยุกตใช ซ่ึงการประเมินปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเปนการประเมินโดยใชเครื่องมือ 
The Internal Factor Matrix (IFE) และ The External Factor Matrix (EFE) ดวยการถวง
นํ้าหนักคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน เพ่ือทราบถึงขอดี ขอดอยขององคกร จากนั้นนําคา
คะแนนรวมจากการถวงน้ําหนักของแตละปจจัยมากําหนดกลยุทธ โดยใชเครื่องมือที่เรียก 
วา TOWS Matrix (Constructing a TOWS Matrix) ซ่ึงสามารถกําหนดกลยุทธทางเลือกได  
4 ลักษณะประกอบดวย 
 
 1. กลยุทธจุดแข็งกับโอกาส (Strengths-Opportunities : SO) หรือกลยุทธเชิงรุก 
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน 
เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก เชน เพ่ิมผลผลิต ขยายตลาด หรือ 
รวมกิจการ 
 2. กลยุทธจุดออนกับโอกาส (Weaknesses-Opportunities : WO) หรือกลยุทธการ
ปรับตัวหรือเชิงแกไข ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาส
มาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกําหนดกลยุทธในเชิงแกไข ทั้งน้ี
เน่ืองจากองคกรมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหมๆ มาใชในการแกไขจุดออนที่องคการมีอยูได 
เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาตลาด 
 3. กลยุทธจุดแข็งกับอุปสรรค (Strengths-Threats : ST) หรือกลยุทธเชิงปองกัน 
ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน 
เพ่ือนํามากําหนดเปนกลยุทธในเชิงปองกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากองคกรมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองคกรก็
เจอกับสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดจากภายนอกที่องคกรควบคุมไมได แตองคกรสามารถใช
จุดแข็งที่มีอยูในการปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอกได เชน การขยายตัวสูตลาดโลก การเพิ่ม
บริการแกลูกคา  
 4. กลยุทธจุดออนกับอุปสรรค (Weaknesses-Threats : WT) หรือกลยุทธปองกัน
หรือเชิงรับ ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและขอจํากัดมา
พิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรับ ทั้งนี้เน่ืองจาก



48 

 

องคกรเผชิญกับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกที่องคกรไมสามารถควบคุมได เชน การรวมทุน 
การลดตนทุน การเลิกผลิตผลิตภัณฑที่ไมมีกําไร 
 
ตารางที่ 10 การกําหนดกลยุทธทางเลือก TOWS Matrix  

TOWS S-Strengths 
 

W-Weaknesses 

 
O-Opportunities 

SO-Strategies 
-ใชจุดแข็งสรางประโยชนจาก
โอกาสภายนอก 
-กลยุทธเชิงรกุ (Aggressive 
Strategy) 
 

WO-Strategies 
-แกไขจุดออนภายในดวยโอกาส  
 ภายนอก 

  -กลยุทธการปรับตวั (Turnaround  
    Strategy) 

 
 
T-Threats 

ST-Strategies 
-ใชจุดแข็งภายในลด/หลีกเลี่ยงภัย 
 คุกคามภายนอก 
-กลยุทธการสรางความ
หลากหลาย (Diversification 
Strategy) 
 

WT-Strategies 
-ลดจุดออนภายในและปองกันภัย
คุกคาม ภายนอก 
-กลยุทธปองกัน (Defensive 
Strategy) 

ท่ีมา : ปกรณ ปรียากร.  2551.  การวางแผนกลยุทธ: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต.  น.131 
 

ประเภทของกลยุทธ 
 
การแบงประเภทของกลยุทธ โดยทั่วไปแบงเปน 4 กลุมใหญๆ และแตละกลุมยอย

สามารถแบงออกเปนแตละประเภทไดอีก โดยทั้ง 4 กลุม ไดแก กลยุทธการรวมตัว (Integration 
Strategy) กลยุทธการเพิ่มความเขมแข็ง (Intensive Strategy) กลยุทธการกระจายธุรกิจ 
(Diversification Strategy) และกลยุทธการปองกันตัว  (Defensive  Strategy)  
(ผศ.ดร.สมชาย คุมพูล, weblog : drsomshai.hroyy.com) 

1. กลยุทธรวมตัว ไดแก การรวมตัวตั้งแตสองธุรกิจเขาดวยกัน โดยแยกออกเปน 3 
ประเภท คือ 

1.1 กลยุทธการรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration)ไดแกการที่องคกรเขาไป 
เปนเจาของบริษัทคาปลีกและบริษัทคาสง (Wholesaler and Retailer) โดยการควบคุมผูจัดจํา 
หนายใหขายสินคาขององคกรอยางครบวงจรและขณะเดียวกันก็ลดคาใชจายในการจัดจําหนาย
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จึงทําใหราคาสินคาถูกลง มีวิธีการหลายวิธีสําหรับกลยุทธการรวมตัวไปขางหนา แตวิธีการหนึ่ง
คือการใชระบบสัมปทานในการจัดจําหนายสินคาและการใหบริการ 

1.2 กลยุทธการรวมตัวไปขางหลัง  (Backward Integration) ไดแก การเขาไปเปน
เจาของหรือการเพิ่มการควบคุมบริษัทผูขายวัตถุดิบ (Supplier) ซ่ึงทําใหไดวัตถุดิบที่มีตนทุน 
ต่ํา ไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีความแนนอนในการขนสงวัตถุดิบ บางธุรกิจอาจใชกลยุทธ
คลายกับกลยุทธการรวมตัวไปขางหนาดวยการใชผูขายวัตถุดิบหลายรายหรือวิธีการที่เรียกวา
การหาแหลงจากภายนอก (Outsourcing)    

1.3 กลยุทธการรวมตัวในแนวนอน (Horizontal Integration) ไดแก การเขาไปเปน
เจาของหรือควบคุมคูแขงขัน (Competitor) ดวยวิธีการหลายๆ วิธี เชน การรวมตัวกัน (Merge) 
การซื้อกิจการ (Acquisition) และการครอบงํากิจการ (Taking over)โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความ
ประหยัด การเคลื่อนยายเทคโนโลยีทรัพยากรระหวางกัน 

2. กลยุทธเพ่ิมความเขมแข็ง เปนกลยุทธที่เพ่ิมอํานาจทางการแขงขันใหเขมแข็ง
ยิ่งขึ้นดวยสินคาและบริการที่มีอยู แบงเปน 3 ประเภท คือ 

2.1 การขยายตลาด (Market Penetration) ไดแก กลยุทธการเพิ่มสวนแบงตลาด 
(Market Share) โดยใชผลิตภัณฑและบริการที่มีอยูในปจจุบันดวยวีธีการหลายวิธี เชน เพ่ิม 
จํานวนพนักงานขาย เพ่ิมการโฆษณาสินคา ขยายรายการในการสงเสริมการขายและการ
ประชาสัมพันธอ่ืนๆ ซ่ึงองคกรอาจใชกลยุทธขยายตลาดอยางเดียวหรือใชรวมกับกลยุทธอ่ืนก็ได 

2.2 การพัฒนาตลาด (Market Development) ไดแก กลยุทธขยายการขายและ
การใหบริการของผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบันไปยังพ้ืนที่ใหม (New Geographic Area) ที่บริษัท
ไมเคยขายมากอนเพื่อเพ่ิมอาณาเขตการขายใหมากขึ้น วิธีที่ใชมากคือ การขายในตลาด
ตางประเทศ  

2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เปนกลยุทธเพ่ิมยอดขายโดย
การพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนสินคาและบริการปจจุบันขององคกร โดยกลยุทธน้ีจะตองอาศัยการ
วิจัยและพัฒนาเปนหลักซึ่งองคกรตองใชเงินมากขึ้นกวาเดิมและอาจนําไปสูการขยายธุรกิจไปสู
ผลิตภัณฑและบริการใหม 

3. กลยุทธกระจายธุรกิจ ไดแก กลยุทธที่องคกรเขาไปดําเนินงานมากกวาหนึ่งธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือตางอุตสาหกรรมกันก็ไดหรือเขาไปดําเนินงานในบริษัทอ่ืนก็ได แบง
ออกเปน 3 ประเภท คือ 

3.1 กลยุทธกระจายธุรกิจเดียวกัน (Concentric Diversification) ไดแก กลยุทธการ
เพ่ิมสินคาตัวใหม หรือบริการอันใหมแตยังคงเกี่ยวของกันกับสินคาหรือบริการเดิม   

3.2 กลยุทธกระจายธุรกิจในแนวนอน (Horizontal Diversification) ไดแก กลยุทธ
การเพิ่มสินคาตัวใหมหรือบริการอันใหมที่ไมเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการเดิมแตเพ่ือขายใหกับ
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ลูกคาปจจุบัน กลยุทธน้ีมีความเสี่ยงนอยกวาการกระจายโดยการรวม เพราะเปนธุรกิจที่คุนเคย
มากอนแลว    

3.3 กลยุทธการกระจายโดยการรวมธุรกิจ (Conglomerate Diversification) คือ  
กลยุทธการเพิ่มสินคาตัวใหมหรือบริการอันใหมที่ไมเกี่ยวของกันกับสินคาหรือบริการเดิมของ
บริษัท 

4. กลยุทธปองกันตัว ไดแก การมุงดําเนินงานปจจุบันใหดีที่สุดดวยการปองกันตัวเอง
จากการคุกคามของคูแขงขันหรือการรักษาสถานะเดิมไวมีกลยุทธ  4 ประการ คือ 

4.1 บริษัทคารวม (Joint Venture) ไดแก การที่บริษัทตั้งแตสองแหงขึ้นไปรวมกัน
ตั้งบริษัทที่สามขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลงทุนรวมกัน หรือการที่บริษัทตั้งแตสองแหงขึ้นไป
ตั้งองคการแยกขึ้นมาอีกแหงหน่ึงในรูปใดๆ ก็ตามแตมีสวนลงทุนเทากัน การที่ถือวาเปนกลยุทธ
ปองกันตัวก็เพราะวาองคกรไมไดดําเนินโครงการโดยลําพังแตเพียงผูเดียวซึ่งจะเปนการลดการ
เสี่ยงภัยลง 

4.2 การตัดทอน (Retrenchment) ไดแก การที่องคการจัดระเบียบใหมโดยการลด
ตนทุนลดสินทรัพยเพ่ือใหสอดคลองกับการขายและกําไรที่ลดลงหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวากล
ยุทธฟนฟูกิจการ(Turnaround) หรือกลยุทธปรับองคการ (Reorganizational Strategy) เพ่ือ
ปกปองคุมครองความรูความสามารถที่สําคัญขององคกรไว ระยะเวลาในการใชกลยุทธตัดทอน
องคกรอาจตองขายที่ดินและสินทรัพยบางสวน เพ่ือนําเงินมาใชหมุนเวียน ตัดสินคาบางประเภท
ออก ปดธุรกิจบางสวนที่ไมมีกําไร ปดโรงงานบางแหงที่ลาสมัย ลดจํานวนพนักงานลง และวาง
ระบบควบคุมคาใชจาย การใชกลยุทธตัดทอนอาจไดรับการตอตานจากผูถือหุน พนักงานหรือ
สื่อสารมวลชน ความจําเปนที่องคกรตองใชกลยุทธน้ีเพราะในบางกรณีก็จะสงผลใหองคกร
ลมละลายได 

4.3 การขายกิจการบางสวน (Divestiture) กลยุทธน้ีองคการจะเลือกขายธุรกิจที่ไม
มีกําไร ธุรกิจที่ใชเงินลงทุนสูง และธุรกิจที่ไมเหมาะสมกับองคกรในขณะน้ัน บางครั้งการขาย
กิจการบางสวนอาจนําเงินที่ขายไดไปใชลงทุนในธุรกิจอีกอยางหนึ่งหรือซ้ือธุรกิจอ่ืนที่มีโอกาส
ดีกวา เทากับเปนการลดระดับการกระจายธุรกิจลงใหเหลือเฉพาะที่บริษัทถนัดหรือมีความ
เชี่ยวชาญเทานั้น 

4.4 การชําระบัญชี (Liquidation) หมายถึง การขายสินทรัพยทุกอยางของบริษัท
หรือเลิกกิจการในบาสถานการณการหยุดการดําเนินงานจะกอใหเกิดผลขาดทุนนอยกวาการ
ดําเนินกิจการตอไป กลยุทธน้ีเปนกลยุทธสุดทายที่นํามาใชเม่ือไมมีทางเลือกอ่ืน เพราะสราง
ความเจ็บปวดใหกับผูถือหุน เจาหนี้ พนักงาน ผูขายวัตถุดิบและชุมชน ผูถือหุนและเจาหนี้จะ
ขาดทุนหรือสูญเสียเงินทุน พนักงานผูบริหารจะไมมีงานทําผูขายจะสูญเสียลูกคา สวนชุมชนก็
จะเพ่ิมอัตราการไมมีงานทําและขาดภาษีเงินได 

 



51 

 

ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4P’s) 
 
 การจัดการการตลาดในปจจุบัน ไมไดหมายถึงการขายสินคาหรือบริการที่ผลิตได
เทานั้น แตหมายถึงการที่จะตองทราบวา จะผลิตสินคาหรือบริการอะไรเพื่อใหตรงกับความ
ตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การกําหนดราคาเพื่อใหมีคุณคาเหมาะสมกับ
มูลคาที่ลูกคายินดีจาย การเลือกชองทางการจัดจําหนายเพื่อจะสามารถกระจายสินคาใหถึงมือ
ผูบริโภค รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม สรุปไดวา ทฤษฎี
สวนผสมทางการตลาดจึงเปนสวนหนึ่งของการจัดการทางการตลาด ซ่ึงหมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่มีการควบคุมไดซ่ึงธุรกิจสามารถใชรวมกัน เพ่ือสนองความพึงพอใจของผูบริโภค
และกลุมเปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย 4 สวน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย 
และการสงเสริมการตลาด ดังภาพที่ 5 ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด     
  

ภาพที่ 5  ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
ท่ีมา : คอตเลอร, ฟลลิป. 2547. การจัดการตลาด. น.22 
 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความจําเปนและความตอง 
การของลูกคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดซ่ึง

สวนผสมทางการตลาด

ผลิตภัณฑ 
- ความหลากหลาย 
- คุณภาพ 
- คุณลักษณะ 
- การออกแบบตราสินคา 
- บรรจุภณัฑ 
- ขนาด 
- การบริการ 
- การรับประกนั 
- การรับคืนสินคา 

ราคา 
- ราคาขายปลีก 
- สวนลด 
- รายการชําระ   
  เงิน 
- เง่ือนไขเครดิต 
 

 

ตลาด

การสงเสริม
การตลาด 
- การสงเสริมการขาย 
- การโฆษณา 
- ทีมขาย 
- การประชาสัมพันธ 
 

ชองทางการจัด
จําหนาย 
- ชองทาง 
- การควบคุมพ้ืนที่ 
- การเลือกสรรสถานที ่
- คลังสินคา 
- การขนสง 
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จะประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ กิจกรรม องคกร หรือบุคคล ในการกําหนด 
กลยุทธดานผลิตภัณฑซ่ึงประกอบดวย 

1.1 การสรางความแตกตางในดานการแขงขัน หมายถึง การดําเนินการในเรื่องของ
การออกแบบชุดความแตกตางที่มีความหมายใหการนําเสนอผลิตภัณฑของบริษัทมีความโดด
เดนแตกตางจากการเสนอของคูแขงขัน 

1.2 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนกิจกรรมในการกําหนดขอเสนอและ
ภาพลักษณของบริษัทเพื่อเขาครอบครองตําแหนงทางการแขงขันโดดเดนมีมูลคาและคุณคาให
อยูในจิตใจของลูกคาและกลุมเปาหมาย 

1.3 กลยุทธเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ เปนการพิจารณาถึงคุณสมบัติที่มี
ลักษณะที่ดีเดนและแปลกใหมของผลิตภัณฑ รวมทั้งเปนลักษณะที่สามารถตอบสนองความ
ตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดมากที่สุด นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงองคประกอบ
ของผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในระดับตางๆ กัน ซ่ึงไดแก  

1) ผลิตภัณฑ ประโยชนพ้ืนฐานสําหรับผลิตภัณฑที่ลูกคาจะไดรับจากการซื้อ
สินคาโดยตรง 

2) รูปลักษณผลิตภัณฑ ลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาสามารถสัมผัสหรือรับรู
ได อันประกอบดวยคุณภาพ รูปรางลักษณะ รูปแบบ การบรรจุหีบหอ ตราสินคา ฯลฯ 

3) ผลิตภัณฑควบ ผลประโยชนหรือบริการเพิ่มเติม ที่ลูกคาไดรับหลังจากการ
ซ้ือสินคานั้น 

4) ผลิตภัณฑที่คาดหวัง เปนสิ่งที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับจากการซื้อและการ
ใชผลิตภัณฑน้ัน 

5) ศักยภาพผลิตภัณฑ มีลักษณะริเร่ิมที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาได 
 2. ราคา (Price) หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑที่แสดงออกในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตน 
ทุนของลูกคา ดังน้ันผูบริโภคจะทําการเปรียบเทียบมูลคาของผลิตภัณฑกับราคาหากมูลคาของ
ผลิตภัณฑมีสูงกวาราคาก็จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑน้ัน เพราะฉะนั้นในการกําหนดกลยุทธดาน
ราคาจะตองคํานึงถึง 

2.1 การยอมรับของลูกคาโดยตองสรางมูลคาของผลิตภัณฑใหสูงกวาราคาของ
ผลิตภัณฑที่ลูกคาตองจาย 

2.2 ตนทุนของสินคารวมถึงคาใชจายและกําไรของผูผลิต  
2.3 ลักษณะของการแขงขัน  

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง การจัดโครงสรางของชองทางการจัด
จําหนายเพื่อใชเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด ประกอบดวย 
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3.1 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนไปยังตลาด 
ในระบบชองทางการจัดจําหนาย จึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง และผูบริโภค 

3.2 การกระจายตัวสินคา หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ การเคลื่อนยายตัว
ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการขนสง การเก็บรักษาสินคา การบริหาร
สินคาคงเหลือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการประสานงานใหเกิดตนทุนใน การจัดจําหนาย
ต่ําสุด โดยมีระดับการใหบริการลูกคาที่เหมาะสมและมุงหวังกําไร ในการกระจายตัวสินคา ซ่ึง
สามารถสรุปหนาที่ไดดังน้ี  

1) การคาดคะเนยอดขาย เปนการประมาณยอดขายที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหน่ึง
เพราะยอดขายที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวของกับการเตรียมสินคาคงเหลือใหเหมาะสม 

2) การวางแผนการจัดจําหนาย เปนการเตรียมงานแตละงานที่จะปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกระจายตัวสินคา 

3) การบริหารสินคาคงเหลือ เปนการจัดการใหมีผลิตภัณฑขายในตลาดโดย
ไมขาดแคลนและมีในปริมาณที่เหมาะสม 

4) การดําเนินงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เปนขั้นตอนในการจัดการตามใบสั่งซื้อ
ของลูกคา 

5) การบรรจุภัณฑ เพ่ือรักษาและคุมครองสินคาใหอยูในสภาพที่ดี 
6) การคลังสินคา เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดทิศทางการเคลื่อนไหวของ

สินคาเพื่อใหเกิดการประหยัดเวลาและคาใชจาย 
7) การจัดการวัสดุ เปนงานที่เกี่ยวของกับการเลือกใชอุปกรณ เครื่องมือที่

เหมาะสม เพ่ือใหการเคลื่อนยายเกิดการสูญเสียนอยที่สุด 
8) การขนสง เปนงานที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคาวาจะใชวิธีไหนและอยางไร 

จึงเหมาะสมและประหยัดที่สุด 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซ้ือ ซ่ึงสามารถแบงได 5 ประเภท คือ 

4.1 การโฆษณา เปนเครื่องมือที่ดีที่สุด สําหรับการสรางรูปแบบของการติดตอ 
สื่อสารที่ไมใชบุคคลที่ตองจายเงินโดยผูอุปถัมภ เพ่ือนําเสนอและสงเสริมความคิดของสินคาหรือ
บริการ 

4.2 การสงเสริมการขาย เปนเครื่องมือระยะสั้นเพ่ือสงเสริมใหมีการติดตามหรือซื้อ 
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้น เชน คูปอง การประกวด การใหของแจก เปนตน โดยบริษัทจะใช
เครื่องมือการสงเสริมการขายเพื่อสรางการตอบสนองที่เร็วใหกับขอเสนอของผลิตภัณฑ และเพื่อ
กระตุนยอดขาย  
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4.3 การประชาสัมพันธ เปนแนวทางที่กําหนดขึ้นมาเพื่อสงเสริมหรือสรางภาพพจน
ของบริษัท เน่ืองจากการประชาสัมพันธจะมีความนาเชื่อถือสูงเพราะขอมูลขาวสารตางๆที่ลูกคา
ไดรับจะมีความถูกตองและเปนจริงซ่ึงมีความสําคัญตอลูกคามาก 

4.4 การขายโดยใชพนักงานขาย เปนการติดตอสื่อสารที่เกิดขึ้นโดยตรงในลักษณะ 
ของการเผชิญหนาระหวางผูขายและลูกคา โดยพนักงานขายสามารถ นําเสนอสินคา และตอบ 
ขอซักถามใหกับลูกคาจนเกิดความตองการและเกิดการตัดสินใจซื้อไดมากที่สุด 

4.5 การตลาดทางตรง เปนรูปแบบการตลาดที่มีการใชสื่อหลายรูปแบบเขามา
เกี่ยวของ เชน โทรศัพท จดหมาย เปนตน ซ่ึงลักษณะขาวสารที่สงไปสามารถเจาะใหกับผูรับแต
ละคนได 

สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ขางตน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามยุคสมัย 
โดยการนําปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสินคาหรือบริการตั้งแตกระบวนการเริ่มตนจนถึงการ
สงมอบใหแกลูกคาอยางมีคุณคา การเพิ่มปจจัยที่เปนสวนผสมทางการตลาดไดเหมาะสมกับ
ลักษณะของธุรกิจ (Others P’s) จะทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด ซ่ึงในปจจุบันไดมีการ
นํากลยุทธ Blue Ocean ซ่ึงใชหลักการสรางความแตกตางในสินคาและบริการโดยการ “ขจัด ลด 
ยก สราง” เพ่ือทําใหสินคา/บริการมีความแตกตางจากคูแขงขันจนประสบความสําเร็จในการทํา
การตลาดทําใหองคกร กลยุทธทางการตลาดที่นํามาใชจะมีแนวทางตางๆ ตามสถานการณ เชน  
กลยุทธการรักษาตลาดเดิม (Maintain) กลยุทธการสรางความเติบโต (Growth) กลยุทธการเพิ่ม
สวนแบงทางการตลาด (Market Share) กลยุทธการถอนตัวออกจากตลาด เปนตน   

 
ทฤษฎีการบริหารลูกคาสมัพันธ (CRM) 
  
 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management : CRM)  หมายถึง 
การบริหารจัดการความสัมพันธกับลูกคาโดยตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาแตละรายนั้นวามี
ความสําคัญไมเทากัน และเปนการบริหารจัดการ การบริการ การสรางความสัมพันธที่ทําให
ลูกคาพึงพอใจกับทั้งสินคา บริการ และ องคกร โดยจะมุงเนนที่กิจกรรมการสื่อสารแบบสองทาง
เพ่ือพัฒนาความสัมพันธระหวางองคกรกับลูกคาใหไดรับประโยชนทั้งสองฝาย (WIN–WIN 
Strategy) รวมทั้งสามารถทําใหลูกคาจงรักภักดีตอองคกรซึ่งเปนหัวใจหลักในการนําองคกรไปสู
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจระยะยาว โดยเปาหมายสูงสุดของการบริหารลูกคาสัมพันธ คือ 
การเติบโตของธุรกิจที่มีผลกําไรดวยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่เหมาะสมใหกับกลุม
ลูกคาที่ตองการผานชองทางที่ถูกตองเหมาะสมกับจังหวะเวลาภายใตตนทุนที่สมเหตุสมผล  
มีรายละเอียดดังน้ี 
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1. ประเภทของการบริหารลูกคาสัมพันธ 
 ประเภทของการบริหารลูกคาสัมพันธน้ันแบงไดตามระดับความสัมพันธ 5 รูปแบบ
ดังน้ี (ค็อตเลอร,ฟลลิป. การจัดการตลาด. 2547. หนา 103) 

1.1  การตลาดเบื้องตน (Basic Marketing) เปนรูปแบบความสัมพันธขั้นเริ่มตนที่
พนักงานขายขององคกรทําการเสนอขายสินคากับกลุมที่เปนลูกคา เพ่ือผลักดันใหเกิด
พฤติกรรมการซื้อ 
 1.2 การตลาดแบบตอบสนอง (Reactive Marketing) เปนรูปแบบที่พนักงานขาย
หรือองคกรพยายามสานความสัมพันธกับลูกคาในระดับที่เหนือขึ้นไปจากการซื้อขายสินคาใน
รูปแบบพ้ืนฐาน ทั้งน้ีเพ่ือผลักดันใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการขององคกร และ
กลับมาซื้อซํ้าในที่สุด 
 1.3 การตลาดที่รับผิดชอบ (Accountable Marketing) เปนรูปแบบที่พนักงานขาย
จะทําการตรวจสอบความพอใจของลูกคาและรับฟงขอเสนอแนะปรับปรุงสินคาหรือการบริการ
ขององคกร เพ่ือใหลูกคารูสึกประทับใจในองคกรมากขึ้น และอาจพัฒนาไปสูการเปนลูกคา
สนับสนุนชวยแนะนําสินคาหรือบริการตอไปยังลูกคารายอื่นๆ ใหหันมาทดลองซื้อสินคาหรือการ
บริการของบริษัทเพิ่มขึ้น 
 1.4 การตลาดแบบกระตุนเตือน (Proactive Marketing) เปนรูปแบบที่พนักงาน
ขายจะเปนฝายออกไปเยี่ยมเยือนลูกคาถึงที่บาน ที่ทํางาน หรือรานคาที่เปนลูกคาขององคกร
เปนระยะๆ เพ่ือนําเสนอขาวสารขอมูลใหมเกี่ยวกับสินคา ทั้งนี้เพ่ือสรางกลุมลูกคาที่ใหการ
สนับสนุนกับองคกรมากขึ้น และใหมีความภักดีกับองคกรมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหองคกรเกิดความ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันไดขึ้น 
 1.5 การตลาดหุนสวน (Partnership Marketing) เปนรูปแบบที่องคกรจะใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานของรานที่เปนลูกคาอยางเต็มที่ จัดการฝกอบรมใหความรูการบริหาร
รานคาอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผลกําไรของรานคาที่เพ่ิมขึ้นยอมสงผลใหกําไรโดยรวม
ขององคกรเพิ่มขึ้นเชนกัน 
 2. หลักการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ที่สําคัญ ดังน้ี คือ 

2.1 กําหนดกลุมลูกคาเปาหมายและกลุมที่ตองการสรางความสัมพันธอยางชัดเจน 
โดยตองศึกษากลุมลูกคาเปาหมายขององคการอยางละเอียด และตองทราบวากลุมลูกคาเปน
ใคร หลังจากนั้นเลือกกลุมลูกคาที่ตองการสรางความสัมพันธดวย ซ่ึงตองเปนกลุมที่สรางกําไร
หรือมีโอกาสที่จะสรางกําไรในอนาคต  

2.2 การศึกษาพฤติกรรมและความตองการของกลุมลูกคาที่ตองการสรางความ 
สัมพันธ โดยศึกษาถึงความตองการ พฤติกรรม และประวัติการติดตอของลูกคากับองคกร เชน 
ระยะเวลาในการติดตอ ลักษณะของสินคาหรือบริการที่เลือกใช ซ่ึงการติดตามพฤติกรรมของ
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ลูกคานั้น ตองติดตามลูกคาทุกรายทั้งที่ทํากําไรและไมทํากําไร ซ่ึงลูกคากลุมไมทํากําไรอาจ
กลับมาเปนลูกคาที่สามารถสรางกําไรไดในอนาคต 

2.3 การสรางปฏิสัมพันธกับลูกคา เปนการสรางความประทับใจในทุกครั้งของการ
ติดตอ การสงขอมูลขาวสารตางๆ การโทรศัพทสอบถามความพอใจในการใชบริการ เพ่ีอให
ลูกคารูสึกผูกพันกับกิจการ และตองเก็บขอมูลการติดตอกับลูกคาไวทุกครั้งเพ่ือใหทราบ
พฤติกรรม 

2.4 การนําเสนอบริการที่ตอบสนองลูกคาอยางแทจริง ทราบถึงพฤติกรรมของ
ลูกคาจนสามารถเขาไปอยูในใจของลูกคาไดแลว จากนั้นผูที่เกี่ยวของตองเตรียมเสนอบริการ
ใหมที่ไดปรับปรุงไปตามความตองการของลูกคาเพื่อใหลูกคานั้นเห็นวาบริการนั้นมีคุณคา และ
ควรนําเสนอบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคาแตละรายใหแตกตางกันโดยใหตรงกับ
ความตองการที่แทจริง  

2.5 การติดตามและการประมวลผล โดยตองติดตามและประเมินผลการสราง
ความสัมพันธอยางตอเน่ืองเพ่ือหาแนวทางแกไขและเสนอบริการที่ตรงใจลูกคามากขึ้น   
 3. ประโยชนที่ไดรับจากการบริหารลูกคาสัมพันธ 
  3.1 เพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอสินคาหรือการบริการขององคกร ทําใหลูกคาสามารถ
จดจําภาพลักษณที่ดีขององคกรในระยะยาว 
  3.2 เพ่ือใหลูกคามีความภักดีตอองคกรและใหลูกคาแนะนําสินคาหรือบริการตอไป
ยังผูอ่ืนในทางบวก (Words-of-mouth) ซ่ึงมีความนาเชื่อถือมากกวาการโฆษณาเพียงอยางเดียว 
 การทํา CRM จะเปนตัวชวยบอกองคกรวาควรจะรักษาลูกคาประเภทใด แนวคิดเกี่ยว
การเก็บรักษาลูกคาใหไดนานๆ น้ันจะชวยลดตนทุน เน่ืองจากถาองคกรสามารถรักษาลูกคาให
อยูกับองคกรไดนานจะเปนการชวยลดตนทุนที่เกิดจากการลดขั้นตอนในการทํางานใหเหลือ
นอยครั้ง องคกรไมตองเร่ิมกระบวนการทํางานใหมบอยๆ ถาหากลูกคาเขาๆ ออกๆ จะทําให
เสียตนทุนและไมกอใหเกิดโอกาสในการทํากําไร ซ่ึงโอกาสในการทํากําไรนั้นสวนหนึ่งมาจาก
การทํา Cross Selling หรือการซื้อตอเน่ือง และ Up Selling หรือการซื้อตอยอด 
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ทฤษฎีการวิเคราะหการลงทุน 
 

การวิเคราะหการลงทุน เปนกระบวนการในการพิจารณาตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนใน
โครงการดําเนินงานระยะยาว ซ่ึงจะตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากและผลตอบแทนที่จะไดรับ
ในอนาคตนั้นไมแนนอน เชน การซื้อเครื่องจักรใหม การสรางโรงงานใหม และการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม เปนตน การวิเคราะหโครงการลงทุนจึงถือไดวามีความสําคัญตอธุรกิจเปน
อยางมาก เพราะอาจจะทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จตามเปาหมายหรือประสบกับความลมเหลว
จากการตัดสินใจของฝายบริหารได ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยเทคนิคและเครื่องมือทางการเงิน
มาใช เพ่ือชวยในการตัดสินใจปญหาการใชเงินทุนของธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความ
เสี่ยงนอยที่สุด 
 

ประเภทของโครงการลงทุน 
 
โครงการลงทุนแยกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ (วรรณเพ็ญ อนิวรรตนพงศ และคณะ 

หนา 10-2)  
1. การเปลี่ยนสินทรัพยใหมแทนสินทรัพยเดิม (Replacement : maintenance of 

business) 
2. การเปลี่ยนสนิทรัพยเกาเปนสินทรัพยใหมเพ่ือประหยัดตนทุน (Replacement : 

cost reduction) 
3. การขยายงานโดยการเพิ่มผลิตภัณฑหรือขยายตลาด (Expansion of existing 

products or markets) 
4. การขยายงานโดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมหรือหาตลาดแหงใหม (Expansion into 

new products or markets) 
5. โครงการเพื่อความปลอดภยัและ/หรือเพ่ือสภาวะแวดลอม (Safety ans/or 

environmental projects) 
6. โครงการอื่นๆ 
 
ปจจัยในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน 
 
การพิจารณาเลือกลงทุนในโครงการใดนั้น จะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 
1. อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองการ ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการใดนั้นจะตอง

คํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับจากการใชเงินทุน โดยเงินลงทุนของธุรกิจน้ันจะมีตนทุน
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ของเงินทุนตามลักษณะโครงสรางเงินทุนของแตละธุรกิจแตกตางกันไป แตอยางไรก็ตาม การ
กําหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ไดจากโครงการลงทุนนั้นไมควรต่ํากวาตนทุนของเงินทุนที่
เกิดขึ้นของธุรกิจน้ัน ๆ 

2. เงินสดจายลงทุน หมายถึง จํานวนเงินสดที่จายลงทุนในโครงการไมวาจะโดยทาง 
ตรงหรือทางออมโดยโครงการลงทุนแตละโครงการจะมีเงินสดจายลงทุนแตกตางกัน ดังน้ันจึง
เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการวิเคราะหการลงทุน 

3. เงินสดรับจากการลงทุน หมายถึง เงินสดรับหรือผลตอบแทนจากการลงทุนตลอด
อายุของโครงการ ซ่ึงอาจจะเปนรายไดทีไ่ดรับเพ่ิมขึ้นหรือเปนคาใชจายที่ประหยดัได เงินสดรับ
จากการลงทุนจะตองคํานึงถงึภาษีเงินไดดวย 

4. คาเสื่อมราคา เปนคาใชจายที่นําไปหักจากรายไดกอนจะนําไปคํานวณภาษีเงินได 
การคิดคาเสื่อมราคานั้นมีหลายวิธี โดยแตละวิธีจะทําใหคาเสื่อมราคาที่คํานวณในแตละปของ
โครงการลงทุนแตกตางกันไป คาเสื่อมราคาเปนคาใชจายที่ไมไดจายเปนเงินสด แตจะชวยให
สามารถประหยัดภาษีได ดังน้ันการคิดคาเสื่อมราคาจึงมีผลตอเงินสดจายลงทุนและเงินสดรับ
ของแตละโครงการลงทุนดวย โดยทั่วไปวิธีการคิดคาเสื่อมราคาที่นิยมใชมีดังน้ี 

4.1 วิธีเสนตรง วิธีน้ีจะนําราคาทุนของสินทรัพยหักดวยราคาซาก หารดวยอายุ
การใชงาน 

4.2 วิธียอดลดลงทวีคูณ วิธีน้ีอัตราคาเสื่อมราคาจะเปน 2 เทาของวิธีเสนตรงและ
ไมคํานึงถึงราคาซากของสินทรัพย 

4.3 วิธีผลรวมจํานวนป วิธีน้ีจะนําอัตราสวนของปที่ไดประโยชนในสินทรัพยกับ
ผลรวมของจํานวนปทั้งหมดคูณกับราคาทุนของสินทรัพยหักดวยราคาซาก(ถามี) 

4.4 วิธีจํานวนผลผลิต  วิธีน้ีประมาณการปริมาณผลผลิตทั้งหมดที่ไดรับจากการใช
สินทรัพยเพ่ือนํามาคํานวณอัตราคาเสื่อมราคาตอหนวยผลผลิต 

5. ภาษีเงินได ในการดําเนินงานของธุรกิจโดยทั่วไป เม่ือมีกําไรจากการดําเนินงาน
จะตองนําผลกําไรที่ไดไปคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ถาธุรกิจมีกําไรมากจะเสียภาษี
เงินไดสูงกวาธุรกิจที่มีกําไรต่ํากวา 

6. มูลคาของเงินตามเวลา เงินที่ไดรับในชวงเวลาที่แตกตางกันภายใตภาวะปจจัย
ดอกเบี้ยที่แตกตางกันก็จะทําใหมูลคาของเงินแตกตางกันไปดวย ในการวิเคราะหโครงการลงทุน
น้ันจะตองคํานวณหามูลคาปจจุบันของเงินที่จะไดรับในอนาคตวามีคา ณ ปจจุบันเทาไร เพ่ือ
สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเงินที่จาย ณ วันปจจุบันไดถูกตองมากขึ้น การคํานวณหาคา
ปจจุบันของเงินสดที่จะไดรับในอนาคตสามารถคํานวณโดยใชสูตรไดดังน้ี             
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   PV    =                    FN    
                              

                    (1 + i)n 

กําหนดให 
PV  =  มูลคาของเงินปจจุบัน 
FN   =  มูลคาของเงินในอนาคต 
i     =  อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา 
n    =  ระยะเวลา (ป) 
 

ในการพิจารณาเลือกลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งน้ัน อาจใชวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(Net Present Value : NPV) เปนวิธีการประเมินคาโครงการลงทุน เพ่ือตัดสินใจลงทุน โดยวิธี
มูลคาปจจุบันสุทธิเปนวิธีการประเมินคาของโครงการลงทุน โดยการเปรียบเทียบมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตกับเงินลงทุนสุทธิของโครงการ ณ อัตราตนทุนของเงินทุน
หรืออัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา หลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินใจโดยวิธีน้ีคือควรเลือกลงทุนใน
โครงการที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิมากกวาหรือเทากับศูนย เพราะโครงการลงทุนนั้นใหผลตอบแทน
ที่สูงกวา หรือเทากับตนทุนของเงินทุนพอดี แตไมควรลงทุนในโครงการที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิ
นอยกวาศูนย เพราะจะทําใหผลตอบแทนที่ไดรับต่ํากวาตนทุนของเงินลงทุน 

 
NPV = PV ของกระแสเงนิสดรับสุทธิ – PV มูลคาปจจุบันของเงินลงทุนสทุธิ 

 
โดย   NPV เปนบวก > 0   ยอมรับโครงการลงทุน Accept  

NPV เปนลบ   < 0   ไมยอมรับโครงการลงทุน Reject 
NPV             = 0   ยอมรับโครงการลงทุน Accept  
 

ขอดีของวิธีมูลคาปจจุบันสทุธ ิ
1. รูถึงมูลคาของกิจการที่เพ่ิมขึ้นจากการลงทุน 
2. พิจารณากระแสเงินสดที่เกีย่วของตลอดทั้งโครงการ 
3. พิจารณาคาของเงินในเวลาที่ตางกัน 
4. พิจารณาความเสี่ยงของกระแสเงินสดในอนาคต 

 
ขอเสียของวธิมูีลคาปจจุบันสุทธ ิ

1. ตองประมาณการอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองการเพื่อใชในการคาํนวณ 
2. แสดงออกมาเปนจํานวนเงนิซ่ึงอาจจะเขาใจยากกวาแสดงเปนอัตรารอยละ 
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3. เปนการสมมติใหกระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับในแตละปนําไปลงทุนตอโดยไดรับ
อัตราผลตอบแทนเทากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองการซึ่งคงที่ตลอดอายุโครงการ ซ่ึงความ
เปนจริงอาจไมเปนเชนนั้น 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 เปนการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในสวนของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากที่มีผู
ศึกษาไว อาทิเชน  
 
 นางสาวสุนิดา สุโขบล (2544) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการไม
เลือกซื้อสินคาผานเครือขายอินเตอรเน็ต เปนการศึกษาเพื่อทราบถึงปจจัยทางการตลาดดาน
ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการไมเลือกซื้อสินคาในหมวดของขวัญผานเครือขายอินเตอรเน็ต ปจจัย
ทางการตลาดดานตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาในหมวดของขวัญผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกัน ทําใหทราบถึงความแตกตางที่เปนไปได รวมทั้งศึกษา
ถึงความคิดเห็นของผูใชบริการอินเตอรเน็ตบน web site ที่มีตอการดําเนินธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต โดยทําการวิจัยเชิงสํารวจและนําเสนอรูปแบบเชิงพรรณนา 
(Descriptive) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการไมเลือกซื้อสินคาในหมวด
ของขวัญผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet) 2. ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการไม
เลือกซื้อสินคาในหมวดของขวัญผานเครือขายอินเตอรเน็ตกับที่ปจจัยมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ
สินคาในหมวดของขวัญผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet) วามีความตางกันอยางไร 3. ศึกษา
ความคิดเห็นของผูใชบริการ Internet บน Web site ที่มีตอการดําเนินธุรกิจซ้ือ-ขายสินคาผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางโดยสวนใหญเปนเพศหญิงและนิยมเขาชม
เว็บไซด 2 เว็บไซด ดังน้ีคือ www.sanook.com และ www.mweb.co.th มีพฤติกรรมในการไม
เลือกซื้อสินคาในหมวดของขวัญโดยคํานึงถึงปจจัยดานราคาสําคัญที่สุด น่ันคือเห็นวาไมมีความ
ปลอดภัยในการชําระเงิน สวนกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาในหมวดของขวัญ 
จะคํานึงถึงปจจัยดานการจัดจําหนายสําคัญที่สุด น่ันคือสะดวกในการคนหาสินคาและการสั่งซ้ือ
สินคา ผูใชบริการ Internet ตอ Web site ที่มีการดําเนินธุรกิจซ้ือ-ขายสินคาผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต มีความเห็นวาปจจัยดานราคามีความสําคัญที่สุด เชนเดี่ยวกับกลุมตัวอยางที่มี
พฤติกรรมในการไมเลือกซื้อสินคาในหมวดของขวัญ โดยประเภทของสินคาที่อยูในหมวด
ของขวัญคือ เครื่องประดับ กลุมตัวอยางสวนใหญถาไมไดเห็นสินคาและจับตองสินคาจะไม
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคานั้นๆ 
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ปราโมทย ลือนาม (2541) ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชอินเตอรเน็ตใน
ประเทศไทยในการซื้อขายสินคาและบริการผานทางอินเตอรเน็ตในชวงพ.ศ.2541 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินความคิดเห็นและศึกษาความสัมพันธของลักษณะตางๆ ของผูบริโภค
กับลักษณะของการใชอินเตอรเน็ต เปนการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงวิเคราะห โดยทํา
การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ มาทําการศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจบน
อินเตอรเน็ตและศึกษาเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุม ศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ตางๆ และผลที่เน่ืองมาจากองคประกอบเหลานั้น ผลการศึกษาพบวา ผูใชอินเตอรเน็ตสวนใหญ
ในประเทศไทยไมมีวัตถุประสงคในการซื้อสินคาและบริการ จํานวนเว็บไซตที่เขาชมโดยเฉลี่ย
สวนใหญนอยกวา 10 แหงตอสัปดาห การใชงานสวนใหญใชสัปดาหละ 5-10 ชั่วโมง และผูใช
สวนใหญคิดวาการรับรูขาวสารและโฆษณาบนอินเตอรเน็ตเปนเหตุจูงใจใหสั่งซื้อสินคาจากชอง
ทางการจําหนายอ่ืนๆ ในภายหลัง โดยมีเหตุผลสําคัญที่มีการสั่งซื้อสินคาหรือบริการผานทาง
อินเตอรเน็ต คือ สะดวก สวนเหตุผลสําคัญที่ผูใชไมซ้ือสินคาหรือบริการผานทางอินเตอรเน็ตคือ 
ไมม่ันใจในระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน สวนรายการสินคาและบริการที่ผูใชอินเตอรเน็ต
ใหความสนใจมากที่สุดคือ ศูนยบริการขอมูลรองลงมาเปนศิลปะ ดนตรี ภาพยนตร การ
ทองเที่ยว โรงแรมและรีสอรท ตามลําดับ 

 
 ปริย วงศวานชาตรี (2544) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผูใชอินเตอรเน็ตและปจจัยที่มี

อิทธิพลตอระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยชวงพ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูใชอินเตอรเน็ตและปจจัยที่มีอิทธิพลตอระบบพาณิชยทรอนิกส รวมทั้ง
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อสินคาและบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต ในการศึกษาไดทํา
การออกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่พิจารณา 
โดยผลการศึกษาพบวา ในชวงพ.ศ. 2544 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยยังไมเติบโต
เทาที่ควร เน่ืองจากยังมีผูใชอินเตอรเน็ตไมมากเทาที่ควรและผูใชอินเตอรเน็ตสวนใหญยังอยูใน
เฉพาะเมืองใหญเทานั้น และเปนที่คาดกันวา การซื้อขายผานอินเตอรเน็ตในอนาคตจะเปนกล
ไกลหนึ่งในการชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจในยุคของเศรษฐกิจใหม จากผลการคาดการณแสดงใหเห็น
ถึงมูลคาของการซื้อขายผานอินเตอรเน็ตนับตั้งแตพ.ศ. 2541 มีการเติบโตจาก 370 ลานบาท 
เพ่ิมเปน 1,229 ลานบาท ในป พ.ศ. 2542 และเฉลี่ยเพ่ิมเปน 50,920 ลานบาทในป  พ.ศ.2546 
หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 332 ในป พ.ศ. 2542  
 สมเกียรติ  ตั้งกิจพาณิชย (2542, อางใน วิริยะ สุรมานนท. 2547) ไดทําการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับสถานภาพของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยจากมุมมองของผูบริโภค 
โดยสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมในการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตของผูบริโภค จํานวน 
206 คน เปนชาย 109 คน และเปนหญิง 97 คน และสวนใหญมีอายุระหวาง 20-40 ป จากการ
สํารวจพบวา ผูบริโภคประมาณรอยละ 84 ยังไมเคยซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ตมี
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ผูบริโภครอยละ 74 กลาววา อยากทดลองซื้อสินคา สวนผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาและบริการผาน
อินเตอรเน็ตมีเพียงรอยละ 16 โดยผูบริโภครอยละ 4 เคยซื้อสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต
หลายครั้ง (มากกวา 2 ครั้ง) และผูบริโภคกลุมที่เคยสั่งซ้ือสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ตน้ี
ประมาณครึ่งหน่ึงเคยสั่งซ้ือสินคาจากตางประเทศในขณะที่มีผูบริโภคอีกครึ่งหน่ึงเคยสั่งซ้ือใน
ประเทศไทย และมีผูบริโภคเพียงไมกี่คนเทานั้นที่เคยสั่งซื้อสินคาจากทั้งในและตางประเทศ 
สวนในดานของสินคา พบวาผูบริโภคจะสั่งซื้อสินคามีความหลากหลายไมมาก สวนใหญไดแก 
หนังสือ ซีดี วีดีโอ บริการขอมูล และซอฟแวร นอกจากนั้นยังพบวา ปญหาสําคัญที่ผูบริโภคไม
เคยซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต คือความวิตกกังวลไมม่ันใจวาจะไดรับสินคาตรงกับที่โฆษณาและ
ความไมปลอดภัยในวิธีการชําระเงิน 
 
 รายงานผลสํารวจสถานภาพการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ.2551 
ของสํานักงานสถิติแหลงชาติ ซ่ึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 
2551 โดยการสัมภาษณตามแบบสอบถามและการนําแบบสอบถามขึ้นเว็บไซดใหผูประกอบการ
เขามาตอบ ทั้งสิ้นจําวน 1,678 ราย ผลจากการสํารวจที่สําคัญ สรุปไดดังน้ี ธุรกิจสวนใหญ  
รอยละ 33.7 ขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาประมาณ 3-5 ป และจํานวน รอยละ 
49.8 ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและมีหนารานดวย ประเภทอุตสาหกรรมที่ทําการ
ขายผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในกลุม Business to Business ใน 5 อันดับแรก ไดแก 
เสื้อผาสิ่งทอ คอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงานเครื่องเขียน เครื่องมือวิทยาศาสตร บริการวิชาชีพ
และบริการออกแบบเว็บไซด สวนอุตสาหกรรมที่ทําการขายผานระบบพาณิชยอิทรอนิกสใน 
กลุม Business to Customer คือ เสื้อผา/เครื่องแตงกาย/เครื่องประดับ นํ้าหอม/เครื่องสําอางค  
การทองเที่ยว/จองตั๋วเดินทาง/ที่พัก คอมพิวเตอร และธุรกิจประกันภัยนายหนาและตัวแทน โดย
จากการสํารวจ ความคิดเห็นของผูประกอบการถึงแนวโนมการเติบโตของการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ประมาณรอยละ 57.2 ของผูประกอบการทั้งหมดตอบวามียอดขายในพ.ศ.2550 
ดีขึ้นจาก พ.ศ.2549 และคาดวาใน พ.ศ.2551 จะมียอดขายที่ดีกวาในพ.ศ. 2550 ถึงรอยละ 66.8 
สําหรับอุปสรรคที่ทําใหพาณิชยอิเล็กทรอสในประเทศไทยไมเติบโตเทาที่ควร เชน ลูกคากลัว
การขโมยขอมูลบัตรเครดิต ซ้ือสินคาแลวไมไดรับของ เปนตน 
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บทที ่3  
ระเบียบวิธกีารศึกษาและผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการเพิ่มรายไดของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยเชื่อมโยง
กับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ตามกรอบ
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขัน (The Five-
Force of Competition Models) การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) แนวคิด
การจัดการทางการตลาด ประกอบดวย ทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด (4P’S) การบริหารลูกคา
สัมพันธ (CRM) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยการสํารวจขอมูลผานแบบ 
สอบถามทางจัดสงทางอินเตอรเน็ต (e-mail address) จากน้ันทําการศึกษาขอมูลปฐมภูมิและ
ขอมูลทุติยภูมิ แลวนําขอมูลทั้งสองสวนมาวิเคราะหประมวลผลรวมกัน เพ่ือกําหนดกลยุทธการ
เพ่ิมรายไดและแนวทางในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในดานการเปนผูใหบริการ
ขนสงพัสดุภัณฑ รายละเอียดของการศึกษามี ดังน้ี  
 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยใชแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ต โดยการตอบ
แบบสอบถามเปนแบบ “เลือกตอบโดยสมัครใจ” 

2. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการใหบริการและขอมูลการดําเนินงานของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จากรายงานประจําป
และแหลงขอมูลทั่วไป เชน วารสารทางวิชาการ หนังสือพิมพ นิตยสารธุรกิจและเว็ปไซดตางๆ 

3. การวิเคราะหขอมูล (Descriptive Analysis) เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาทํา
การวิเคราะหโดยใชทฤษฎีและแนวคิดตางๆ มาเปนเครื่องมือ ในการในการกําหนดกลุยทธการ
เพ่ิมรายได ดังน้ี  

3.1  การวิเคราะหสภาพการแขงขัน (The Five-Force of Competition Models) 
3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) 
3.3 การวิเคราะหสวนผสมการตลาด Marketing Mix (4P’s) 
3.4 การวิเคราะหการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 
3.5 การกําหนดกลยุทธทางเลือก (TOWS Matrix และ IE Matrix) 
3.6  สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางในการกําหนดกลยุทธ 

 4. กลยุทธการเพิ่มรายได 
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การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางในการกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิม
รายไดในกลุมตลาดขนสงของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยเชื่อมโยงกับธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก  

1. กลุมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (ขอมูล ณ 26 ธันวาคม 2552) จํานวน 
5,757 ราย ซ่ึงจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยแยกเปน
ผูประกอบการที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล จํานวน 1,926 ราย จดทะเบียนในนามบุคคล
ธรรมดา 3,831 ราย และสามารถแบงเปนหมวดหมูเว็บไซดที่ไดรับการจดทะเบียนพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไดทั้งสิ้น 7,083 เว็บไซด ตามตารางที่ 11 ลักษณะสินคา/บริการแบงตามหมวด 
หมูเว็บไซดการจดทะเบียน  

2. กลุมพนักงานในสายงานตางๆ ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงเปนแบบสํารวจ
ความคิดเห็นและการใหคาคะแนนในแตและปจจัยถึงสภาพแวดลอมภายในภายนอก โอกาสและ
อุปสรรค ที่มีผลตอการดําเนินงาน ซ่ึงทําใหลักษณะของสัมภาษณสวนตัวและการสัมภาษณทาง
โทรศัพท ในประเด็นตางๆ  จํานวน 20 รายโดยแบงตามลักษณะสายงาน   

 
ตารางที่ 11 ลักษณะสินคา/บริการแบงตามหมวดหมูเว็บไซดการจดทะเบียน 

ลักษณะของสนิคา/บริการ จํานวนผูประกอบการ(ราย) 

1. การศึกษา 124 
2. กีฬาและสันทนาการ 36 
3. เกมส ของเลนเด็ก ของขวัญ เบ็ดเตล็ด 364 
4. ขาว-สื่อ 60 
5. ทองเที่ยว 633 
6. การเงิน กฎหมาย และบัญชี 105 
7. บันเทิง และนันทนาการ 139 
8. บุคคล สังคม มนุษยวิทยา 84 
9. เครื่องมือสื่อสาร กลอง 95 
10.ยานยนต 118 
11.ศิลปะ และวัฒนธรรม 58 
12.การแพทย และสุขภาพ 501 
13.คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต 1,745 
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ตารางที่ 11 ลักษณะสินคา/บริการแบงตามหมวดหมูเว็บไซดการจดทะเบียน (ตอ) 

ลักษณะของสินคา/บริการ จํานวนผูประกอบการ(ราย) 

14.อาหาร และเครื่องดื่ม 80 
15.แฟชั่น เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ 778 
16.อสังหาริมทรัพย ออกแบบ ตกแตง บานและสวน 167 
17.เครื่องมือเครื่องใชอุตสาหกรรม 259 
18.อื่นๆ 1,737 

รวม 7,083 

  
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการสุมแบบหลายขั้นตอน โดย
มีขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
 
 1. ทําการคัดเลือกกลุมผูประกอบการจากลักษณะสินคาที่ผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสจัดจําหนาย คือ เปนสินคาที่สามารถจับตองไดและตองมีการจัดสงสินคาใหลูกคา
โดยผานวิธีการตางๆ เชน ทางไปรษณีย บริษัทขนสงเอกชน และจัดสงดวยพนักงานของบริษัท
เองรวมทั้งสิ้น 5,906 เว็ปไซด 
 2. วิธีการสุมตัวอยางคํานวณดวยสูตรของTaro Yamane ที่มีความคลาดเคลื่อน 
ของการสุมตัวอยางรอยละ 0.5 จะไดจํานวนของขนาดตัวอยาง (ธานินทร ศิลปจารุ, 2552,  
น.45) ซ่ึงจะใชในการประมาณกลุมตัวอยางขั้นต่ําสําหรับการศึกษาครั้งน้ี ดังน้ี 
 
  สูตรที่ใช   n =             N 
         1 + N (e2) 
  โดย       n = จํานวนของขนาดตัวอยาง 
     N =  จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชใน 

     การศึกษา  
    e = ความผิดพลาดที่ยอมรับได  
  แทนคา  
    n =      5,906 
         1 + 5,906 (0.052) 
     =  374.51  
     = 375 
 
 



66 

 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาใชแบบสอบถามทางอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือในการเก็บรวม
รวมขอมูล โดยการออกแบบสอบถามที่มีรูปแบบคําถามปลายปด และคําถามปลายเปด โดย
ลักษณะคําถามในแบบสอบถามประกอบดวย 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก รูปแบบการจดทะเบียน ระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ลักษณะสินคาที่จัดจําหนาย มูลคาการซื้อ
ขายสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากลูกคาตางประเทศและกลุมลูกคาตางประเทศ
สวนใหญอยูในภูมิภาคใด รวมทั้งแนวโนมการเจริญเติบโตของธุรกิจในการประกอบการผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดสงสินคาที่สั่งซ้ือใหกับผูซ้ือสินคาที่สั่งซ้ือสินคาผาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดแก ปริมาณการจัดสงสินคา มูลคาของสินคาในการจัดสงเฉลี่ย
ตอชิ้น นํ้าหนักของสินคา การชําระคาสินคา วิธีการจัดสงที่เลือกใช กรณีเลือกสงสินคาผาน
บริการไปรษณียเลือกใชบริการใด กรณีไมเลือกสงสินคาผานบริการไปรษณีย เน่ืองจากเหตุผล
ใด และอุปสรรคในการจัดสงสินคาใหแกผูซ้ือสินคา 
 สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ไดแก ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกสงสินคาผานบริการไปรษณีย เชน การใหเครดิตในการชําระคาบริการ การใหสวนลดเมื่อ
ใชบริการจัดสงจํานวนมาก การสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชนเพ่ิมเติม การไปรับฝากสง
สินคา ณ ที่อยูของผูฝากสง เพ่ือเปนการสอบถามถึงปจจัยที่ชวยในการตัดสินใจใชบริการ
ไปรษณีย ซ่ึงผูตอบใหคะแนนตอระดับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสงสินคาผานบริการ
ไปรษณียในดานตางๆ วามีความสําคัญมากนอยเพียงใดโดยใชระดับการวัดความสําคัญเปน 5 
ระดับ ดังน้ี 
  ใหคะแนนระดับ 5 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด 
   ใหคะแนนระดับ 4 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจมาก 
   ใหคะแนนระดับ 3 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 
   ใหคะแนนระดับ 2 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจนอย 
   ใหคะแนนระดับ 1 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด 
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 การเก็บรวบรวมขอมูลกลุมผูประกอบการ 
 
 รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามสงทางอินเตอรเน็ตใหแกกลุมผูประกอบ 
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การตอบแบบสอบถามเปนแบบ “เลือกตอบโดยสมัครใจ” โดยการสง
แบบสอบถามจะมี 2 ลักษณะคือ การจัดสงใหแกผูประกอบการโดยตรงโดยผานที่อยู
อิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการ (e-mail address) ทั้งหมดจํานวน 600 ชุด และการฝากแบบ 
สอบถามไวที่เว็บไซดตางๆ ผลจากการตอบแบบสอบถามมีผูประกอบการตอบแบบสอบ 
ถามกลับมาทั้งสิ้น จํานวน 381 ราย จากจํานวนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่จด
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ผูศึกษาจึงไดใชแบบสอบถามที่ตอบ
กลับมาทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา  
  
 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
 
 ในการศึกษาครั้งน้ีจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Science : SPSS for Windows) 
และใชคาสถิติในการวิเคราะหขอมูลคารอยละ (Percentage) ของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 
 ผลการศึกษาและการนําเสนอขอมูล 
  
 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการเชิงสํารวจโดยการเก็บรวมรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจาก
กลุมตัวอยางผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย ทั้งหมดจํานวน 600 ชุด และการฝากไวที่เว็บไซดตางๆ ผลจากการตอบแบบ 
สอบถามมีผูประกอบการตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน 381 ราย ผูศึกษาไดนําผลการตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในลักษณะสถิติพรรณนา 
และใชตารางสรุปขอมูลประกอบการบรรยาย ตามลําดับดังน้ี 
 
 1. ขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 
 2. ขอมูลเกี่ยวกบัการจัดสงสินคาใหกับผูซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
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 สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 
 
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง เปนขอมูลที่ใชอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ที่เปนผูตอบแบบสอบถามไดแก รูปแบบการจดทะเบียนผูประกอบการ ระยะเวลาในการดําเนิน 
การลักษณะของสินคาที่จัดจําหนาย ปรากฎผลการศึกษาดังตารางที่ 13 ขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง 
 
ตารางที่ 12 ขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลทั่วไป  จํานวน 
      (n=381) 

     รอยละ 

รูปแบบการจดทะเบียนผูประกอบการ 
บุคคลธรรมดา 
นิติบุคคล 

 
223 
158 

 
       58.5 
       41.5 

ระยะเวลาในการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
นอยกวา 1 ป 
1 – 2 ป 
2 ปขึ้นไป – 3 ป 
3 ปขึ้นไป – 4 ป 
4 ปขึ้นไป – 5 ป 
มากกวา 5 ป 

 
21 
62 

  205 
78 
11 

             4 

 
        5.5 
       16.3 
       53.8 
       20.5 
        2.9 
          1 

ประเภทของสินคาที่จัดจําหนาย 
แฟชั่น เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน กลอง เครื่องมือสื่อสาร 

คอมพิวเตอร 
อาหาร เครื่องด่ืมสําเร็จรูป ผลิตภัณฑยา สมุนไพร 
สิ่งพิมพ เครื่องใชสํานักงาน ของขวัญ ของชํารวย 
เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 

 

  171 
13 

 
66 
40 
91 

 

44.9 
         3.4 

 
17.3 
10.5 
23.9 

รวม   381           100 
 
 จากตารางที่ 12 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูประกอบ 
การที่จดทะเบียนบุคคลธรรมดาคิดเปนรอยละ 58.5 และเปนผูประกอบการที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลคิดเปนรอยละ 41.5 โดยมีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 2 ปขึ้นไป–3 ป มากที่สุดคิด
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เปนรอยละ 53.8 รองลงมาคือ ระยะเวลา 3 ปขึ้นไป- 4 ป คิดเปนรอยละ 20.5 ระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจที่นอยที่สุด คือ มากกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 1 สําหรับประเภทของสินคาที่จัด
จําหนายเปนสินคาประเภทแฟชั่น เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.9 
รองลงมาเปนสินคาประเภท สิ่งพิมพ เครื่องใชสํานักงาน ของขวัญ และของชํารวย คิดเปน 
รอยละ 23.9 สําหรับประเภทสินคาที่มีสัดสวนในการซื้อ-ขายนอยที่สุดคือ สินคาประเภท
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน กลอง เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 3.4 
 
ตารางที่ 13 มูลคาการขายสินคาจากลูกคาตางประเทศตามภูมิภาคของกลุมลูกคา 

ขอมูลเก่ียวกบัการขายตางประเทศ 
จํานวน  
(n=381) 

รอยละ 

การขายสินคาลูกคาตางประเทศ 
มี 
ไมมี 

 
56 
325 

 
14.7 
85.3 

มูลคาการขายสินคาจากลูกคาตางประเทศคิดเปน 
รอยละเทาใด 

นอยกวา 10% 
10 – 20% 
21 – 30% 
มากกวา 30% 

 
 

30 
21 
2 
3 

 
 

53.6 
37.5 
3.6 
5.4 

กลุมลูกคาตางประเทศที่ ซ้ือสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสวนใหญอยูในภูมิภาคใด 

เอเชีย 
ยุโรป 
อเมริกาเหนือ 
อเมริกาใต 
ออสเตรเลีย 
แอฟริกา 
ไมมีการซื้อขาย 

 
 

22 
20 
4 
3 
7 
0 

325 

 
 

5.8 
5.2 
1.0 
0.8 
1.8 
- 

85.3 
รวม 381 100 

 
จากตารางที่ 13 มูลคาการขายสินคาจากลูกคาตางประเทศแยกตามภูมิภาคของกลุม

ลูกคา ผูประกอบการการสวนใหญไมมีมูลคาการขายกับลูกคาตางประเทศ คิดเปนรอยละ 85.3 
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และมีมูลคาการขายกับลูกคาตางประเทศคิดเปนรอยละ 14.7 โดยมูลคาการขายนอยกวา 10% 
คิดเปนรอยละ 53.6 รองลงมามีมูลคาการขาย 10-20% คิดเปนรอยละ 37.5 และภูมิภาคที่มี
มูลคาการขายสูงสุด คือ เอเชีย คิดเปนรอยละ 5.8 รองลงมาคือ ยุโรป คิดเปนรอยละ 5.2 ของ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีมูลคาการขายกับลูกคาตางประเทศและภูมิภาคที่ไมมี
การขายเลยคือ แอฟริกา 

 
ตารางที่ 14 แนวโนมการเติบโตของธุรกจิพาณิชยอิเลก็ทรอนิกสในป 2553 

แนวโนมการเติบโตของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ในพ.ศ. 2553 

จํานวน  
(n=381) 

รอยละ 

นอยกวา 10% 
10 – 20% 
21 – 30% 
มากกวา 30% 

 32 
135 
202 
 12 

 8.4 
35.4 
53.0 
 3.1 

รวม 381 100 
 
จากตารางที่ 14 แนวโนมการเติบโตของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในป 2553 

ผูประกอบการสวนใหญเห็นวามีแนวโนมการเติบโต 21-30% คิดเปนรอยละ 53.0  
 

 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการจัดสงสินคาใหกับผูซื้อสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  
 
 ขอมูลเกี่ยวกับการจัดสงสินคาใหกับผูซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
กลุมตัวอยาง เปนขอมูลที่ใชอธิบายถึงปริมาณการจัดสงตอเดือน มูลคาเฉลี่ยตอชิ้น และนํ้าหนัก
เฉลี่ยตอชิ้นของการจัดสงสินคา วิธีการชําระคาสินคา วิธีการจัดสงสินคา ลักษณะของการหุมหอ 
บริการไปรษณียที่ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเลือกใชกรณีจัดสงสินคาผานบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด เหตุผลในการที่เลือกหรือไมเลือกใชบริการจัดสงสินคาผานบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด ปรากฎผลการศึกษาดังตารางที่ 15 ปริมาณ มูลคา และนํ้าหนักของการ
จัดสงสินคาตอเดือน ถึง ตารางที่ 22 อุปสรรคในการจัดสงสินคาใหลูกคา ดังน้ี 
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ตารางที่ 15 ปริมาณ มูลคา และน้ําหนักของการจัดสงสินคาตอเดือน 

ปริมาณ มูลคา และนํ้าหนักของการจัดสงสินคา 
ตอเดือน 

จํานวน 
(n=381) 

รอยละ 

ปริมาณการจัดสงสินคาใหลูกคาตอเดือน 
นอยกวา 100 ชิ้น 
101 – 500 ชิ้น 
501 – 1,000 ชิ้น 
1,001 – 5,000 ชิ้น 
มากกวา 5,000 ชิ้น 

 
          59 
         155 

   88 
          77 
           2 

 
15.5 
40.7 
23.1 
20.2 
0.5 

มูลคาของสินคาในการจัดสงใหลูกคาเฉลีย่ตอชิ้น   
นอยกวา 1,000 บาท 
1,001 – 3,000 บาท 
3,001 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 

           59 
    109 
    191      

18 

15.5 
28.6 
50.1 
4.7 

10,001 บาทขึ้นไป             4 1 
นํ้าหนักของสินคาในการจัดสงใหลูกคาเฉลี่ยตอชิน้   

นอยกวา 0.5 กิโลกรัม 
0.5 – 1 กิโลกรัม 
1.1 – 5 กิโลกรัม 
5.1 – 10 กิโลกรัม 
10.5 – 15 กิโลกรัม 
15.1 – 20 กิโลกรัม 

30 
50 

  243 
48 

           5 
           3 

7.9 
13.1 
63.8 
12.6 
1.3 
0.8 

มากกวา 20กโิลกรัม            2 0.5 
รวม      381            100 

 
 จากตารางที่ 15 ปริมาณ มูลคาและน้ําหนักของการจัดสงสินคาตอเดือนผูประกอบ 
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญมีปริมาณการจัดสงสินคาสูงสุดเปนจํานวน 101–500 ชิ้น 
คิดเปนรอยละ 40.7 รองลงมา เปนจํานวน 501–1,000 ชิ้น คิดเปนรอยละ 23.1 โดยมูลคาในการ
จัดสงสินคาใหลูกคาเฉลี่ยตอชิ้น คือ 3,001–5,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.1 รองลงมาคือ 
1,000–3,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.6 สําหรับนํ้าหนักของสินคาที่จัดสงเฉลี่ยตอชิ้น คือ 1.1–5 
กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 63.8 รองลงมาคือ 0.5–1 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 13.1 ซ่ึงใกลเคียงกับ
นํ้าหนัก 5.1–10 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 12.6  
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ตารางที่ 16 วิธีการชําระราคาคาสินคาที่ลูกคาเลือกใช 

วิธีการชําระคาสินคา 
 

จํานวน 
(n=381) 

รอยละ 

ธนาณัติ / ธนาณัติออนไลน  95 24.93 
ชําระกับพนักงานสงของโดยตรง  34   8.92 
ชําระผานบัญชีธนาคาร / ATM  170 44.62 
ผานบัตรเครดติ 82 21.53 
ชําระผานตัวกลางการชําระเงิน เชน เคานเตอร 
    เซอรวิส 

0 0 

รวม           381 100 
 

 จากตารางที่ 16 วิธีการชําระคาสินคาที่ลูกคาเลือกใช สวนใหญลูกคาของผู 
ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะชําระคาสินคาดวยวิธีการชําระผานบัญชีธนาคาร/ATM คิด
เปนรอยละ 44.62 รองลงมาคือ ธนาณัติ/ธนาณัติออนไลน คิดเปนรอยละ 24.93 และวิธีการชําระ
คาสินคาเลือกใชนอยที่สุด คือ การชําระผานตัวกลางการชาํระเงิน เชน เคานเตอรเซอรวิส 
 
ตารางที่  17 วิธีการจัดสงสนิคาที่ผูประกอบการเลือกใชบริการ 

วิธีการจัดสงสินคาที่ทานเลือกใชบริการ  
(เลือกตอบขอที่ใชบริการมากที่สุด) 

จํานวน 
(n=381) 

รอยละ 

จัดสงทางไปรษณีย          268 70.3 
ใชพนักงานขนสงของตนเอง 32  8.4 
ใชบริการขนสงเอกชน  34  8.9 
อ่ืนๆ 47 12.3 

รวม            381 100 

  
 จากตารางที่ 17 ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเลือกใชวิธีการจัดสง
สินคาใหลูกคาดวยวิธีการจัดสงทางไปรษณีย คิดเปนรอยละ 70.3 รองลงมาเปนการจัดสงสินคา
โดยบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 8.9 และผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รอยละ 12.3 ใช
วิธีการจัดสงทั้ง 3 ประเภทรวมกัน ไดแก วิธีการจัดสงทางไปรษณีย ใชพนักงานขนสงของบริษัท
ตนเองและใชบริการขนสงของเอกชน เชน การจัดสงภายในประเทศใชบริการไปรษณีย จัดสง
ตางประเทศใหบริการขนสงเอกชน เชน DHL FedEx UPS TNT และตามความสะดวกและความ
ตองการของลูกคา 
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ตารางที่ 18 เหตุผลที่ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมเลือกหรือจะไมเลือกสงสินคา 
                ผานบริการไปรษณีย 
เหตุผลสําคญัที่องคกรของทานไมเลอืกหรือจะไมเลือก
สงสินคาผานบริการไปรษณีย 

จํานวน 
(n=381) 

รอยละ 

ราคาสูงกวาทีเ่คยใชบริการอื่นๆ 19 8.1 
สถานที่ใชบรกิารหายากไมสะดวก 18 7.7 
ใชเวลาจัดสงนาน 69 29.5 
สินคาเสียหาย 38 16.2 
ตองหาวัสดุหุมหอเอง 5 2.1 
อ่ืน ๆ 85 36.3 

รวม 381            100 

 
 จากตารางที่ 18 เหตุผลที่ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไมเลือกหรือจะไมเลือก
สงสินคาผานบริการไปรษณีย โดยผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเหตุผลในการไมเลือก
สงสินคาผานบริการไปรษณียเน่ืองจากใชเวลาในการจัดสงนาน คิดเปนรอยละ 29.5 สินคาที่
จัดสงชํารุดเสียหาย คิดเปนรอยละ 16.2 และเนื่องจากสาเหตุอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 36.3 เชน 
สินคาที่จัดสงมีขนาดใหญกวาเงื่อนไขการฝากสง สินคาเสียหายและใชเวลาในการจัดสงนาน 
และราคาวัสดุหุมหอ เชน กลองซองมีราคาสูง เปนตน 
 
ตารางที่ 19 บริการไปรษณียที่ผูประกอบการเลือกใชบริการในการสงสินคาใหลกูคา 

บริการไปรษณยีที่ใชในการจัดสงสินคา จํานวน 
(n=381) 

รอยละ 

พัสดุไปรษณีย 45 11.81 
ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 130 34.12 

พัสดุไปรษณีย/ไปรษณียดวนพิเศษเก็บเงินปลายทาง 
     (พกง. / พกง. EMS) 

109 28.61 

โลจิสโพสตและแมสเซนเจอรโพสต - 0 
อ่ืนๆ 97 25.46 

รวม 381            100 
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 จากตารางที่ 19 บริการไปรษณียที่ผูประกอบการเลือกใชบริการในการสงสินคาให
ลูกคา โดยผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญเลือกใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ 
(EMS) คิดเปนรอยละ 34.12 รองลงมาคือ บริการพัสดุไปรษณีย/ไปรษณียดวนพิเศษเก็บเงิน
ปลายทาง (พกง . /พกง .EMS) คิดเปนรอยละ 28.61 ซ่ึงบริการดังกลาวมีจํานวนสิ่งของ 
ที่ลูกคาไมมารับตามกําหนด คิดเปนรอยละ 1-2 และบริการพัสดุไปรษณีย คิดเปนรอยละ 11.81  
 
ตารางที่ 20 เหตุผลที่ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเลือกสงสนิคาผานบริการไปรษณีย 

เหตุผลสําคญัที่องคกรของทานเลือกสงสินคาผาน
บริการไปรษณีย 

จํานวน (n=381)        รอยละ 

ราคาเหมาะสม 119           37.3 
สถานที่ใชบรกิารสะดวก 134 42.0 
รวดเรว็ ถึงผูรับตรงเวลา 18 5.6 
สินคาปลอดภยัไมชํารุดเสียหาย 1 0.3 
มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน กลอง ซองไว
บริการหุมหอ 

15 4.7 

ขั้นตอนการจดัสงไมยุงยาก 32            10 
รวม 381 100 

  
 จากตารางที่ 20 เหตุผลที่ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเลือกจัดสงสินคาผาน
บริการไปรษณีย โดยผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสวนใหญใหเหตุผลในการเลือกใช
บริการผานไปรษณียวามีสถานที่ใชบริการสะดวก คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมาคือ ราคา
คาบริการเหมาะสม คิดเปนรอยละ 37.3 เหตุผลที่เลือกใชบริการไปรษณียนอยที่สุดคือ สินคาที่
จัดสงปลอดภัยไมชํารุดเสียหาย คิดเปนรอยละ 0.3 
 
ตารางที่ 21 ลักษณะของการหุมหอที่ใชในการสงสินคา 

ลักษณะของการหุมหอที่ใชในการสงสินคา จํานวน 
(n=381) 

รอยละ 

กลองสําเร็จรูปของไปรษณยี 216 56.7 
บริการหุมหอ ณ ที่ทําการไปรษณีย 14 3.7 
บรรจุภัณฑของบริษัท 146 38.3 

อ่ืน ๆ 5 1.3 
รวม  381 100 
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 ตารางที่ 21 ลักษณะของการหุมหอที่ใชในการสงสินคา โดยผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสวนใหญซ้ือกลองสําเร็จรูปของไปรษณีย คิดเปนรอยละ 56.7 รองลงมาเปนบรรจุ
ภัณฑของบริษัทเอง คิดเปนรอยละ 38.3 
 
ตารางที่ 22 อุปสรรคในการจัดสงสินคาใหลูกคา 

ทานคิดวาอุปสรรคใดสําคัญที่สุดในการจัดสงสินคาให
ลูกคา 

จํานวน 
(n=381) 

    รอยละ 

ราคาคาขนสงสูง        128 34.0 
การรับประกันการสงมอบสินคา         67 17.8 
ขั้นตอนในการจัดสงยุงยาก         20 5.3 
ระยะเวลาที่ใชในการจัดสง         66 17.5 
คุณภาพในการจัดสงสินคา เชน สินคาชํารุดเสียหาย         86 22.8 
อ่ืน ๆ         10   2.7 

รวม          381        100 

  
 ตารางที่ 22 อุปสรรคในการจัดสงสินคาใหลูกคา โดยผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสสวนใหญใหความเห็นวาอุปสรรคในการจัดสงสินคาใหแกลูกคา คือ ราคาคาขนสง
สูง คิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมาคือ คุณภาพในการจัดสงสินคา เชน สินคาชํารุดเสียหายคิด
เปนรอยละ 22.8 สวนการรับประกันการสงมาสินคาและระยะเวลาที่ใชในการจัดสง มีสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน คือ คิดเปนรอยละ 17.8 และ 17.5 ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
  
 ตารางที่ 23 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกจัดสงสินคาผานบริการไปรษณีย โดย
ผูประกอบการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสงสินคาผานบริการ
ไปรษณีย โดยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ การใหสวนลดเมื่อใชบริการจัดสงสินคา
จํานวนมาก คิดเปนรอยละ 63.52 และปจจัยรองลงมาคือ บริการสมาชิก e-Commerce เพ่ือรับ
สิทธิประโยชนจากบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และใหผู รับสินคาตรวจสอบสินคาตอหนา
เจาหนาที่ไปรษณีย เพ่ือเปนการประกันการสงมอบสินคา ซึ่งเปนปจจัยที่ผูประกอบการใหความ
คิดเห็นใกลเคียงกับบริการนําสงพัสดุเก็บเงินปลายทางพรอมรับชําระคาสินคา ณ ที่อยูของผูรับ 
คิดเปนรอยละ 31.76 และรอยละ 31.23 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 23 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกสงสินคาผานบริการไปรษณีย 
 

Count Table Total 

N %

Count Table Total 

N %

Count Table Total 

N %

Count Table Total 

N %

Count Table Total 

N %

Count Table Total 

N %

1.การชําระคาบริการในลกัษณะการใหเครดิตขั้นต่ํา 1 เดือน 157 41.20% 176 46.20% 27 7.09% 10 2.62% 11 2.89% 381 100%
2.การใหสวนลดเมื่อใชบริการจํานวนมาก 242 63.52% 113 29.66% 14 3.67% 8 2.10% 4 1.05% 381 100%
3.การใหสวนลดกรณใีหบริการพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ผูรับไมมารับสนิคา 92 24.15% 119 31.23% 108 28.35% 54 14.17% 8 2.10% 381 100%

4.บริการสมาชิก e-commerce เพื่อรับสทิธิประโยชนจากไปรษณยี 209 54.86% 133 34.91% 29 7.61% 8 2.10% 2 0.52% 381 100%
5.บริการนําสงพัสดุเก็บเงินปลายทางพรอมรับชําระคาสนิคา ณ ที่อยูของ
ผูรับเลย

119 31.23% 116 30.45% 102 26.77% 37 9.71% 7 1.84% 381 100%

6.ใหผูรับสนิคาตรวจสอบสนิคาตอหนาเจาหนาที่ไปรษณยี 121 31.76% 195 51.18% 56 14.70% 3 0.79% 6 1.57% 381 100%
7.บริการไปรับสนิคาที่จัดสง ณ ที่อยูของผูฝากสง 76 19.95% 138 36.22% 161 42.26% 3 0.79% 3 0.79% 381 100%
8.การใหบริการแบบครบวงจรตั้งแตหุมหอสนิคาจนสนิคาถึงมือผูรับ และผู
ฝากสงไดรับเงินคาสนิคา

81 21.26% 175 45.93% 117 30.71% 2 0.52% 6 1.57% 381 100%

9.ถาบริษัท ไปรษณยีไทยจํากัด จัดใหมีบริการตาง ๆ ในขอ 1-8 ทานคิด
วาจะเปนประโยชนตอองคการของทานมากนอยแคไหน

118 30.97% 219 57.48% 43 11.29% 1 0.26% 0 0.00% 381 100%

10.ถาบริษัทไปรษณยีไทยจํากัด จัดใหมีบริการตาง ๆ ในขอ 1-8 ทานจะ
เลอืกใชบริการของมากนอยแคไหน

107 28.08% 207 54.33% 67 17.59% 0 0.00% 0 0.00% 381 100%

Total
ปจจัย

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

76 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
  
 จากจํานวนกลุมตัวอยางผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 381 ราย เสนอแนะวาควรจัดใหมีบริการรับ–สงสินคาถึงสถานที่อยูผูรับและผูฝากสงและ 
ในการจัดสงสินคาควรใหความสําคัญในเรื่องของการชํารุดและแตกหักเสียหายของสิ่งของที่ฝาก
สง ในสวนของคาบริการบางครั้งราคาสูงกวาเอกชน หรือการจัดสงวิธีอ่ืน ประกอบกับราคากลอง
ซองที่แพงกวาของเอกชน สําหรับบริการพัสดุเก็บเงินบางครั้งไดรับเงินคาสินคาลาชา  
 
การวิเคราะหขอมูล (Descriptive Analysis) 

 
 การวิเคราะหสภาพการแขงขัน (The Five-Force of Competition Models) 
  
 การวิเคราะหสภาพการแขงขันของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงเปนการวิเคราะห
ในสวนของกลุมธุรกิจขนสง เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากบทความในวารสารภายในของ
องคกร บทวิเคราะหวิจารณ วารสารวิชาการ วารสารทางธุรกิจ รวมทั้งเว็บไซดตางๆ บท
สัมภาษณของผูบริหารผานสื่อตางๆ โดยใชตัวแบบที่ชื่อ The Five-Force of Competition 
Models ดังตอไปน้ี 
 1. ภาวะการแขงขันในธุรกิจไปรษณีย ในประเทศไทยถือไดวาเปนตลาดที่คอนขาง
ใหมเน่ืองมาจากเปนบริการที่รัฐจัดใหมีขึ้นเพ่ือเปนบริการขั้นพ้ืนฐานแกประชาชนและมีแนวโนม
การเปดเสรีกิจการไปรษณีย จึงทําใหมีแนวโนมการแขงขันที่รุนแรงขึ้น แตการแขงขันนั้นยังไม
รุนแรงมาก เพราะคูแขงในอุตสาหกรรมนี้ก็มีเพียงไมกี่ราย ซ่ึงรายหลักๆ คือ บริษัทไปรษณีย
ไทย จํากัด บริษัท ขนสง จํากัด บริษัท พัสดุภัณฑไทย จํากัด และกลุมธุรกิจเอกชน เชน บริษัท
ขนสง/กระจายสินคาเอกชน บริษัทคูเรียร ที่ดําเนินการขนสงภายในประเทศ DHL FedEx TNT 
และ UPS ที่ดําเนินงานทั้งในและตางประเทศ ซ่ึงถือวายังมีคูแขงขันนอยราย ในขณะที่ความ
ตองการในเรื่องของความรวดเร็วในการขนสงตัวสินคาหรือเอกสารตางๆ น้ันมีการขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้น จึงทําใหตลาดในสวนนี้น้ันยังคงมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในสภาวะที่การแขงขัน
ไมรุนแรงมากนัก บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงมีความพรอมทั้งเครือขายที่ทําการไปรษณีย 
ศูนยไปรษณีย ทางดานโครงสรางระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเปนผูที่ดําเนินธุรกิจ
ไปรษณียมาเปนเวลานานถึง 125 ป ไดเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขันโดยมีการทํา
การตลาดอยางตอเน่ือง ในดานการออกงาน Event ตางๆ เชน การรับขนหนังสือในงานหนังสือ
แหงชาติและการออกแคมเปญใหมๆ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในสังคมปจจุบันมากยิ่งขึ้น 
หรือแมกระทั่งการทํากิจกรรมเพื่อสังคมตางๆ จึงทําให บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด น้ันเปนที่
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จดจําของผูบริโภคไดอยางเปนอยางดี และเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร ประกอบ
กับการใหบริการที่รวดเร็ว ฉับไวถึงที่หมายตรงเวลา ตามมาตรฐานการใหบริการที่ไดกําหนด 
ไวซ่ึงทําให บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีผูใหความเชื่อถือและใชบริการมากที่สุด 
 2. การเขามาของคูแขงขันรายใหม แมวาธุรกิจไปรษณียจะมีคูเแขงขันนอยรายซ่ึง
เปนการเปดโอกาสใหกับบริษัทคูแขงขันรายอ่ืนๆ ที่ตองการจะเขามาในธุรกิจน้ี แตก็ยังไมมี
คูแขงขันใหมๆ ที่สามารถเขามาดําเนินธุรกิจแขงขันกับผูประกอบการรายเดิมได สวนหนึ่งคง
เปนเพราะประเด็นทางดานขอกฎหมายที่คุมครองบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ใหมีสิทธิ์ในการ
สงจดหมายไดเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย และยังตองเขามาแขงกับบริษัทขามชาติขนาด
ใหญที่มีเงินทุนในการดําเนินงานคอนขางสูง มีความพรอมดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย และที่สําคัญ
ผูที่จะเขามาแขงขันธุรกิจไปรษณียรายใหมตองใชเงินลงทุนสูงในการสรางเครือขายในการ
กระจายสิ่งของใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศเชนเดียวกับ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัดไดจึง
ทําใหยังไมมีคูแขงรายอื่นๆ เขามาเปนคูแขงขันในธุรกิจน้ีเพ่ิมเติมได แมจะยังไมมีคูแขงขันราย
ใหมๆ เขามาในธุรกิจ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ก็มิไดน่ิงนอนใจ ยังคงทําการสื่อสารทางการ 
ตลาดกับผูบริโภคอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการใชบริการอยางตอเน่ือง ถึงแมจะ
ยังไมมีคูแขงที่เผชิญหนากันอยางเปนทางการแตในเรื่องของการสงเอกสารหรือพัสุดภัณฑตางๆ  
ยังมีกลุมที่ใหบริการในรูปแบบที่ไมเปนทางการอีกมากโดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ตองการความ
รวดเร็ว และราคาคาบริการที่ไมแพงมากนัก คือกลุมมอเตอรไซดรับจางที่คอยเปน Massager 
แบบชั่วคราวใหกับบริษัทตางๆ ในบางครั้ง โดยรูปแบบการขนสงอาจจะเปนสิ่งของที่ไมใหญ
มากนัก แตตองการความรวดเร็วในการสง เชน เอกสารดวนบางอยาง หรือ บางครั้งเพียงแผน
ซีดีแผนเดียว ถึงแมวาธุรกิจประเภทมอเตอรไซดรับจางจะไมไดทําใหกระทบกระเทือนถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มากนัก แตก็ทําใหเกิดกลุมลูกคาบางกลุมที่ยังไมได
ตัดสินใจเลือกใชบริการของบริษัทใดๆอยางถาวร แตหากกฎหมายคุมครองในดานการจัด 
สงจดหมาย หรือพัสดุภัณฑขนาดเล็กไดมีการเปลี่ยนแปลงยกเลิกคุมครองบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด ก็จะเปนผลทําใหกลุมคูแขงรายหลักๆ หันไปใหความสนใจในลูกคากลุมน้ีมากขึ้นอยาง
แนนอน  
 3. สภาวะการตอรองของ Supplier เน่ืองจากวาคูแขงขันหลักๆ ในอุตสาหกรรมนี้ลวน
แลวแตเปนบริษัทที่มีเงินทุนสูง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทําใหไมเกิดภาวการณบีบคั้นตางๆ 
ของ Supplier โดยเฉพาะกับ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ที่มีระบบการใหบริการที่ครบวงจร 
ระบบการขนสงและรถขนสงที่เพียงพอสําหรับการใหบริการ และสวนหนึ่งก็เปนผลมาจากการที่ 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด น้ันไดการ Repositioning แบรนดของตัวเอง โดยเปลี่ยนจากบริการ
แคเพียงรับสงจดหมาย เอกสารและพัสดุไปรษณีย มาเปนผูนําทางดานโลจิสติกสแทน จึงทําให 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด น้ันมีความพรอมในทุกดาน จึงไมตองกังวลในเรื่องการตอรองของ 
Supplier  
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 4. สภาวะการตอรองของลูกคา เน่ืองจากกลุมลูกคาหลักๆ ของธุรกิจน้ีแตเดิมจะเปน
กลุมประชาชนและผูใชบริการทั่วไป แตในปจจุบัน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดใหความสนใจ
กลุมบริษัท หรือองคกรเพิ่มขึ้น ซ่ึงกลุมผูใชบริการกลุมนี้จะใหความสําคัญในเรื่องของการให 
บริการที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย ถึงที่หมายตรงเวลา โดยลูกคากลุมน้ียินดีจายคาบริการใน
ระดับราคาสูง หากบริษัทสามารถสงสินคาหรือเอกสารไดอยางรวดเร็ว จึงทําใหการตอรองใน
เรื่องราคาคาบริการนั้นมีไมมากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจอ่ืนๆ ประกอบกับกิจการไปรษณียเปน
บริการพื้นฐานการกําหนดราคาจึงเปนการกําหนดอยูบนพ้ืนฐานของความเหมาะสมและคํานึงใน
เร่ืองของการใหบริการที่มีความรวดเร็วปลอดภัย ถึงที่หมายตรงเวลา เปนสําคัญ ซ่ึงบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด ก็ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สมกับนโยบายในการดําเนินงาน ดาน
การใหบริการ คือใหบริการไปรษณียและธุรกิจที่เกี่ยวของตอเน่ืองที่มีคุณภาพดี รวดเร็ว ตรง
เวลา ในอัตราคาบริการที่เหมาะสม  
 5. บริการทดแทน บริการที่สามารถเขามาทดแทนบริการไปรษณียไดในปจจุบันจะ
เปนในสวนของการนําเทคโนโลยีการสือสารที่ทันสมัย เชน การติดตอสื่อสารผานบริการ
อินเตอรเน็ต (E-mail) โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่จะเขามามาทดแทนการสงจดหมายติดตอระหวางกัน 
สําหรับในตลาดขนสงพัสดุไปรษณียในประเทศนั้น จะเปนในสวนของบริการขนสงเอกชนตางๆ
รวมทั้งบริษัทเดินรถสําหรับรับ-สงผูโดยสารระหวางจังหวัดที่ไดเขามาดําเนินธุรกิจขนสงพัสดุ
ภัณฑรวมกับการรับสงผูโดยสาร แตก็มีขอจํากัดในดานระยะเวลาและการกระจายความทั่วถึงไป
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  
 
ตารางที่ 24  สรุปผลการวิเคราะหผลกระทบจากแรงผลักดันทั้ง 5 ทีมี่ตอองคกร 

อิทธผิลจากดานตางๆ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ภาวะการแขงขันในธุรกิจไปรษณีย     
การเขามาของคูแขงขันรายใหม      
สภาวะการตอรองของของ Supplier      
สภาวะการตอรองของลูกคา      
บริการทดแทน     
ท่ีมา : จากการรวบรวม 
  

 จากตารางที่ 24 สรุปผลการวิเคราะหผลกระทบจากแรงผลักดันทั้ง 5 ที่มีตอบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด โดยปจจัยที่มีผลกระทบตอบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มากคือ สภาพการ
แขงขันในอุตสาหกรรม ภัยคุกคามจากผูมาใหม และการมีสินคาที่สามารถทดแทนได โดยที่
อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบและอํานาจตอรองของผูซ้ือเปนผลกระทบในระดับปานกลาง 
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 วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  
 
 การกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด น้ันจําเปนตอง
นําปจจัยในหลายๆ ดานมาวิเคราะหรวมกันเพ่ือกําหนดสถานะและแนวทางการพัฒนากิจการใน
ดานตางๆ สิ่งที่บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด คํานึงถึงเปนอยางมาก คือ สภาพแวดลอมในการ
ดําเนินธุรกิจปจจุบันที่เปนอยูของแตละกลุมธุรกิจ ไดแก จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคใน
การดําเนินกิจการ การกําหนดแผนกลยุทธใหสอดคลองกับสถานะทั้ง 4 ประการจะทําใหได
แนวทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณทั้งภายในและภายนอกองคกรซึ่งจะชวยให
การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติน้ันเปนไปไดอยางมีประสิทธิผล จากการวิเคราะหสภาวะแวดลอม
ในการดําเนินกิจการที่เปนอยูในปจจุบันของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ประกอบกับแนวโนม
ในการดําเนินกิจการของการไปรษณียตางประเทศ เราสามารถนําปจจัยตางๆ มาจําแนกออก 
เปนประเด็นที่สําคัญที่เปนผลมาจากปจจัยภายในองคกรซึ่งถือไดวาเปน จุดแข็งและจุดออน ของ
องคกร ประเด็นที่เปนผลมาจากปจจัยภายนอกองคกรซึ่งถือไดวาเปน โอกาสและอุปสรรคของ
องคกร มีดังน้ี 
 1. การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths : S)  

1.1 เปนผูใหบริการไปรษณียแตเพียงผูเดียวมาเปนเวลายาวนานและเปนที่รูจักโดย 
ทั่วไป 

1.2 มีเครือขายที่ทําการไปรษณียและจุดใหบริการไปรษณีย เปนจํานวนมากซึ่ง
กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

1.3 มีพนักงานที่มีความชํานาญในวิชาชีพไปรษณีย 
1.4 มีฐานลูกคาเดิมอยูเปนจํานวนมาก 
1.5 มีความสัมพันธอันดีกับชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ 
1.6 มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัยรองรับการเปนผูใหบริการไปรษณียและ

การรับเปนตัวแทนดําเนินการตางๆ ไดเปนอยางดี 
 2. การวิเคราะหจุดออน (Weaknesses : W) 

2.1 เน่ืองจากแตเดิม บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีสถานะเปนหนวยงานราชการ
มากอนจึงสงผลตอภาพลักษณในการดําเนินกิจการในเชิงพาณิชย 

2.2 ลักษณะงานบริการไปรษณียเปนงานบริการที่ตองอาศัยกําลังคนมากจึงสงผล
ตอการควบคุมตนทุนคาแรงงาน 

2.3 บริการไปรษณียเปนบริการสื่อสารขั้นพ้ืนฐานที่รัฐตองจัดใหแกประชาชนโดย 
ทั่วไป ดังน้ันคาบริการสวนใหญในปจจุบันจึงถูกควบคุมใหอยูในระดับต่ํากวาตนทุนจริง 
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2.4 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดมีการแปลงสภาพเปนบริษัทจํากัดแลว แตดวย
โครงสรางการถือหุนที่กระทรวงการคลังยังคงถือหุนอยูทั้งหมด 100% จึงสงผลใหยังตองดําเนิน
ธุรกิจภายใตกฎระเบียบที่หลากหลายและเขมงวด 

2.5 การโฆษณาประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับบริการไปรษณียไปสูผูบริโภคยังไม
ดีเทาที่ควร 
 3. การวิเคราะหโอกาส (Opportunities : O) 

3.1 มีโอกาสขยายธุรกิจไปรษณียใหหลากหลายเพิ่มมากขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
อันเนื่องมาจากการเติบโตอยางตอเน่ืองของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
ทั้งธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) ธุรกิจโลจิสติกส (Logistic) ซ่ึงบริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด สามารถนําบริการเดิมที่มีอยูมาประยุกตใชเพ่ือสนองตอบตอการเติบโตของแตละ
ธุรกิจได 

3.2 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาสามารถเปนตัวแทนให 
บริการในเรื่องตางๆ ไดดี 

3.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชใหเปนประโยชน
ทั้งในการบริหารงานและการใหบริการ 

3.4 มีระบบการใหบริการที่ไดรับการวางโครงสรางไวเปนอยางดีทั้งในดานของการ
รับฝาก การสงตอ และการนําจาย  
 4. การวิเคราะหอุปสรรค (Threats : T) 

4.1 มีแนวโนมที่จะเปดเสรีกิจการไปรษณียในอนาคตอันใกล 
4.2 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหเกิดบริการทดแทนบริการไปรษณียมากขึ้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการดานการสื่อสาร 
4.3 การรุกตลาดอยางตอเน่ืองของกลุมบริษัทตางชาติ 
4.4 ลูกคามีความตองการบริการในรูปแบบที่เปลี่ยนไปอยางมากจากอดีต 
4.5 ในการพัฒนาบริการใหมๆ จําเปนตองพัฒนาองคความรูของพนักงานใหหลาก 

หลายมากยิ่งขึ้น 
 
 การวิเคราะหสวนผสมการตลาด Marketing Mix (4P’s) 
 
 สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ การนําปจจัยที่เกี่ยวกับตัวสินคาหรือ
บริการที่เริ่มตนตั้งแตกระบวนการวางแผนผลิตและการพัฒนาบริการ จนถึงขั้นตอนการสงมอบ
สินคา/บริการใหแกลูกคา สวนประสมทางการตลาดสําหรับสินคาอาจจะใชองคประกอบ 4 P’s 
ไดแก ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย ราคา การประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย สําหรับ
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การใหบริการ เชน งานบริการไปรษณียสวนผสมทางการตลาดอาจจะเพิ่มขึ้นอีก 3 P’s เพ่ือ
ใหบริการเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น ไดแก  
 1. การดําเนินการดานผลิตภัณฑ (Products) เน่ืองจากบริการดานการขนสงสิ่งของมี
การแขงขันสูง จึงตองมีการสํารวจขอมูลทางการตลาดอยางสม่ําเสมอเพื่อวัดความพึงพอใจของ
ลูกคาในดานตางๆ และนําขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงระบบงาน เชน การพัฒนาระบบงานใหเปน
ออนไลน (Real time) การเพิ่มเสริมใหตรงกับความตองการของลูกคาและเพิ่มโอกาสในการ
ขยายตลาดอยางตอเน่ือง การปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการเพื่อเพ่ิมความสะดวกในการใช
บริการมากยิ่งขึ้น เปนตน 
 2. การดําเนินการดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ตองมีการสํารวจขอมูลทาง
การตลาดเพื่อพิจารณาวาจุดใดมีความเหมาะสมที่จะเปดจุดใหบริการเพิ่มเติมตามการขยายตัว
ของเมืองและชุมชน การพิจารณาเปดเคานเตอรใหบริการในแหลงชุมชนตางๆ เชนใน
หางสรรพสินคา ในเขตโรงงานอุตสาหกรรมและการขยายเวลาใหบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการใชบริการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับปรุงภาพลักษณของที่ทําการไปรษณีย
ใหมีความทันสมัย การจัดวางอุปกรณ เครื่องใชใหสะดวกตอการใชงาน การจัดระบบคิวการ
ใหบริการ การใหที่ทําการเปดใหบริการรับฝากนอกสถานที่ เพ่ือลดขอจํากัดในการเขาถึงบริการ 
การพัฒนาระบบตัวแทนใหบริการในรูปแบบตางๆ เพ่ิมขึ้น  
 3. การกําหนดราคาจําหนาย (Price) ราคาจําหนายหรืออัตราคาบริการมีหลักในการ
พิจารณาไดแก ราคาตลาด ตนทุนการดําเนินงาน กําไรขั้นตนที่ควรจะไดรับ รวมทั้งอํานาจการ
เจรจาตอรอง ซ่ึงการกําหนดอัตราคาบริการที่ดีจะตองสะทอนถึงตนทุนการดําเนินงานของ
องคกรและอัตรากําไรที่เหมาะสมเพื่อใหองคกรมีความสามารถดําเนินงานตอไปไดอยางยั่งยืน
และสามารถแขงขันได การกําหนดราคาจะตองคํานึงถึงองคประกอบ 3 C’s ไดแก Customer 
Competition และ Company ซ่ึงการกําหนดอัตราคาบริการการขนสงในปจจุบันกําหนดโดย
อางอิงราคาตลาด เชน บริการขนสงของเอกชนตาง ซ่ึงการกําหนดอัตราคาบริการจะตองคํานึง 
ถึงคุณคาที่ลูกคาจะไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาบริการที่ตองจายใหแก บริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด ใหมีความสมดุลกันรวมถึงตองเปรียบเทียบราคากับคูแขงขันในตลาดประกอบดวย  
 4. การประชาสัมพันธและการสงเสริมการขาย (Promotion) เพ่ือรักษาลูกคาเดิม และ
การเพิ่มลูกคาใหม บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จึงนํานโยบายการประชาสัมพันธและการสง 
เสริมการขายมาใชกับองคกรและบริการตางๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสรางการรับรูในบริการ การตอก
ย้ําตราสินคาใหเปนที่เชื่อถือ การจูงใจใหใชบริการ การเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับคูแขง
ขันรายอ่ืน อยางไรก็ดี การสงเสริมการขายจะไมไดประโยชนอยางเต็มที่หากคุณภาพของสินคา
บริการไมดี การใหบริการไมเปนที่พึงพอใจของลูกคา ดังน้ัน กลยุทธการประชาสัมพันธและการ
สงเสริมการขายจะตองดําเนินการควบคูกับการพัฒนาบริการ การเตรียมความพรอมของเจา 
หนาที่ อุปกรณ แบบพิมพใหเพียงพอตอการใหบริการ การสรางพนักงานใหบริการที่มีความรูใน
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สินคาและบริการเปนอยางดี มีทักษะการขายที่ดี ตัวสินคาบริการตรงกับความตองการของลูกคา 
หรือมีคุณคามากเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับคาบริการที่ตองจาย 
 5. การเตรียมความพรอมของพนักงานผูใหบริการ (People) หนวยงานที่ทําหนาที่
เปนผูใหบริการจะตองใหความสําคัญกับความรูความสามารของพนักงานผูใหบริการ เน่ืองจาก
ในปจจุบันจะพบวารูปแบบการใหบริการจะมีความแตกตางกันนอยมาก แตสิ่งที่ลูกคาสัมผัสและ
พึงพอใจในการใชบริการเปนประจําคือ พนักงานผูใหบริการที่เปนมืออาชีพ มีความรอบรูใน
สินคาและบริการเปนอยางดี มีทักษะการขายเพื่อแนะนํา โนมนาว จูงใจใหซ้ือบริการ มีความ
นาเชื่อถือไววางใจสุภาพออนโยน ใหความชวยเหลือลูกคา ตลอดจนการใหบริการหลังการขาย
เปนอยางดี ดังน้ันพนักงานผูใหบริการจึงตองมีคุณสมบัติขางตนเพ่ือสามารถสรางความจงรัก 
ภักดีในการใชบริการ และสามารถพัฒนาใหบริการประเภทใหมๆ ไดอยางรวดเร็วและสามารถ
รักษาหรือเพ่ิมยอดการใชบริการไดอยางตอเน่ือง 
 6. กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ (Process) กระบวนการทํางานหรือขั้นตอน
การใหบริการที่สั้นและกระชับยอมจะทําใหการไหลของงานมีความรวดเร็ว สามารถใหบริการ
ลูกคาไดมากขึ้น ตนทุนการดําเนินงานต่ํา ขอผิดพลาดนอย สามารถสรางความพึงพอใจแก
ลูกคาไดมากขี้น ในสวนหนวยงานใดที่มีขั้นตอนมากจะทําใหบริการการบริการลูกคาเปนไปดวย
ความลาชา มีตนทุนสูงและไมคลองตัวในการใหบริการ เปนผลใหลูกคาไมพึงพอใจในบริการ 
นอกจากนี้กระบวนการทํางานยังพิจารณาถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานขั้นตอน
ตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการใหบริการดวย 
 7. ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทํางาน (Physical Evidence) การ
ดูแลรักษาความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยนับเปนสิ่งสําคัญ โดยอุปกรณภายในที่ใชในการ
ใหบริการจะเปนเครื่องชี้วัดวาสมกับราคาที่ลูกคาไดจายเงินหรือไม ที่ทําการใดที่มีความสะอาด
เปนระเบียบ มีความสะดวกสบายนาใชบริการ ยอมสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาได 
 
 การวิเคราะหการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 
 
 การบริหารลูกคาสัมพันธของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดทําการศึกษาและนําเอา
ระบบ CRM มาใชในองคกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหมากที่สุดจึงไดมีการนํา
เทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของกับการบริหาร CRM น้ัน ประกอบดวย เทคโนโลยีที่เพ่ิมชองทางให
ลูกคาสามารถติดตอกับองคการได เชน ระบบ Call center 1545 บริการ Web site คือ 
www.Thailandpost co.th รวมทั้งระบบในการติดตามและตรวจสอบสถานะของสิ่งของสงทาง
ไปรษณียดวยระบบ Track & Trace โดยการกรอกหมายเลขของสิ่งของจากใบเสร็จรับเงินที่
ไดรับหลังจากใชบริการ ณ ที่ทําการไปรษณีย นอกจากการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการ
ดําเนินงานแลว บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดมีการจัดแบงกลุมลูกคาออกเปน 3 กลุม และแยก
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ออกเปนแตละกลุมบริการ เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบริการของแตละ
กลุม คือ ลูกคากลุม A,B และ C โดยลูกคากลุม A จะเปนลูกคาที่มีคาใชจายบริการมากกวา 10 
ลานบาทตอป กลุม B เปนกลุมที่มีคาใชจายบริการ 1-10 ลานบาทตอป และกลุม C เปนกลุม
ลูกคาที่มีคาใชจายบริการ 1 แสน - 1 ลานบาทตอป และการจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบริการไปรษณียโดยนําผลที่ไดมาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบริการโดยเปนการสอบถามดานการใหบริการรับฝาก การปฏิบัติของ
เจาหนาที่ผูใหบริการ สถานที่ใชบริการ การรับรูขอมูลบริการและขาวสารบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด ของลูกคาผูมาใชบริการไปรษณีย ณ ที่ทำการทั้งในเขตนครหลวงและภูมิภาค 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกคา รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพบริการ การรับเรื่อง
สอบสวนรองเรียน และจัดใหมีการประชาสัมพันธสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการของ
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด พรอมทั้งไดมีการเสนออัตราคาบริการพิเศษจูงใจลูกคา เพ่ือเปน
การรักษาลูกคาเดิมใหยังคงใชบริการของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ตอไป 
 
 การกําหนดกลยุทธทางเลือก (TOWS Matrix และ IE Matrix) 
 
 เม่ือทราบถึงสภาพการแขงขัน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนิน
ธุรกิจ แนวทางในการกําหนดสวนผสมทางการตลาดและการบริหารลูกคาสัมพันธแลว ขั้นตอน
ตอไปคือการนําขอมูลที่ไดมาจัดทํากลยุทธทางเลือก โดยการประเมินปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกโดยใชเครื่องมือ The Internal Factor Matrix (IFE) และ The External Factor Matrix 
(EFE) ซ่ึงการประเมินเปนการประเมินโดยกลุมเจาหนาที่จาก 8 สายงาน และเจาหนาที่ในระดับ
ปฎิบัติการในเขตนครหลวง 2 เขต และในสวนภูมิภาค 10 เขต เพ่ือใชในการจัดทํากลยุทธ
ทางเลือกโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. การประเมินปจจัยภายใน (The Internal Factor Matrix : IFE) เปนเครื่องมือชวย
ประเมินสภาพแวดลอมภายในโดยใชจุดแข็งและจุดออนขององคกรโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1.1 เลือกชุดปจจัยภายในที่สําคัญที่เปนจุดแข็งและจุดอนขององคกร 
1.2 ใหนํ้าหนักความสําคัญตั้งแต 0.0 (ไมสําคัญ) 1.0 (สําคัญ) สําหรับแตละปจจัย 

ซ่ึงน้ําหนักแสดงถึงความสําคัญของปจจัยที่เปนจุดแข็งและจุดออนที่มีผลตอความสําเร็จของ
องคกร  

1.3 ใหคะแนนตั้งแต 1-4 สําหรับการประเมินแตละปจจัย โดย 
1) จุดออนที่สําคัญ      คะแนน = 1 
2) จุดออนที่ไมสําคัญ   คะแนน = 2 
3) จุดแข็งที่ไมสําคัญ    คะแนน = 3 
4) จุดแข็งที่สําคัญ      คะแนน = 4 
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 2. การประเมินปจจัยภายนอก (The External Factor Matrix : EFE) เปนเครื่องมือ
ชวยประเมินสภาพแวดลอมภายนอกโดยใชโอกาสและอุปสรรคขององคกรโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

2.1 เลือกชุดปจจัยภายนอกที่สําคัญที่เปนโอกาสและอุปสรรคขององคกร 
2.2 ใหนํ้าหนักความสําคัญตั้งแต 0.0 (ไมสําคัญ) 1.0 (สําคัญ) สําหรับแตละปจจัย 

ซ่ึงนํ้าหนักแสดงถึงความสําคัญของปจจัยที่เปนโอกาสและอุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จของ
องคกร  

2.3 ใหคะแนนตั้งแต 1-4 สาํหรับการประเมินแตละปจจัย โดย 
1) สามารถตอบสนองไดนอยกวาคูแขง     คะแนน = 1 
2) สามารถตอบสนองไดเทากับคูแขง  คะแนน = 2 
3) สามารถตอบสนองไดดีกวาคูแขงเล็กนอย คะแนน = 3 
4) สามารถตอบสนองไดดีมาก   คะแนน = 4 

2.4 คะแนนเฉลี่ยในการวิเคราะห EFE คือ 2.5 องคกรที่ไดคะแนนรวมมากกวา 2.5 
หมายถึงเปนองคกรที่ตอบสนองตอโอกาสและอุปสรรคไดเปนอยางดี 
 3. คูณน้ําหนักกับคะแนนที่ไดรับแตละปจจัย รวมคะแนนทุกปจจัยและสรุปคาจากการ
คํานวณแลวนําตัวเลขมาแปลความหมายจากตาราง IE Matrix ดังน้ี 

3.1 คาคะแนนอยูในชองที่ 1,2,4 หมายถึง องคกรมีจุดแข็งและโอกาสที่ดี เหมาะแก
การพัฒนาและสรางนวตักรรมใหมๆ 

3.2 คาคะแนนอยูในชองที่ 3,5,7 หมายถึง องคกรมีขอดี (จุดแข็ง,โอกาส) และ
ขอดอย (จุดออน,อุปสรรค) อยูเทาๆ กัน ใหคงสภาพไวและปรบัปรุงในขอดอย 

3.3  คาคะแนนอยูในชองที่ 6,8,9 หมายถึง องคกรมีขอดอย (จุดออน,อุปสรรค) ที่
มากกวาขอดี (จุดแข็ง,โอกาส) ใหองคกรยุติกิจกรรมหรือปรับเปลี่ยนองคกรไปทาํกิจกรรมอ่ืน 

  
ซ่ึงจากแบบสํารวจความคิดเห็นและการใหคาคะแนนในแตละปจจัยถึงจุดออน จุดแข็ง 

โอกาส และอุปสรรคที่มีผลตอการดําเนินงาน โดยสามารถสรุปเปนคารอยละของขอมูลไดดัง
แสดงไวในภาคผนวก ง 
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ตารางที่ 25 แสดงการประเมินปจจัยภายในที่สําคัญ (The Internal Factor Matrix : IFE) 

จุดแข็ง นํ้าหนัก คะแนน คะแนนรวม 

1.ดําเนินธุรกจิไปรษณียมาเปนเวลานานเพียง
ผูเดียวจึงเปนที่รูจักโดยทั่วไป 
2.มีจุดใหบริการและเครือขายไปรษณีย 
กระจายทั่วประเทศ 
3.พนักงานมีความเชีย่วชาญในงานไปรษณีย 
4.มีฐานลูกคาเดิมเปนจํานวนมากผูใชบรกิาร 
ทั่วไปและองคกรธุรกิจ 
5.มีความสัมพันธที่ดีกับชมุชนในพื้นทีต่างๆ  
6.มีระบบเครอืขายคอมพิวเตอรรองรับการ 
ใหบริการและการรับเปนตัวแทนบริการ 
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จุดออน นํ้าหนัก คะแนน คะแนนรวม 

1.ภาพลักษณเดิมเปนหนวยงานราชการจึง
สงผลถึงภาพลักษณในการดําเนินงานเชงิ 
พาณิชย 
2.ลักษณะงานตองใชบุคคลากรมากสงผลตอ 
การควบคุมตนทุนแรงงาน 
3.เปนบริการพื้นฐานคาบรกิารจึงถูกควบคุม
ใหอยูในระดับที่ต่ํากวาความเปนจริง 
4.การดําเนินธุรกิจอยูภายใตกฎระเบียบที่ 
หลากหลายและเขมงวด 
5.การโฆษณาประชาสัมพันธขาวสารตางๆ 
เกี่ยวกบับริการไปยังผูบริโภคยังไมดี 
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รวม 1.00  3.00 

 
 จากตารางที่ 25 แสดงการประเมินปจจัยภายในที่สําคัญ (The Internal Factor Matrix 
: IFE) ผลจากการถวงน้ําหนักคะแนนมีคาเทากับ 3.00 ซ่ึงมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยแสดงใหเห็นวา
สภาพแวดลอมภายในของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด อยูในตําแหนงที่มีจุดแข็งในการดําเนิน
ธุรกิจ 
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ตารางที่ 26 แสดงการประเมินปจจัยภายนอกที่สําคญั (The External Factor Matrix : EFE) 

โอกาส นํ้าหนัก คะแนน คะแนนรวม 

1.มีการเติบโตของธุรกิจทีเ่กี่ยวเนี่องกับ 
ไปรษณียเปนจํานวน มากเชน ธุรกิจ   
พาณิชยทรอนิกส  
2.เปนที่ยอมรบัโดยทั่วไปในเร่ืองของความ 
สามารถในการเปนตวัแทนใหบริการในเรือ่ง
ตางๆ ไดดี 
3.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกตใชใหเปนประโยชน 
4.มีโครงสรางระบบบริการที่ดี ในเรื่องของการ
รับฝาก การสงตอและการนาํจาย  
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อุปสรรค นํ้าหนัก คะแนน คะแนนรวม 

1.แนวโนมการเปดเสรีกิจการไปรษณียใน
อนาคต 
2.ความกาวหนาทางเทคโนโยลีทําใหเกิด
บริการทดแทนเชน e-mail โทรศัพทเคลื่อนที่ 
3.การรุกตลาดขนสงของกลุมบรษิัทตางชาต ิ
4.ความตองการของลูกคาทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
โดยตองการความสะดวก รวดเร็วในการใช  
บริการมากขึน้ 
5.การพัฒนาบริการใหมๆ ตองพัฒนาองค
ความรูของพนักงานใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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รวม      1.00         3.00 

 
 จากตารางที่ 26 แสดงการประเมินปจจัยภายนอกที่สําคัญ (The External Factor 
Matrix : EFE) ผลจากการถวงน้ําหนักคะแนนมีคาเทากับ 3.00 ซ่ึงมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยแสดงให
เห็นวาสภาพแวดลอมภายนอกของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด อยูในตําแหนงที่มีโอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจ 
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ตารางที่ 27  IE Matrix (Internal External Matrix) 
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ท่ีมา : web.rade.go.th 

 
 จากตารางที่ 27  IE Matrix (Internal External Matrix) เปนการกําหนดคาปจจัย
ภายในโดยคาปจจัย IFE อยูบนแกนนอนและ EFE อยูบนแกนตั้งมีคาระหวาง 1-4 จากนั้นนําคา
คะแนนที่ไดจากการคํานวณ IFE = 3.00 และ EFE = 3.00 ไปบันทึกใน IE Matrix โดยจุดที่เสน
ตัดกันของการประเมินจะแสดงถึงผลของการประเมิน ซ่ึงผลการประเมินปจจัยภายนอกและ
ปจจัยภายในของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด อยูในชอง 1 ซ่ึงหมายถึง บริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด เปนองคกรที่มีจุดแข็งและโอกาสที่ดี เหมาะแกการพัฒนาและการสรางนวัตกรรมใหม 
 
 สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางในการกําหนดกลยุทธ 
 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขัน (The Five-Force of Competition Models) 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) การจัดการทางการตลาดประกอบดวย 
สวนผสมทางการตลาด (4P’S) การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) และการสํารวจขอมูลผาน
แบบสอบถาม แลวนําผลการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดมากําหนดกลยุทธในรูปแบบความสัมพันธ
แบบแมตริกซโดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix เพ่ือกําหนดกลยุทธระดับองคกรประเภท
ตางๆ ซ่ึงเม่ือทําการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation Matrix : IFE) และจาก
การประเมินปจจัยภายนอก (External Factor Evaluation matrix : EFE) โดยนํามาทําการถวง
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นํ้าหนัก ระดับผลคะแนนที่ไดจากการถวงน้ําหนักจากจุดแข็ง และจุดออน โอกาส และอุปสรรค
ไดคะแนนรวมเทากับ 3.00 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับสูง และนําคะแนนที่ไดมาเปรียบเทียบกับ
ตาราง Internal External (IE) Matrix พบวาคะแนนอยูในชองที่ 1 แสดงถึงบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด เปนองคกรมีจุดแข็งและโอกาสที่ดีเหมาะแกการพัฒนาและสรางนวัตกรรมใหมๆ โดย
สามารถสรุปเปนกลยุทธทางเลือกของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไดดังตารางที่ 28 แนวทาง 
เลือกในการกําหนดกลยุทธ 
 
ตารางที่ 28 แนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ 

ภายในนอก 

ภายนอก 
S-Strengths 

 (มากกวา 3 ข้ึนไป) 

 W-Weaknesses 
 (คะแนน 1-3) 

O-Opportunities 
(มากกวา 3 ขึน้ไป) 

 

กลยุทธขยายตัว 
 

กลยุทธขยายตัว 

กลยุทธคงตวั 
กลยุทธการปรับเปลี่ยน 

T-Threats 

(คะแนน 1-3) 

กลยุทธขยายตัว 

กลยุทธคงตวั 
กลยุทธการปรับเปลี่ยน 

 

ตั้งรับ/ถดถอย 

  
 จากตารางที่ 28 แนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ ซ่ึงพบวาสามารถนํากลยุทธ
ระดับองคกรมาใช คือ กลยุทธขยายตัว กลยุทธคงตัว และกลยุทธการปรับเปลี่ยน ซ่ึงจาก
แนวทางในการดําเนินงานในปจจุบันโดยสวนใหญบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดจะเลือกใชกลยุทธ
การสรางความเติบโตในทุกตัวบริการ ซ่ึงเปนการสอดคลองกับผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษา
ครั้งน้ี ประกอบกับผลการสํารวจขอมูลผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปรียบเทียบระหวาง 
ผลการศึกษากับขอมูลการสํารวจสถานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประเทศไทยพ.ศ. 2551 ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ตามแผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบผลการสํารวจวิธีการจัดสงสินคาใหผูชื้อ
สินคาผานวิธีการตางๆ จะเห็นไดวา สัดสวนของผูใชบริการที่เลือกใชบริการไปรษณีย ในการ
จัดสงสินคาใหผูซ้ือสินคานั้นเปนสัดสวนที่สูงกวาการใชบริการประเภทอื่น ดังน้ันแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธการเพิ่มรายไดโดยเชื่อมโยงกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จึงใชแนวทางใน
การกําหนดกลยุทธการขยายตัว ซ่ึงเปนกลยุทธในการเพิ่มความเขมแข็ง และเพิ่มอํานาจ
ทางการแขงขันดวยสินคาและบริการที่มีอยู แบงเปน 3 ประเภท คือ 
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แผนภูมิที ่7 เปรียบเทียบผลการสํารวจวธิีการจัดสงสินคา 

 
 

1. การขยายตลาด (Market Penetration) ไดแก กลยุทธการเพิ่มสวนแบงตลาด 
(Market Share) โดยใชผลิตภัณฑและบริการที่มีอยูในปจจุบันดวยวีธีการหลายวิธี แตจาก
การศึกษาไดมุงเนนไปที่กลุมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปนกลุมธุรกิจใหม ดังนั้น
กลยุทธน้ีจึงยังไมเหมาะสมที่จะนํามาใชเน่ืองจากกลุมผูประกอบการตองการบริการที่สามารถ
อํานวยความสะดวกในดานการจัดสงสินคาและการรับชําระเงินคาสินคา อยางไรก็ตามกลยุทธน้ี
สามารถนํามาใชประกอบกับกลยุทธอ่ืนในการเพิ่มสวนแบงการตลาดและการรักษาลูกคาเดิม
ดวยก็ได เชน เ พ่ิมการโฆษณาสินคา  ขยายรายการในการสงเสริมการขายและการ
ประชาสัมพันธอ่ืนๆ  

2. การพัฒนาตลาด (Market Development) ไดแก กลยุทธขยายการขายและการ
ใหบริการของผลิตภัณฑและบริการที่มีอยูในปจจุบันไปยังพ้ืนที่ใหม (New Geographic Area) ที่
องคกรไมเคยขายมากอนเพ่ือเพ่ิมอาณาเขตการขายใหมากขึ้น  แตจากลักษณะของบริการเดิม
ของบริษัท ไปรณียไทย จํากัด ที่มีอยูสามารถตอบสนองความตองการในการจัดสงสินคาใหแก
ลูกคาไดเปนอยางดีแลว บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ยังคงดําเนินการในลักษณะตางๆ เชน เปด
จุดใหบริการเพิ่มเติม เปดเคานเตอรใหบริการในหางสรรพสินคา การขยายเวลาใหบริการ การ
ใหที่ทําการเปดใหบริการรับฝากนอกสถานที่ เพ่ือลดขอจํากัดในการเขาถึงบริการ และเพื่อ
ตอบสนองความตองการใชบริการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เปนกลยุทธการเพิ่มยอดขาย
โดยการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ปรับเปลี่ยนสินคาและบริการปจจุบันของ
องคกร และการแนะนําอรรถประโยชน (Utility) ใหมของผลิตภัณฑเดิมมานําเสนอใหเหมาะสม
กับความตองการของผูใชบริการ โดยกลยุทธน้ีจะตองอาศัยการวิจัยและพัฒนาเปนหลักเพื่อนํา 
ไปสูการบริการใหม 
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กลยุทธการเพิ่มรายได 
 

จากผลการศึกษาถึงแนวทางในการกําหนดกลยุทธการเพิ่มรายไดจากโอกาสในการ
ดําเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยกลยุทธที่เลือกใช คือ กลยุทธการ
ขยายตัวดวยการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑเดิม ซ่ึงเปนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบริการ
ใหม จากบริการที่มีอยูเดิมคือ บริการพัสดุไปรษณีย/ไปรษณียดวนพิเศษเก็บเงินปลายทาง 
(พกง./พกง.EMS) โดยเปนการปรับปรุงศักยภาพบริการเดิมใหมีขีดความสามารถที่จะ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการเดิมที่ใชบริการอยูแลวและเพื่อเปนการขยายฐานลูกคา
ไปยังกลุมผูประกอบการอื่นที่มีความสนใจในบริการใหมของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
ประกอบกับผลสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่
ตองการใหมีบริการที่สามารถอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการได ดังน้ันการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมดวยการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑเดิมนาจะเปนแนวทางในการเพิ่ม
รายไดใหแกบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ที่เหมาะสมที่สุด ซ่ึงนอกจากจะเปนการเพ่ิมรายไดใน
กลุมลูกคาใหมคือ ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ยังไมเคยใชบริการไปรษณียแลว ยัง
เปนแนวทางในการรักษาฐานลูกคาเดิมที่ใชบริการไปรษณียในการจัดสงสินคาอยูแลวใหมี
ทางเลือกในการจัดสงสินคาและรับชําระเงินคาสินคาเพิ่มขึ้น เน่ืองจากแนวทางดังกลาวเปนการ
นําทรัพยากรของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ที่มีอยูมาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด บน
แนวทางที่เปนไปไดและเหมาะสม ประกอบกับตนทุนการดําเนินการที่ต่ําที่สุดเนื่องจากเปน
ตนทุนการดําเนินงานที่อยูบนฐานของระบบงานเดิม ทรัพยากรเดิม บุคลากรเดิม มีเพียงแตการ
เพ่ิมของตนทุนในดานการฝกอบรมบุคลากร การเตรียมความพรอมในการใหบริการเชน เอกสาร
แบบพิมพ อุปกรณอํานวยความสะดวกในการใหบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ และการ
ติดตามผลการดํา เนินงานโดยใชชื่ อบริการใหมว า  “บริการไปรษณีย เ ก็บเงินเพื่อ 
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Collected)” มีรายละเอียดของบริการ ดังน้ี 
 
 หลักการทั่วไป 
 

การสรางความนาเชื่อถือใหกับเว็บไซด เปนเรื่องสําคัญมากสําหรับผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพราะการแสดงความนาเชื่อถือบนเว็บไซตจะมีสวนชวยในการตัดสินใจ
ของลูกคาหรือผูเยี่ยมชมเว็บไซตในการสั่งซ้ือสินคาหรือบริการของผูประกอบการ ซ่ึงโดยสวน
ใหญมีลูกคามากกวา 50% ที่ยกเลิกการสั่งซ้ือสินคา ทั้งที่มีรายการสินคาอยูในตระกราสินคาแลว 
เน่ืองจากลูกคาเหลานั้นไมเชื่อม่ันในการสั่งซ้ือสินคากับเว็บไซตน้ันๆ ดังนั้นการสรางความ
นาเชื่อถือในดานการรักษาความปลอดภัยใหกับผูเขาชมเว็บไซต ตลอดจนการสรางเว็บไซตให
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เปนที่นาเชื่อถือและแสดงออกถึงความปลอดภัยในการเขามาใชงานจึงเปนสิ่งที่สามารถเพิ่ม
ยอดขายใหแกผูประกอบการได  
 ซ่ึงแนวทางในการสรางความนาเชื่อถือใหกับเว็บไซดของผูประกอบการในดานการที่
จะสามารถรูหรือทราบไดวาผูประกอบการเปนใคร อยูที่ไหน เพ่ือที่กรณีมีปญหาหรือเกิดขอ
พิพาทตางๆ จะไดสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผูประกอบการได คือการจดทะเบียนเปน
ผูประกอบการกับกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย และในดานการจัดสงสินคาที่สั่งซ้ือวา
ผูประกอบการจะจัดสงสินคาที่สั่งซ้ือใหจริงและถูกตองตรงตามที่สั่งซ้ือ โดยการสงสินคาและการ
ชําระคาสินคาผานชองทางที่เชื่อถือได เชน บริการไปรษณียเก็บเงินเพ่ือผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-Collected) ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เน่ืองจากเปนบริการที่ตองมีการ
ตรวจสอบขอมูลการเปนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กับกรมทะเบียนการคา  
กระทรวงพาณิชยหรือตองสมัครเปนสมาชิก e-Commerce กับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด กอน
จึงจะสามารถใชบริการจัดสงสินคาได โดยผูประกอบการจะไดรับเครื่องหมายรับรองการเปน
ผูประกอบการจดทะเบียน จากกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย และสัญลักษณของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด เพ่ือใชแสดงในหนาเว็บไซด ซ่ึงเปนการสรางความเชื่อม่ันในการสั่งซ้ือ
สินคาและการชําระเงินวาการชําระเงินไปนั้น มีผูรับซ่ึงเปนผูประกอบการจริง มิใชมิจฉาชีพที่
หลอกใหจายชําระคาสินคา แลวไมมีการจัดสงสินคาใหจริง หรือจัดสงสิ่งอ่ืนๆ ใหแทนสินคาที่
ตองการหรือสินคาไมมีคุณภาพ  

 
ลักษณะของบริการ 

  
 บริการไปรษณียเก็บเงินเพ่ือผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Collected)  
โดยจะเปนการรวมมือกันระหวาง  

1. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย รับผิดชอบในการรับจดทะเบียน
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกผูสั่งซ้ือสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

2. สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รับผิดชอบในการสงเสริมและ
สนับสนุนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเพ่ิมและขยายชองทางการตลาดใหแกผูประกอบการ 

3. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด รับผิดชอบในการจัดสงสินคาใหแกผูซ้ือ และการเปน
ตัวแทนรับชําระคาสินคาจากผูซ้ือสินคา 
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เงื่อนไขการใหบริการ 
 

 1. บริการไปรษณียเก็บเงินเพ่ือผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Collected) 
เปนบริการที่จัดใหมีขึ้นเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ในการจัดสงสินคาใหแกผูซ้ือ และการรับชําระคาสินคาจากผูซ้ือสินคา 
 2. ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ตองการใชบริการไปรษณียเก็บเงินเพ่ือ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Collected) จะตองเปนผูประกอบการที่จดทะเบียนเปน
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย หรือ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั่วไปที่สนใจ โดยผูประกอบการดังกลาวจะตองสมัครเขา
เปนสมาชิก e-Collected กับ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 3. ผูใชบริการทีมี่ความประสงคจะใชบริการนี้ สามารถใชบริการไดใน 2 ชองทาง คือ  
  3.1 การฝากสง ณ ที่ทําการไปรษณีย 
  3.2 การฝากสง ณ ที่อยูของผูประกอบการ โดยผาน Call Center หมายเลข 1545 
และ 0-2982-8222 หรือที่ทาํการไปรษณยีในพ้ืนทีใ่กลเคียง 
 4. ผูประกอบการตองทําการติดตอผูซ้ือสินคาถึงชวงเวลาการจัดสงสิ่งของพรอมทั้ง
จํานวนเงินคาสินคา ตามมาตรฐานการนําจายของบริการไปรษณียดวนพิเศษ หรือแจงความ
ประสงคใหบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ดําเนินการติดตอกับผูรับสินคา 
 

 สิทธิประโยชนของสมาชิก e-Collected  
 

 1. บริการชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อขั้นต่ําประมาณ 30 วัน 
 2. สวนลดการใชบริการจํานวนมากและสวนลดกรณีสินคาที่ฝากสงผูรับสินคาปฏิเสธ
การรับเน่ืองจากความผิดในระบบงานไปรษณีย  

 3. บริการรับฝากสิ่งของ ณ ที่อยูของผูประกอบการ  
 4. สิทธิประโยชนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
  
 อัตราคาบริการ e-Collected  
 

 1. คิดคาบริการตามอัตราการฝากสงไปรษณียดวนพิเศษ และคาธรรมเนียมการสง
ธนาณัติในประเทศธรรมดาสําหรับสิ่งของฝากสงที่มีลักษณะการหุมหอเรียบรอยแลว 
 2. กรณีใชบรรจุภัณฑของไปรษณีย คิดตามราคาของบรรจุภัณฑชนิดและขนาดนั้นๆ 

 3. กรณีใชบริการรับฝาก ณ ที่อยูของผูประกอบการ จะตองชําระคาบริการเพิ่ม ดังน้ี 
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 3.1 กรณีคาบริการฝากสงนอยกวา 3,000 บาท/ครั้ง ชําระคาบริการรับฝากเพิ่ม 
100 บาท/จุด/เที่ยว 
 3.2 กรณีเหมาจายเปนรายเดือน มีกําหนดรับวันละ 1 เที่ยว เฉพาะวันทําการ 
(จันทร-เสาร) อัตรา 2,500 บาท/เดือน 

  
 ข้ันตอนการใหบริการ e-Collected  
 

 ผูฝากสงสิ่งของ  
 สามารถเลือกวิธีการใชบริการได 2 ลักษณะคือ การฝากสง ณ ที่ทําการไปรษณียและ
การฝากสง ณ ที่อยูของผูประกอบการ รายละเอียด ดังน้ี 

 
1. การฝากสง ณ ที่ทําการไปรษณีย  
 ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตางๆ ในแบบฟอรมการฝากสง ป.7 ใบรับฝากไปรษณีย

เก็บเงิน ซ่ึงเปนเอกสารที่ออกเปนชุด ประกอบดวย  
1.1 ตนฉบับ ป.7 ซ่ึงดานหลังเปนใบฝากธนาณัติในประเทศ ใชเพ่ือจัดสงธนาณัติ

ใหแกผูฝากสงสิ่งของ (กรณีใชบริการ e-Collected ใชเม่ือผูรับไมมาติดตอขอรับเงินในวันถัดจาก
วันที่สงมอบสินคาใหลูกคา)  

1.2 สําเนาใบรับฝากไปรษณียเก็บเงิน ป.7(1) สําหรับผูฝากใชเปนหลักฐานการ
ฝากสง 

1.3 สําเนาใบรับฝากไปรษณียเก็บเงิน ป.7(2) สําหรับที่ทําการตนทางใชเปน
หลักฐานการสงเงิน  

1.4 สําเนาใบรับฝากไปรษณียเก็บเงิน ป.7(3) ดานหลักเปนใบแจงใหไปรับสิ่งของ
สงทางไปรษณีย (ในกรณีฝากสง e-Collected ใชเม่ือติดตอผูรับตามเบอรโทรศัพทที่แจงไวไมได
เกิน 2 วันทําการ) 

1.5 ผูฝากสงจัดทําใบรับเงิน/ใบสงของบรรจุลงในซองก.45(ซองในธุรกิจไปรษณีย)  
ที่จาหนาถึงตนเอง  
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ภาพที่ 6  ชุดใบรับฝากไปรษณียเกบ็เงิน ป.7 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

e-Collected 

e-Collected 
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e-Collected 
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e-Collected 

e-Collected 
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2. การฝากสง ณ ที่อยูของผูประกอบการ  
  ตรวจสอบรายชื่อการเปนสมาชิก e-Collected แลวดําเนินการดังน้ี 

2.1 ผูประกอบการตองจัดเตรียมหุมหอสิ่งของที่ฝากใหอยูในสภาพพรอมที่จะใช
บริการฝากสง 

2.2 ผูฝากสงจัดทําใบฝากสงรวมซึ่งจะมีตนฉบับพรอมสําเนา 2 ฉบับ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูรับ ที่ทําการปลายทาง นํ้าหนัก ราคาสินคาที่ตองการใหจัดเก็บเงิน 
ชองระบุหมายเลข EMS ราคาคาบริการ  

2.3 ผูฝากสงจัดทําใบรับเงิน/ใบสงของ จํานวน 3 ฉบับ โดยระบุหมายเลข EMS 
ใหตรงกับหอ/กลอง/ซอง ตนฉบับและสําเนาฉบับที่ 1 ใสซองพลาสติกใสผนึกไวบนหอ/กลอง/
ซอง สําเนาฉบับที่ 3 เก็บไวเปนหลักฐานการฝากสงพรอมกับสําเนาใบฝากสงรวม 

หมายเหตุ : เพ่ือเปนการลดขั้นตอนและเวลาในระหวางการรับฝากนอกสถานที่ 
อาจมอบสมุดหมายเลข EMS ใหผูประกอบการเพื่อใชผนึกบนหอ/กลอง/ซอง ก็ได  

2.4 ตรวจสอบสถานะสิ่งของสงทางไปรษณียเพ่ือตรวจสอบการสงมอบสินคาใหผู
ซ้ือสินคาในระบบ Track & Trace จากการระบุวันที่จัดสงสิ่งของสงทางไปรษณียตามมาตราฐาน
การนําจาย เพ่ือไปติดตอขอรับเงินคาสินคา ณ ที่ทําการไปรษณียตนทางที่ระบุไวใน ป.7 ใบรับ
ฝากไปรษณียเก็บเงิน หรือไปรษณียในพ้ืนที่บริการ กรณีใชบริการฝากสง ณ ที่อยูของ
ผูประกอบการ 

 
 ศูนยบริการลูกคา  

1. รับแจงความประสงคในการใชบริการจากลูกคา ลงทะเบียนรับงานเขาเพื่อจัดลําดับ
การใชบริการ และตรวจสอบการเปนสมาชิก e-Collected  

e-Collected 
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2. แจงรายละเอียดการใชบริการ เชน ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพทติดตอ จํานวนสิ่งของที่
ฝากสง ใหที่ทําการไปรษณียในพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ เพ่ือทําการออกไปรับฝากสิ่งของ ณ ที่อยู
ของผูประกอบการ 

3. รับรายงานผลการจายสิ่งของจากที่ทําการ เก็บเปนสถิติขอมูลการใชบริการเพื่อใช
เปนขอมูลในการพัฒนาบริการตอไปรวมทั้งการใหสวนลดการใชบริการ โดยจะคํานวณใหจาก
ยอดรวมของการฝากสงเปนรายเดือน ตามรายงานสถิติการฝากสงและสวนลดตามการจัดกลุม
ของลูกคา กลุม A , B หรือ C 

4. รับรายงานการนําจายสิ่งของสงทางไปรษณีย และดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
กรณีสินคาชํารุดเสียหาย เชนการติดตามความคืบหนาในการสอบสวน การติดตามในสวนของ
การจายคืนคาฝากสง คาบริการและการชดใชคาเสียหาย จากทําการตนทางรับฝาก เพ่ือเปนการ
อํานวยความสะดวก และเปนการแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสลูกคา 
 
 ที่ทําการไปรษณียตนทาง 
 กรณีรับฝาก ณ ที่ทําการ 

1. รับหอ/ซอง/กลอง ตรวจสอบสภาพสิ่งของฝากสง การจาหนาซึ่งจะตองเปนไปตาม
ระเบียบในการใชบริการและถูกตองตรงกับ ป.7 ใบรับฝากไปรษณียเก็บเงิน ตรวจสอบพื้นที่เขต
จาย ผนึกปาย EMS และ ประทับตรา e-Collected ลงบนหอ/ซอง/กลอง ระบุวันเวลานําจายตาม
มาตรฐานการนําจายไปรษณียดวนพิเศษ EMS ชั่งนํ้าหนัก คิดคาบริการตามระบบ CA POS ลง
รายละเอียดตางๆ ในสวนของเจาหนาที่ เชน นํ้าหนัก ราคาคาบริการ ลงชื่อเจาหนาที่รับฝาก
ประทับตราประจําวันและประทับตรา e-Collected บน ป.7 ใบรับฝากไปรษณียเก็บเงินทุกฉบับ 
จากนั้นเรียกเก็บเงิน รับเงินและถอนเงิน พิมพ LABEL ใบรับเงิน/ใบกํากับภาษีอยางยอมอบ 
LABEL หอ/กลอง/ซอง เพ่ือใหผูฝากสงติด LABEL พรอมมอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอยาง 
ยอและสําเนา ป.7(1) เพ่ือใชเปนหลักฐานในการฝากสง รับหอ/ซอง/กลองคืน ตรวจสอบความ
เรียบรอย และตนฉบับ ป.7 และ ป.7(3) บรรจุลงใน ซอง ก.45 (ซองในธุรกิจไปรษณีย) ที่จาหนา
ถึงตนเอง บรรจุลงในซองพลาสติก ถึงแทบกาวออกแลวผนึกลงบนหอ/ซอง/กลอง เก็บหอ/ซอง/
กลอง e-Collected ไวในภาชนะที่กําหนด เพ่ือรอการสงมอบโดยใช ป.210 บัญชีสงมอบสิ่งของ
ในที่ทําการ 

2. สงมอบหอ/กลอง/ซอง e-Collected ใหแผนกปฏิบัติการไปรษณียขาออก โดยใช  
ป.210 บัญชีสงมอบสิ่งของในที่ทําการ (ตามหมายเลขปายบารโคด EMS) ใหกับพนักงานหอง 
ปฏิบัติการลงนามสงมอบสิ่งของใน ป.210 
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 กรณีรับฝาก ณ ที่อยูของผูประกอบการ  
 เม่ือไดรับแจงจากศูนยบริการลูกคา e-Collected ใหจัดลําดับการใชบริการและศึกษา
เสนทาง เตรียมแผนเสนทางการรับฝากเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดในการออกไปรับฝากนอก
สถานที่  

1. รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับผูใชบริการ แจงแกเจาหนาที่รับฝากนอกที่ทําการ 
(อาจใชเจาหนาที่ชุดเดียวกับการใหบริการรับฝาก EMS ระหวางประเทศนอกที่ทําการ) ตาม
จํานวนที่เหมาะสมกับระยะทางและน้ําหนักสิ่งของ และกําหนดเวลาออกไปรับฝากใหสอดคลอง
ทันตามกําหนดเวลาปดถุงดวย 

2. เจาหนาที่รับฝากนอกที่ทําการจัดเตรียมอุปกรณตางๆ เชน ปายบารโคด ชุด
แบบฟอรมใบรับฝากไปรษณียเก็บเงิน ป.7 เครื่องชั่งน้ําหนัก และยานพาหนะใหเหมาะสมกับ
ปริมาณสิ่งของฝากสงตามที่ไดรับแจงในแตละเที่ยว 

3. เจาหนาที่รับฝากนอกที่ทําการรับฝากสิ่งของจากผูใชบริการใหครบถวนตามที่ระบุ
ในรายละเอียดใบรับงาน และดําเนินการรับฝากสิ่งของ ดังน้ี 

4.1  ตรวจสอบสภาพการหุมหอและการจาหนาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
4.2 ตรวจสอบน้ําหนักสิ่งของฝากสง ราคาสินคาที่เรียกเก็บ หมายเลขปายบารโคด 

EMS ใหถูกตองตรงกับใบรับฝากรวมและใบรับเงิน/ใบสงของ  
4.3  กรอกรายละเอียดน้ําหนักราคาคาบริการ ในใบรับฝากรวม และบนตัวหอ/

กลอง/ซอง เพ่ือใชประกอบการตรวจสอบกรณีหอ/กลอง/ซอง ฉีกขาดหรือผูรับไดรับสินคาไม
ครบถวน พรอมประทับตรายาง e-Collected คิดคาบริการและเรียกเก็บคาบริการตามยอดรวม
ของใบรับฝากรวม 

4.4 กรณีมียอดการใชบริการไมครบตามยอดขั้นต่ําที่ระบุ ใหเรียกเก็บคาบริการรับ
ฝากนอกสถานที่ในอัตราที่กําหนด โดยระบุไวในใบรับฝากรวม 

5. เจาหนาที่รับฝากสิ่งของนอกที่ทําการ นําสิ่งของสงมอบ ณ ที่ทําการไปรษณียที่
สังกัด แผนกรับฝากตรวจสอบความถูกตอง นําเงินคาบริการรับฝากเขาระบบ CA POS และนํา
รอยประทับตราไปรษณียากรมาผนึกลงบนหอ/กลอง/ซอง e-Collected และสงมอบหอ/กลอง/
ซอง e-Collected ใหแผนกปฏิบัติการไปรษณียขาออก โดยใช ป.210 บัญชีสงมอบสิ่งของในที่
ทําการ (ตามหมายเลขปายบารโคด EMS) ใหกับพนักงานหองปฏิบัติการลงนามสงมอบสิ่งของ
ใน ป.210  

 
กรณีผูฝากสงใชบริการพเิศษ  
ผูฝากสงสิ่งของสามารถใชบริการพิเศษควบคูกับบริการไปรษณียเก็บเงินเพ่ือ 

ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดโดยมีคาบริการเพิ่มในแตละบริการ เชน บริการตอบรับ 
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คาบริการ 5 บาท บริการไปรษณียรับประกัน โดยคิดคาบริการตามวงเงินรับประกัน รายละเอียด
เพ่ิมเติมในภาคผนวก จ อัตราคาบริการไปรษณียประเภทตางๆ  

 
กรณีสินคานําสงไมได  
เน่ืองจากสินคาชํารุดเสียหาย หรือผูรับปฏิเสธการรับเน่ืองจากสินคาไมตรงตามที่

สั่งซ้ือ ใหที่ทําการตนทางรับฝากติดตอผูฝากสงเพ่ือทําเรื่องขอคืนคาบริการและการชดใช
คาเสียหายตามระเบียบเรื่องการชดใชคาเสียหายบริการไปรษณียเก็บเงิน คือตามจํานวนที่
เสียหายจริงแตไมเกิน 2,000 บาท โดยการสงคืนสงของฝากสงใหมีหลักฐานการรับ-สงมอบ
ระหวางกัน 

กรณีผูฝากสงใชบริการพิเศษไปรษณียรับประกัน ใหคืนคาบริการและจํานวนเงิน
ประกัน โดยจัดทํา บสค.60 ใบสําคัญจาย โดยใหผูฝากสงลงนามรับเงิน และอนุมัติโดยหัวหนาที่
ทําการไปรษณียพรอมแนบเอกสารสําคัญแสดงตนที่ออกโดยทางราชการ ตามระเบียบบริการ
การเงิน   

 
     ภาพที่ 7 ใบฝากสงรวม 

ใบฝากสงรวม 
ชื่อ-ท่ีอยูผูฝากสง................................................ วันท่ี................................. 

    

ลําดับท่ี ชื่อผูรับ มูลคาสินคา น้ําหนัก ราคา หมายเลข หมายเหตุ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  รวม           

   ประทับตรา 

  (.....................................................) (...................................................)  ประจําวัน 

  ผูสงสินคา   เจาหนาทีไปรษณีย   

 

e-Collected 
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แผนกปฎิบัติการไปรษณีย EMS ขาออก 
ตรวจสอบรายละเอียดการรับฝาก ตรวจนับจํานวนชิ้น ลงรายมือชื่อรับมอบใน ป.210 

รับเขาระบบ Track & Trace แลวดําเนินการดังน้ี 
1. กรณีอยูในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกตองและสงมอบใหเจาหนาที่นําจาย

เพ่ือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเพ่ือเตรียมการนําจายสิ่งของฝากสงใหแกผูรับตอไป 
2. กรณีปลายทางอื่น ตรวจสอบจาหนาและคัดแยกจาหนา ปดถุงสงตอตามปลายทาง

โดยมีบัญชีกํากับถุงจากระบบ Track & Trace และใหหมายเหตุเพ่ิมเติมในบัญชีกํากับถุงวา  
“e-Collected .........จํานวนเงิน........” จากนั้นสงมอบถุงฯ ใหผูขนสงฯ เพ่ือเขาสูระบบงานสง
ตอไปยังศูนยไปรษณียปลายทางเพื่อคัดแยกและสงมอบใหกับที่ทําการปลายทางตามระบบงาน
ปกติตอไป 

 
ที่ทําการไปรษณียปลายทาง 
แผนกปฎิบัติการไปรษณีย EMS  
1. รับมอบถุงฯ บรรจุสิ่งของสงทางไปรษณีย e-Collected จากผูขนสงฯ ดําเนินการตอ

ในระบบงานปกติ ตรวจสอบสภาพหอ/กลอง/ซอง และจํานวนชิ้นใหตรงกับบัญชีกํากับถุงฯ ลง
นามรับมอบสิ่งของในบัญชีกํากับถุง รับเขาระบบ Track & Trace เพ่ือจัดทําบัญชีนําจาย โดย
ระบุจํานวนเงินเรียกเก็บเพ่ิมเติมในชองหมายเหตุวา “e-Collected .........จํานวนเงิน........” 

2. การเตรียมการนําจายโดย ใหดําเนินการดังน้ี 
2.1 เจาหนาที่นําจายรับมอบสิ่งของสงทางไปรษณีย ทําการเรียงจาหนา ตามพื้นที่

นําจายในเขตรับผิดชอบของเจาหนาที่นําจายแตละเขต 
2.2 ตรวจสอบชื่อ-ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ระบุในใบรับเงิน/ใบสงของที่ออก

โดยผูฝากสง หรือใน ป.7 ใบฝากสงสิ่งของสงทางไปรษณียเก็บเงิน โทรศัพทนัดหมายกับผูรับ
สิ่งของสงทางไปรษณีย และแจงจํานวนเงินเรียกเก็บตามบัญชีนําจาย 

2.3 กรณีไมสามารถโทรศัพทนัดหมายการนําจายไดในครั้งแรก ใหดําเนินการใหม
อีกครั้งในวันนั้นหรืออยางชาไมเกินวันรุงขึ้น ถายังติดตอไมไดใหใช ป.124 ใบแจงใหไปรับ
สิ่งของสงทางไปรษณีย กรณีฝากสง ณ ที่ทําการ หรือ ป.124 พ ใบแจงใหไปรับสิ่งของสงทาง
ไปรษณียพิเศษ กรณีใชบริการฝากสง ณ ที่อยูของผูรับ 

2.4 ออกนําจายสิ่งของสงทางไปรษณีย ตามเสนทางการนําจายที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ กรณีที่มีปริมาณสิ่งของฝากสงทางไปรษณียเก็บเงินเพ่ือผูประกอบการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนจํานวนมาก ใหพิจารณาจัดเจาหนาที่นําจายเพ่ือดําเนินการตอ
สิ่งของที่ฝากสงเปนการเฉพาะแยกตางหากจากเจาหนาที่นําจายไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  
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เจาหนาที่นําจาย  
1. เจาหนาที่นําจายเปดผนึกซองพลาสติกใสที่บรรจุใบรับเงิน/ใบสงของ นําสิ่งของสง

ทางไปรษณีย e-Collected ใหแกผูรับตามจาหนาหรือผูแทน พรอมเรียกเก็บเงินคาสินคาตามที่
ระบุในบัญชีนําจายซึ่งถูกตองตรงกันกับที่ระบุบนตัวหอ/กลอง/ซอง ใหผูรับสินคาลงนามรับของ
ในเครื่อง Hand Held เพ่ือนําสงขอมูลผานระบบการตรวจสอบ 

2. แจงใหผู รับสิ่งของสงทางไปรษณีย e-Collected เปดตรวจสอบสิ่งของสงทาง
ไปรษณีย e-Collected วาสิ่งของนั้นถูกตองตรงกับใบรับเงิน/ใบสงของที่ออกโดยผูฝากสง  

3. กรณีผูรับสิ่งของสงทางไปรษณีย e-Collected ไมประสงคจะตรวจสอบสินคาให
ผูรับสิ่งของสงทางไปรษณีย e-Collected ลงนามรับสิ่งของในบัญชีนําจายและใบรับเงิน/ใบสงขอ
ระบุในชองหมายเหตุวา “ไมเปดตรวจ” ไวเปนหลักฐาน 

4. กรณีผูรับสิ่งของสงทางไปรษณีย e-Collected เปดตรวจสอบสิ่งของ ไมปรากฏถึง
ความชํารุดเสียหายของสิ่งของ และสิ่งของถูกตองตามที่สั่งซื้อ ใหลงนามรับสิ่งของในบัญชีนํา
จายและใบรับเงิน/ใบสงของ 

5. กรณีผูรับสิ่งของสงทางไปรษณีย e-Collected เปดตรวจสอบสิ่งของ ปรากฏวาเกิด
ความเสียหายแกสิ่งของซึ่งเกิดจากความผิดของทางไปรษณีย  และสิ่งของถูกตองตามที่สั่งซ้ือให
ปฏิเสธการรับสิ่งของสงทางไปรษณีย e-Collected ลงรายมือชื่อในบัญชีนําจาย และในใบรับเงิน/
ในสงของ พรอมระบุในชองหมายเหตุวา “ไมรับสิ่งของเน่ืองจากสินคาชํารุด” 

6. กรณีผูรับสิ่งของสงทางไปรษณีย e-Collected เปดตรวจสอบสิ่งของ ปรากฏวา
สิ่งของไมถูกตองตามที่สั่งซ้ือ ใหปฏิเสธการรับสิ่งของสงทางไปรษณีย e-Collected ลงรายมือชื่อ
ในบัญชีนําจาย พรอมระบุในชองหมายเหตุวา “ไมรับสิ่งของเน่ืองจากสินคาไมถูกตอง” กรณีน้ี
เจาหนาที่นําจายตองตรวจสอบใบรับเงิน/ใบสงของ กับสิ่งของวาไมถูกตองตามที่สั่งซ้ือจริง 

7. นําสิ่งของสงทางไปรษณีย  e-Collected ที่ผู รับปฏิเสธการรับ กลับที่ทําการ
ไปรษณีย โดยบรรจุสิ่งของนั้นลงในถุง พ.131 พรอมกับเอกสารที่เกี่ยวของ มัดปากถุงแยกเปน
แตละชิ้นของสิ่งของสงคืน 

8. นําสงเงินคาสินคาที่เรียกเก็บได บัญชีนําจายและสําเนาใบรับเงิน/ใบสงของ ให
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบภายในวันที่นําจาย/ไดรับเงิน เพ่ือนําสงเขาระบบ CA POS  

9. สงคืนถุงพ.131 บรรจุสินคาที่นําสงไมได เน่ืองจากสินคาชํารุดเสียหายหรือสินคาที่
ผูรับปฏิเสธการรับ พรอมบัญชีนําจายใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 
 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ (หัวหนางาน) 
1. ตรวจสอบจํานวนเงินกับบัญชีนําจายและใบรับเงิน/ใบสงของ นําเงินคาสินคาที่ได 

รับเขาระบบ CA POS ดวยบริการธนาณัติออนไลน และนําเขาระบบ Track & Trace เพ่ือแสดง
สถานะการนําจาย 
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2. จัดทํา ป.143 ใบแจงเหตุขดของ เพ่ือทําการสอบสวนตามระบบงานกรณีสินคาเสีย
หาเนื่องจากระบบงานไปรษณีย และนําเขาระบบ Track & Trace เพ่ือแสดงสถานะการนําจาย 

3. นําสงถุงพ.131  บรรจุสินคาที่นําสงไมได เน่ืองจากสินคาชํารุดเสียหายหรือสินคาที่
ผูรับปฏิเสธการรับ พรอมบัญชีนําจายใหเจาหนาที่ปฏิบัติการขาออกเพื่อทําการสงคืนที่ทําการ
ตนทางรับฝาก พรอมกับ ป.143 ใบแจงเหตุขัดของ  
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แผนภูมิที่ 8 แบบจําลองขัน้ตอนการใหบริการ e-Collected 

ผูฝากสง
ศูนยบริการลูกคา 

e-Collected
ที่ทําการไปรษณีย แผนก EMS เจาหนาที่นําจาย ปณ.ปลายทาง ผูรับสินคา

สิ่งของที่ฝากสง
รับแจงการใชบริการ

จากผูฝากสง
ตรวจสอบสภาพสินคา

รับแจงจากศูนยบริการ

ลูกคาฯ

ออกไปรับฝากสิ่งของ ณ ที่

อยูของผูฝากสง
รับมอบ e-Collected

รับมอบ e-Collected 

พรอมชําระเงินคาสินคา

รับมอบ e-Collected

ฝากสง ณ สถานที่อยูผู

ฝากสง

แจงให ปณ.ที่อยูในพื้นที่

ของผูฝากสงไปรับฝาก

ตรวจสอบการจาหนา 

ระยะทาง และคาบริการ

จัดพนักงานออกไปรับฝาก

 e-Collected

ตรวจสอบความถูกตอง

ของ e-Collected

รับฝากสิ่งของ
รับมอบสิ่งของจากหนา

เคานเตอรรับฝาก

ฝากสง ณ ที่ทําการ เรียงจาหนา e-Collected

สงมอบสิ่งของใหเจาหนาที่

นําจาย

นําจาย e-Collectedแก

ผูรับ

สงมอบสิ่งของใหแก

พนักงานแผนก EMS

นําจาย e-Collected แก

ผูรับในพื้นที่รับผิดชอบ

เรียงจาหนาe-Collected

 พรอมแจงจํานวนเงินคา

สินคาและนัดเวลาจัดสง

รับบัญชีนําจาย ใบรับฝากฯ

 พรอมสงเงินใหพนักงาน

รับฝากนําเขาระบบ CA 

POS และจัดทํารายงาน

ผลการนําจาย

รับรายงานผลการจาย

จากที่ทําการ

ออกใบรับฝาก ใหผูฝากสง 

1 ฉบับ ผนึกไวบนตัวกลอง 

1 ฉบับ)

ตรวจสอบความถูกตอง

ของ e-Collected

ตรวจสอบความถูกตอง

ของ e-Collected

ลงลายมือชื่อในหลักฐาน

การนําจาย (เครื่อง Hand

 Held)

สงมอบ e-Collected แก 

ปณ.ปลายทาง

สงบัญชีนําจายพรอมเงินที่

เรียกเก็บใบรับฝากฯ ให

หัวหนาแผนก EMS

ผูรับไดรับเงินคาสินคา ได

 2 วิธีคือ 1.รอใบแจงให

มารับเงิน  2.ติดตอรับเงิน

 ณ ปณ.ที่ฝากสง
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ตารางที ่29 สรุปความเหมือนและแตกตางของบริการไปรษณียเกบ็เง ินกับบริการ e-Collected 

ลักษณะการใชบริการ บริการพัสดุไปรษณียเก็บเงิน บริการ e-Collected 
1. ผูใชบริการ 
 
 
 
2. คาบริการ 
 
 
 
 
3. การรับฝาก 
 
 
4. การนําจาย 
 
 

เปนผูใชบริการทั่วไป ไมจําเปนตองเปนสมาชิกใดๆ  
 
 
 
-คิดคาบริการตามน้ําหนักพัสดุไปรษณีย 
-คิดคาธรรมเนียมบริการธนาณัติธรรมดา 
-คาปฏิบัติการอัตรา 40 บาท ตอหอ/กลอง/ซอง 
-คาบริการต่ํากวาบริการ e-Collected 
 
รับฝากดวยบริการพัสดุไปรษณียซึ่งลําดับศักดิ์ในการ
ใหบริการตอจากไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 
 
นําจาย ณ ที่ทําการไปรษณีย โดยออกป.124 ใบแจง
ใหไปรับสิ่งของสงทางไปรษณียเพื่อใหผูรับมาติดตอ
ขอรับสิ่งของพรอมชําระคาสินคาที่เรียกเก็บ 

ตองเปนสมาชิก e-Collected กับที่ทําการไปรษณีย 
หรือสมาชิกสมาคมผูประกอบการพาณิชยฯ หรือผูที่จด
ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 
-คิดคาบริการตามน้ําหนักไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 
-คิดคาธรรมเนียมบริการธนาณัติธรรมดา 
-คาปฏิบัติการอัตรา 40 บาท ตอหอ/กลอง/ซอง 
-คาบริการสูงกวา บริการอื่นๆ 
 
รับฝากดวยบริการไปรษณียดวนพิเศษซึ่งมีลําดับศักดิ์
ในการใหบริการเปนลําดับแรก 
 
นําจาย ณ ที่อยูของผูรับ พรอมเรียกเก็บเงินคาสินคา
ตามที่ระบุบน หอ/กลอง/ซอง 
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ตารางที ่29 สรุปความเหมือนและแตกตางของบริการไปรษณียเกบ็เง ินกับบริการ e-Collected (ตอ) 

ลักษณะการใชบริการ บริการพัสดุไปรษณียเก็บเงิน บริการ e-Collected 
5. บริการพิเศษ 
 
 
6. บริการรับฝากนอกสถานที่ 
 
7. การชําระคาบริการ 
 
 
 
8. การรับสินคา 
 
 
 
9. การตรวจสอบสินคากอน  
    รับมอบ 
 

ใชบริการพิเศษ คือไปรษณียรับประกันไดโดยชําระ
คาบริการเพิ่มในสวนของวงเงินรับประกัน 
 
ไมสามารถใชบริการฝากสง ณ ที่อยูของผูฝากสงได 
 
ตองชําระคาบริการ ณ วันเวลาที่ฝากสงทันที 
 
 
 
ผูรับไมสามารถปฏิเสธการรับสินคาได นอกจากการไม
มารับตามสินคาภายในกําหนด 
 
 
ไมสามารถเปดตรวจสอบสินคาได กรณีสินคาชํารุด
เสียหายภายหลัง ผูรับตองติดตอกับผูฝากสงหรือผูขาย
สินคาเพื่อทําการตรวจสอบความเสียหาย 

ใชบริการพิเศษ คือไปรษณียรับประกันไดโดยชําระ
คาบริการเพิ่มในสวนของวงเงินรับประกัน 
 
สามารถใชบริการฝากสง ณ ที่อยูของผูฝากสงได 
 
สามารถชําระคาบริการฝากสงเปนรายเดือนไดเมื่อ
ไดรับอนุมัติใหใชบริการจาก สํานักงานเขตฯ ของที่ทํา
การที่ใชบริการ 
 
กรณีผูรับปฏิเสธการรับสินคาเนื่องจากสินคาไมถูกตอง
ตามแบบที่สั่งซื้อ จะไดรับคืนคาบริการและคาธรรม 
เนียมธนาณัติ 
 
ผูรับสินคาสามารถเปดตรวจสอบสินคากอนการรับมอบ
และชําระคาสินคาได โดยเปนการประการการสงมอบ
สินคาใหแกผูรับ 
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ตารางที่ 29 สรุปความเหมือนและแตกตางของบริการไปรษณียเก็บเง ินกับบริการ e-Collected (ตอ) 

ลักษณะการใชบริการ บริการพัสดุไปรษณียเก็บเงิน บริการ e-Collected 
10. การจัดสงเงินคาสินคาที่ 
      เรียกเก็บ 
 
 
 
11. การชดใชคาเสียหาย 
 
 
 
 
12. สิทธิพิเศษ สวนลดการ

ใชบริการ 
 

จัดสงเงินคาสินคาที่เรียกเก็บใหผูฝากสงดวยบริการ
ไปรษณียธนาณัติธรรมดา ซึ่งใชเวลาประมาณ 1-2 วัน
หลังจากผู รับมารับสินคา  ณ  ที่ทําการไปรษณีย
ปลายทาง 
 
กรณีความผิดเพราะระบบงานไปรษณียจะไดรับการ
ชดใชคาเสียหายตามจํานวนที่จายจริงแตไมเกิน 2,000 
บาท 
 
 
ไมไดรับสวนลดหรือสิทธิพิเศษใดๆ ในการใชบริการ 
 
 

จัดสงเงินคาสินคาที่เรียกเก็บใหผูฝากสงดวยบริการ
ไปรษณียธนาณัติออนไลน ซึ่งผูรับสามารถรับเงินได
หลังจากเสร็จสิ้นการนําจายของที่ทําการปลายทาง 
 
 
กรณีความผิดเพราะระบบงานไปรษณียนอกจากจะ
ไดรับการชดใชคาเสียหายตามจํานวนที่จายจริงแลว ยัง
จะไดรับคืนคาบริการ และคาธรรมเนียมธนาณัติเพิ่ม
ดวย 
 
ไดรับสิทธิประโยชน เชนสวนลดการใชบริการ สวนลด
สินคาไปรษณียประเภท กลอง ซอง หรือวัสดุกัน
กระแทก 
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การประชาสัมพันธการใชบริการ e-Collected  
 

 ดําเนินการประชาสัมพันธบริการผานสื่อตางๆ ที่เห็นวาเหมาะสมและตรงกับกลุม 
เปาหมาย เชน การลงโฆษณาในเว็บไซดแลวเชื่อมโยงมาเว็บไซดของ บริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด วารสาร นิตยสารทางธุรกิจ หนังสือเกี่ยวกับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารตางๆ 
รวมทั้งรวมงานสัมมนาวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ประเทศไทยเพื่อเปนการประชาสัมพันธโครงการและบริการไปรษณียในรูปแบบตางๆ พรอมทั้ง
ใหความรูในเร่ืองของการจัดสงและการหุมหอสิ่งของใหเหมาะสมในแตละชนิดและประเภทของ
สิ่งของและบริการ ซ่ึงเปนประโยชนตอผูใชบริการในเรื่องของสินคาชํารุดแตกหักเสียหาย
ระหวางการทางไปรษณีย รายละเอียดดังน้ี 

1. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เว็บไซด www.thairegistration.com 
2. สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เว็บไซด www.thaiecommerce.org 
3. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เว็บไซด www.sme.go.th   
4. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เว็บไซด www.thailandpost.com  
5. เว็บไซดของบรษิัทดานการจัดการ e-Commerce เชน  

5.1  www.ThaiSecondhand.com 
5.2  www.TARAD.com 
5.3 www.Webmaster.or.th 
5.4 www.ThaiFreelanceBid.com 

6. นิตยสาร วารสาร หนังสือตางๆ เชน 
6.1 Make Money SMEs Magazine 
6.2 e-Commerce   

7. โฆษณาผานสื่อโทรทัศนในชวงเวลาตางๆ ที่เหมาะสมซึ่งเปนลักษณะของการ
โฆษณาในภาพรวมขององคกร 

8. เปนผูสนับสนุนรายการเกี่ยวกับผลิตภัณฑชุมชน 
9. งานสัมมนาวิชาการที่เปนความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ เชน

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
10. ออกบูธในงานตางๆ เชน Thailand SME EXPO 2010 ที่ศูนยประชุมแหงชาติ

สิริกิติ์ และตัวอยางงานที่จัดแลวเชน ไปรษณียหนุนเอสเอ็มอี พิชิตตลาดอีคอมเมิรซ 2009 
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 ประมาณการรายไดจากการใหบริการ e-Collected  
 
 การประมาณการรายไดเปนการประมาณจากปริมาณการจัดสงสิ่งของทางไปรษณีย 
ของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 381 ราย จากกลุมผูประกอบการที่ทําการคัดเลือกตามลักษณะ
สินคาจําหนาย คือ ตองเปนสินคาที่สามารถจับตองไดและตองมีการจัดสงสินคาใหลูกคาโดยผาน
วิธีการตางๆ เชน ทางไปรษณีย บริษัทขนสงเอกชน และจัดสงดวยพนักงานของบริษัทเอง รวม
ทั้งสิ้น 5,906 เว็ปไซด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ขอมูลจากแบบสอบถามผูประกอบการ 
  1.1 จํานวนผูใชบริการไปรษณีย 284 ราย(รวมผูใชบริการอื่นรวมกับบริการ
ไปรษณีย)  
  1.2 ปริมาณการจัดสงสินคาใหลูกคาของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
101-500 ชิ้น(กลอง) ตอเดือน 
  1.3 สิ่งของที่จัดสงใหแกลูกคามีมูลคา 3,000-5,000 บาท/ชิ้น(กลอง) 
  1.4 นํ้าหนักของสิ่งของที่จัดสงใหแกลูกคา 1.1-5 กิโลกรัม/ชิ้น(กลอง)   
 2. ขอมูลอัตราคาบริการของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
  2.1 อัตราคาบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) กิโลกรัมละ 62 บาท 
  2.2 คาธรรมเนียมการสงเงินธนาณัติ 1,000 บาทแรก คาธรรมเนียม = 10 บาท 
1,000 บาทตอไป 1,000 บาทละ 2 บาท 
  2.3 คาปฎิบัติการไปรษณียเก็บเงินปลายทาง ชิ้น/กลองละ 40 บาท 
 
ตารางที่ 30 คาบริการไปรษณียเกบ็เงินเพ่ือผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

คาบริการตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัม            บาท  

1.คาน้ําหนักบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 
2.คาธรรมเนียมธนาณัติ 1,000 บาท = 10 บาท 
                              2,000 บาท =   4 บาท 
3.คาปฏิบตัิการเก็บเงินปลายทาง 

62 
 

14 
40 

รวม             116 
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ตารางที่ 31 เปรียบเทียบรายไดการจัดสงสิ่งของดวยบริการไปรษณียประเภทตางๆ    

           หนวย : บาท 

ประเภทบริการ 
พัสดุฯ EMS พกง. e-Collected แสตมป       

e-commerce 

คาบริการตามน้ําหนัก 
คาธรรมเนียมธนาณัติ 
คาปฎิบัติการเก็บเงิน 

20 
- 
- 

62 
- 
- 

20 
14 
40 

62 
14 
40 

30 
- 
- 

รวมคาบริการ 20 62 74 116 30 
หมายเหตุ : ประมาณจากน้ําหนักส่ิงของ 1 กิโลกรัม มูลคาสินคาที่จัดสง 3,000 บาท ตอชิ้น 

 
จากตารางที่ 31 เปรียบเทียบรายไดการจัดสงสิ่งของดวยบริการไปรษณียประเภท

ตางๆ โดยเมื่อเทียบจากน้ําหนักสิ่งของ 1 กิโลกรัม มูลคาสินคาที่จัดสง 3,000 บาทตอชิ้นจะเห็น
ไดวาคาบริการที่ไดรับจากบริการไปรษณียเก็บเงินเพ่ือผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
(e-Collected) มีคาบริการที่สูงกวาบริการประเภทอื่นๆ ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึง
คาบริการที่สูงกวานั้นเปนการกําหนดราคาที่อยูบนพ้ืนฐานของการกําหนดราคาคาบริการเดิมใน
แตละชนิดของบริการ โดยเมื่อเปรียบเทียบระหวางโครงการที่เปนการใหบริการสําหรับ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ แสตมป e-Commerce ที่ใหบริการแบบไปรษณีย
ลงทะเบียน กับบริการไปรษณียเก็บเงินเพ่ือผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Collected) 
ที่ใหบริการแบบไปรษณียดวนพิเศษ บริการไปรษณียเก็บเงินเพ่ือผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-Collected) ทําใหบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดมีรายไดคาบริการเพิ่มขึ้นเปน
จํานวน 86 บาทตอชิ้น และนอกจากคาบริการที่ไดรับเพ่ิมขึ้นแลว ในดานของตนทุนการ
ใหบริการยังเปนตนทุนเดิมจากการปฏิบัติงานในระบบงานรับฝาก สงตอ และการนําจาย ซ่ึงได
วางระบบงานไวเปนอยางดีเพ่ือรองรับการใหบริการในทุกบริการของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด รายละเอียดของแสตมป e-Commerce จะประกอบไปดวยแสตมป 2 ชนิดราคา คือ 

1. แสตมป e-Commerce ชนิดไมเกิน 1 กิโลกรัม เปนแบบลงทะเบียน โดยไมตอง
ชําระเงินเพ่ิม ใชกับไปรษณียภัณฑ ชนิดไมเกิน 1 กิโลกรัม ราคาดวงละ 30 บาท จําหนายเปน
แผน แผนละ 20 ดวง ราคา 600 บาทตอแผน ใชไดถึงสิ้นป 2552 

2. แสตมป e-Commerce ชนิดไมเกิน 2 กิโลกรัม เปนแบบลงทะเบียน โดยไมตอง
ชําระเงินเพ่ิม ใชกับไปรษณียภัณฑ ชนิดไมเกิน 2 กิโลกรัม ราคาดวงละ 46 บาท จําหนายเปน
แผน แผนละ 20 ดวง ราคา 920 บาทตอแผน ใชไดถึงสิ้นป 2552  

3. กรณีตองการใชสงสินคาที่นํ้าหนักเกิน 2 กิโลกรัม แตไมเกิน 2.3 กิโลกรัม สามารถ
ใชบริการไดโดยซื้อแสตมปปกติติดเพิ่ม เชน สงสินคาน้ําหนัก 2.2 กิโลกรัม สามารถใชแสตมป 
e-Commerce 1 ดวง และซื้อแสตมปปกติเพ่ิมสําหรับนํ้าหนัก 0.2 กิโลกรัมได 
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 เน่ืองจากโครงการคาขนสงราคาพิเศษสําหรับผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(แสตมป e-Commerce) จะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2552 แลวน้ัน บริการไปรษณียเก็บ
เงินเพ่ือผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Collected) จะสามารถเปนทางเลือกที่เพ่ิมขึ้น
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชบริการของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและเปน
บริการที่สามารถทํารายไดเพ่ิมใหแกบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ทดแทนรายไดหลักที่เร่ิมลดลง
ไดเชนกัน โดยสามารถประมาณการรายไดระหวาง บริการ e-Collected และ บริการไปรษณีย
ประเภทตางๆ ในแตละปริมาณการจัดสงไดดังตารางที่ 32  
 
ตารางที่ 32 ประมาณการรายไดเปรียบเทียบระหวางบริการ e-Collected และ บริการไปรษณยี 
                ประเภทตางๆ ในแตละปริมาณการจัดสง 

ประเภทบริการ e-Collected 
 

บริการเดิม 

พัสดุ
ไปรษณีย 

ไปรษณีย 
ดวนพิเศษ 

ไปรษณีย 
เก็บเงิน 

รวมรายได
บริการเดิม 

กรณีที่ 1 
มูลคาสินคา 3,000 บาท 
นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม 
คาบริการ (บาท) 
ผูใชบริการ (ราย) 
ปริมาณการจัดสง(ชิ้น) 

100  
200 
300 
400 
500 

 
 
 

116 
284 

 
39,532,800 
79,065,600 

118,598,400 
158,131,200 
197,664,000 

 
 
 

20 
45 

 
1,080,000 
2,160,000 
3,240,000 
4,320,000 
5,400,000 

 
 
 

62 
130 

 
9,672,000 

19,344,000 
29,016,000 
38,688,000 
48,360,000 

 
 
 

74 
109 

 
9,679,200 

19,358,400 
29,037,600 
38,716,800 
48,396,000 

 
 
 
 

 
 

20,431,200 
40,862,400 
61,293,600 
81,724,800 

102,156,000 

กรณีที่ 2 
มูลคาสินคา 3,000 บาท 
นํ้าหนัก 5 กิโลกรัม 
คาบริการ (บาท) 
ผูใชบริการ (ราย) 
ปริมาณการจัดสง(ชิ้น) 

500 

 
 
 

256 
284 

 
436,224,000 

 
 
 

80 
45 
 

21,600,000 

 
 
 

202 
130 

 
157,560,000 

 
 
 

134 
109 

 
87,636,000 

 
 
 
 
 
 

266,796,000 
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ตารางที่ 32 ประมาณการรายไดเปรียบเทียบระหวางบริการ e-Collected และ บริการไปรษณยี 
                ประเภทตางๆ ในแตละปริมาณการจัดสง (ตอ) 

ประเภทบริการ e-Collected 
 

บริการเดิม 

พัสดุ
ไปรษณีย 

ไปรษณีย 
ดวนพิเศษ 

ไปรษณีย 
เก็บเงิน 

รวมรายได
บริการเดิม 

กรณีที่ 3 
มูลคาสินคา 5,000 บาท 
นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม 
คาบริการ (บาท) 
ผูใชบริการ (ราย) 
ปริมาณการจัดสง(ชิ้น) 

500 

 
 
 

120 
284 

 
204,480,000 

 
 
 

20 
45 
 

5,400,000 

 
 
 

62 
130 

 
48,360,000 

 
 
 

78 
109 

 
51,012,000 

 
 
 
 
 
 

104,772,000 

กรณีที่ 4 
มูลคาสินคา 5,000 บาท 
นํ้าหนัก 5 กิโลกรัม 
คาบริการ (บาท) 
ผูใชบริการ (ราย) 
ปริมาณการจัดสง(ชิ้น) 

500 

 
 
 

260 
284 

 
443,040,000 

 
 
 

80 
45 
 

21,600,000 

 
 
 

202 
130 

 
157,560,000 

 
 
 

138 
109 

 
90,252,000 

 
 
 
 
 
 

269,412,000 

หมายเหต ุ
1. รายไดจากการใชบริการ คํานวณไดจาก (คาบริการตอชิ้น x จํานวนผูใชบริการ x 

ปริมาณการจัดสง x 12 เดือน) เชน รายไดจากการใชบริการ e-Collected จํานวน 39,532,800 
บาทตอป คํานวณจาก 116 บาท x 284 ราย x 100 ชิ้น x 12 เดือน  

2. รายไดสวนเพิม่ในแตละปรมิาณการจัดสงสินคา คํานวณไดจาก  
  รายไดสวนเพ่ิม =  รายไดบริการ e-Collected – รายไดบรกิารเดิม 
 
 กรณีที่ 1 ปริมาณการจัดสง 100 ชิ้น มูลคาสินคา 3,000 บาท นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม 
  รายไดสวนเพ่ิม =  39,532,800 – 20,431,200 
   =  19,101,600 บาทตอป 
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 กรณีที่ 2 ปริมาณการจัดสง 500 ชิ้น มูลคาสินคา 3,000 บาท นํ้าหนัก 5 กิโลกรัม 
  รายไดสวนเพ่ิม =  436,224,000 – 266,796,000 
   =  169,428,000 บาทตอป 
 
 กรณีที่ 3 ปริมาณการจัดสง 500 ชิ้น มูลคาสินคา 5,000 บาท นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม 
  รายไดสวนเพ่ิม =  204,480,000 – 104,772,000 
   =  99,708,000 บาทตอป 
 
 กรณีที่ 4 ปริมาณการจัดสง 500 ชิ้น มูลคาสินคา 5,000 บาท นํ้าหนัก 5 กิโลกรัม 
  รายไดสวนเพ่ิม =  443,040,000 – 269,412,000 
   =  173,628,000 บาทตอป 
 

จากตารางที่ 32 ประมาณการรายไดเปรียบเทียบระหวาง บริการ e-Collected และ 
บริการไปรษณียประเภทตางๆ ในแตละปริมาณการจัดสง จะเห็นไดวาจํานวนผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากการสํารวจขอมูล 284 ราย (รวมผูใชบริการอื่นรวมกับบริการ
ไปรษณีย) สงสิ่งของผานบริการไปรษณียขั้นต่ํากรณีที่ 1 ปริมาณการจัดสง 100 ชิ้น มูลคาสินคา 
3,000 บาท และน้ําหนัก 1 กิโลกรัม สําหรับบริการเดิมประเภทตางๆ บริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด จะมีรายได 20,431,200 บาทตอป และจากบริการใหมคือ บริการไปรษณียเก็บเงินเพ่ือ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Collected) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จะมีรายได 
39,532,800 บาทตอป ซ่ึงก็แสดงใหเห็นวาจากบริการ e-Collected ทําให บริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด มีรายไดเพ่ิมขึ้นจากบริการเดิมเปนจํานวน 19,101,600 บาทตอป  และสามารถสรุป
รายไดสวนเพิ่มจากบริการ (e-Collected) ในแตละปริมาณการจัดสง นํ้าหนักในการจัดสง และ
มูลคาในการจัดสง ไดดังตารางที่ 33 
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ตารางที่ 33 สรุปรายไดสวนเพ่ิมจากบริการ (e-Collected) ในแตละกรณี 

กรณี รายไดบริการใหม
(บาทตอป) 

รายไดบริการเดิม 
(บาทตอป) 

รายไดสวนเพิ่ม 
(บาทตอป) 

กรณีที่ 1 
มูลคาสินคา 3,000 บาท 
นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม 
ปริมาณการจัดสง (ชิ้น) 

100  
200  
300  
400  
500  

  39,532,800 
  79,065,600 
118,598,400 
158,131,200 
197,664,000 

 20,431,200 
  40,862,400 
  61,293,600 
  81,724,800 
102,156,000 

 19,101,600 
  38,203,200 
  57,304,800 
  76,406,400 
  95,508,000 

กรณีที่ 2 
มูลคาสินคา 3,000 บาท  
นํ้าหนัก 5 กิโลกรัม 
ปริมาณการจัดสง (ชิ้น) 

500  436,224,000 266,796,000 169,428,000 

กรณีที่ 3  
มูลคาสินคา 5,000 บาท  
นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม 
ปริมาณการจัดสง (ชิ้น) 

500  204,480,000 104,772,000 99,708,000 
 
กรณีที่ 4 
มูลคาสินคา 5,000 บาท  
นํ้าหนัก 5 กิโลกรัม 
ปริมาณการจัดสง (ชิ้น) 

500  443,040,000 269,412,000 173,628,000 
 
 

จากตารางที่ 33 สรุปรายไดสวนเพิ่มจากบริการ (e-Collected) ในแตละกรณี จะเห็น
ไดวาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มของรายไดในการใหบริการมากที่สุด คือ ปริมาณการจัดสงสินคา 
โดยเปรียบเทียบปริมาณการจัดสงสินคา จากกรณีที่ 1 เห็นไดวาในปริมาณการจัดสงที่ตางกัน 
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แตมูลคาสินคาเทากันและน้ําหนักในการจัดสงเทากันนั้น ปริมาณการจัดสง 500 ชิ้นจะทํารายได
ให บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด สูงที่สุด และถาเปรียบเทียบในดานน้ําหนักของการฝากสงที่
ตางกัน มูลคาการจัดเก็บและปริมาณการจัดสงที่เทากัน โดยเปรียบเทียบระหวางกรณีที่ 1 (500 
ชิ้น) กรณีที่ 2 และ ระหวางกรณีที่ 3 กรณีที่ 4 จะเห็นไดวาน้ําหนักในการจัดสงสินคาก็มีผลตอ
รายไดของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดเชนกัน แตปจจัยในเรื่องน้ําหนัก และมูลคาในการจัดสง
สินคานั้นเปนปจจัยที่ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ไมสามารถที่จะควบคุมหรือเพ่ิมจํานวนได 
เ น่ืองจากเปนไปตามประเภท  และมูลคาสินคาแตละชนิดที่ เปนผลิตภัณฑของแตละ
ผูประกอบการ ซ่ึงจากผลการสํารวจจะเห็นไดวาสินคาสวนใหญที่มีการซื้อ-ขายผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันจะเปน สินคาประเภทแฟชั่น เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ ซ่ึงสวน
ใหญจะมีมูลคาและน้ําหนักไมมากนัก ดังนั้นปจจัยที่สําคัญตอรายไดของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด จึงอยูที่ปริมาณการจัดสงสินคาและจํานวนผูประกอบการที่ใชบริการไปรษณียในการจัดสง
สินคาใหแกลูกคา 

ในสวนนี้บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ตองมีการจัดทําการโฆษณาประชาสัมพันธ
บริการใหม และตองมีการปรับปรุงและเตรียมความพรอมในสวนของการใหบริการ ทั้งระบบทั้ง
ในสวนของงานการรับฝาก การสงตอ การเตรียมการนําจาย และการนําจาย รวมถึงกระบวนการ
ในการตรวจสอบและควบคุมจํานวนเงินคาสินคาที่เรียกเก็บจากลูกคา และดําเนินการสงตอให 
ผูประกอบการ เพ่ือใหทั้งผูประกอบการ และผูซ้ือสินคาเกิดความมั่นใจในบริการ และใชบริการ
ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดในทุกๆ ครั้งที่มีการสั่งซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 
ประมาณการรายจายสําหรับบริการ e-Collected  
 
ประมาณการรายจายสําหรับการเปดบริการใหมน้ัน สามารถแยกไดเปน 2 สวน คือ 
1. รายจายลงทุน เปนรายจายในการจัดซื้ออุปกรณนําจาย (Hand Held) จํานวน 500 

เครื่อง สําหรับที่ทําการไปรษณียจังหวัด และที่ทําการไปรษณียที่มีปริมาณงานสูง เพ่ิมเติมจากที่
มีใชงานอยูเดิม ในราคาเครื่องละ 40,000 บาท เปนเงินทั้งสิ้นรวม 20,000,000 ลานบาท โดยคิด
คาเสื่อมตามวิธีเสนตรงตลอดอายุการใชงาน 5 ป คิดเปนคาเสื่อมปละ 4,000,000 บาท คํานวณ
ไดดังน้ี 

 
คาเสื่อมราคาอุปกรณ = ตนทุนทางบัญชี – มูลคาซาก 
                 อายุการใชงาน 
    = 20,000,000  
            5 
    = 4,000,000 บาทตอป 
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2. คาใชจายสวนที่ เ พ่ิมขึ้นจากการดําเนินงานปกติสําหรับบริการ e-Collected 

ประกอบดวย 
2.1 คาใชจายในการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่นําจาย หัวหนางาน

ปฏิบัติการนําจาย โดยจัดใหมีการฝกอบรมแกหัวหนาที่ทําการไปรษณีย หรือผูที่ได รับ
มอบหมาย ณ สํานักงานเขตในสังกัดที่รับผิดชอบ และจัดการประชุมกลุมยอย ณ ที่ทําการ
ไปรษณียที่รับผิดชอบ มีคาใชจายประมาณรอยละ 5 ของรายไดสวนเพิ่ม คํานวณไดดังน้ี 

 
คาใชจายอบรมบุคคลกร  =  รายไดสวนเพิ่ม x 5% 

   ปที่ 1      =  19,101,600 x 5%   =  955,080 บาท 
 ปที่ 2  =  ไมมีคาใชจายในสวนนี้เพ่ิมเติม 
 
2.2 คาใชจายในการดําเนินงานตางๆ เชน คาตราประทับ e-Collected คาใชจาย

กรณีมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น (จางเหมาอัตราตามคาแรงขั้นต่ํา แตไมเกิน 280 บาทรวมคาน้ํามัน) 
หรือกรณีที่มีปริมาณงานสูงมาก ตองจัดทีมเจาหนาที่นําจายเฉพาะขึ้น ประมาณรอยละ 10 ของ
รายไดสวนเพ่ิม คํานวณไดดังน้ี 

 
คาใชจายดําเนินงานอื่น  =  รายไดสวนเพิ่ม x 10% 

 ปที่ 1  =  19,101,600 x 10%  = 1,910,160 บาท 
 ปที่ 2  =  20,247,696 x 10%  = 2,024,770 บาท 

 
2.3 คาชดใชคาเสียหายคิดเปนรอยละ 1-2 ของรายไดสวนเพิ่ม ซ่ึงจากประมาณ

การใชรอยละของคาเสียหายสูงสุดคือ รอยละ 2 ในการคํานวณ ไดดังน้ี 
 

 คาชดใชคาเสียหาย =  รายไดสวนเพิ่ม x 10% 
 ปที่ 1  =  19,101,600 x 2%     =  382,032 บาท 

 ปที่ 2  =  20,247,696 x 2%    =  404,954 บาท 
 

2.4 คาสวนลดการใชบริการรอยละ 5-15 ของมูลคาการจัดสง โดยแบงตามกลุม
ของผูใชบริการ A,B หรือ C ซ่ึงจากประมาณการใชรอยละของสวนลดการใชบริการ คือ รอยละ 
15 ในการคํานวณ ไดดังน้ี 
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คาสวนลดการใชบริการ =  รายไดสวนเพิ่ม x 10% 

 ปที่ 1  =  19,101,600 x 15%   =  2,865,240 บาท 
 ปที่ 2     =  20,247,696 x 15%   =  3,037,154 บาท 
 

2.5 คาโฆษณาบริการใหม โดยสื่อโฆษณาที่ใชเปนประเภท นิตยสาร วารสาร 
แผนพับใบปลิว ตราประชาสัมพันธบริการผานเครื่องประทับตราประจําวันบนหอ/กลอง/ซอง
ตางๆ และการโฆษณาบนเว็บไซดที่เกี่ยวของซ่ึงเชื่อมโยงขอมูลเขากับเว็บไซดของ บริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด รวมถึงคาใชจายแถลงขาวเปดตัวบริการใหม สําหรับในปที่ 2 รายจาย 
คาโฆษณาเปนการใชเพ่ือการกระตุนการใชบริการ และสําหรับในปตอๆไปจะเปนการโฆษณา
ประชาสัมพันธในภาพรวมของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ดังน้ี 

 
ปที่ 1  =  10,000,000 บาท 
ปที่ 2      =    5,000,000 บาท 

 
ทั้งน้ีการประมาณการเติบโตของรายได-รายจาย เปนการประมาณการเติบโตในอัตรา

รอยละ 6 ตอป เทากับประมาณการรายได-รายจายของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ที่ตั้ง
งบประมาณประจําป 2553 โดยรายจายจะเร่ิมใชอัตราการเติบโตในปที่ 2 เน่ืองจากปแรกมี
งบประมาณคาโฆษณาและประชาสัมพันธซ่ึงเปนคาใชจายที่ไมไดตั้งงบประมาณผูกพันขามป 
โดยสามารถประมาณการผลตอบแทนการเปดบริการ e-Collected ไดดังตารางที่ 34 

 

ตารางที่ 34 ประมาณการกระแสเงินสดจากการเปดบริการ e-Collected  
                      (หนวย : บาท) 

ปที่ กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจาย กระแสเงินสดสุทธิ 

1 19,101,600 16,112,512   2,989,088 
2 20,247,696 10,466,878   9,780,818 
3 21,462,558 11,094,891  10,367,667 
4 22,750,311 11,760,584  10,989,727 
5 24,115,330 12,466,219  11,649,111 

รวม        107,677,495 61,901,084  45,776,411 
หมายเหตุ 

1. กระแสเงินสดรับจํานวน 19,101,600 บาท เปนรายไดสวนเพิ่มจากจํานวนการใช
บริการขั้นต่ําสุดในการตอบแบบสอบถาม คือ 100 รายตอเดือน (จากตารางที่ 33) 
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2. กระแสเงินสดจายปที่ 1 จํานวน 16,112,512 บาท เปนกระแสเงินสดที่ไดจายเปน
เงินสดจริง ไมรวมคาเสื่อมราคา ประกอบดวย  

 คาใชจายอบรมบุคคลกร  955,080  บาท  
 คาใชจายดําเนินงานอื่น 1,910,160 บาท 
 คาชดใชคาเสยีหาย   382,032  บาท 
 คาสวนลดการใชบริการ 2,865,240 บาท 
 คาโฆษณา                     10,000,000  บาท  
 
3. กระแสเงินสดจายปที่ 2 จํานวน 10,466,878 บาท ประกอบดวย 

 คาใชจายดําเนินงานอื่น       2,024,770 บาท 
 คาชดใชคาเสยีหาย   404,954  บาท 
 คาสวนลดการใชบริการ 3,037,154 บาท 
 คาโฆษณา                       5,000,000  บาท  

4. กระแสเงินสดจายปที่ 3 ปที ่4 และ ปที่ 5 เปนการประมาณเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 
6 ตอปของยอดคาใชจายปกอน  
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ตารางที่ 35 การวิเคราะหมูลคาปจจุบันของเงินสดรับ (NPV) 
แผนการลงทุนเปดบริการไปรษณียเก็บเงินเพื่อผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

ปที่ 0 1 2 3 4 5  รวม 5 ป  

รายไดจากการดําเนินงาน      19,101,600       20,247,696       21,462,558       22,750,311       24,115,330       107,677,495  

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน      16,112,512       10,466,878       11,094,891       11,760,584       12,466,219         61,901,084  

หัก คาเสื่อมราคา          4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000         20,000,000  

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษ ี -      1,010,912         5,780,818         6,367,667         6,989,727         7,649,111         25,776,411  

หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล   -        303,274         1,734,245         1,910,300         2,096,918         2,294,733          7,732,923  

กําไรสุทธ ิ -        707,638         4,046,573         4,457,367         4,892,809         5,354,378         18,043,488  

บวก คาเสื่อมราคา          4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000         20,000,000  

เงินสดรับจากการดําเนินงาน        3,292,362         8,046,573         8,457,367         8,892,809         9,354,378         38,043,488  

ตนทุนอุปกรณนําจาย -    20,000,000                  0 

กระแสเงินสดรับ -    20,000,000         3,292,362         8,046,573         8,457,367         8,892,809         9,354,378         38,043,488  

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา (i=10.84%) 1               1.11                1.23                1.36                1.51                1.67  

มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ -    20,000,000         2,966,092         6,541,929         6,218,652         5,889,277         5,601,424         27,217,374  
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สรุปผลการวิเคราะหมูลคาปจจุบันของเงินสดรับ 
มูลคาปจจุบันของเงินสดรับ    27,217,374 บาท 
มูลคาปจจุบันของเงินลงทุน    20,000,000 บาท 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)      7,217,374 บาท 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล             30 % 
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด         10.84 % 

 

จากตารางที่ 35 การวิเคราะหมูลคาปจจุบันของเงินสดรับ (NPV) จะเห็นไดวาการ
เปดใหบริการไปรษณียเก็บเงินเพื่อผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Collected) มี
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 7,217,374 ซ่ึงมีคาเปนบวก ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวาการลงทุน
เปดบริการไปรษณียเก็บเงินเพื่อผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส e-Collected เปน 
กลยุทธในการเพิ่มรายไดใหกับ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในการขยายฐานธุรกิจใหเขาถึง
ผูใชบริการในทุกกลุมองคกรธุรกิจ อีกทั้งเปนการเพิ่มศักยภาพของระบบงานไปรษณีย และใช
เครือขายที่ทําการไปรษณีย ศูนยไปรษณีย บุคคลากร ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และ
สามารถแขงขันกับภาคเอกชนได ซ่ึงจากการวิเคราะหเปนการนํารายไดสวนเพิ่มจากการใช
บริการเดิมมาวิเคราะหเทานั้น หากมีการเพิ่มรายไดใหสูงขึ้นจากจํานวนผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่จดทะเบียนผูประกอบการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จาก
สมาชิกสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และจากกลุมผูประกอบการที่ไมไดจดทะ
เทียนหรือเปนสมาชิกกับกลุมองคกรใดเลย ประกอบกับควบคุมในเรื่องของมาตราฐานในการรับ
ฝาก สงตอ และการนําจาย ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือไมกอใหเกิดตนทุนเพ่ิมในสวนของคาใชจาย
ในการชดใชคาเสียหายของสิ่งของสงทางไปรษณีย และเปนการสรางความมั่นใจในระบบขนสง
ของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด รวมทั้งควบคุมรายจายใหเปนไปตามที่ประมาณการไวก็จะ
สามารถเพิ่มรายไดใหแกบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดได กรณีที่มีแนวโนมในการใชบริการเปน
จํานวนมาก อาจเพิ่มในสวนของการลงทุนในอุปกรณนําจายเพิ่มขึ้นประกอบกับการนํา
เทคโนโลยี GPRS มาปรับใชเชื่อมตอกับระบบการควบคุมการนําจายเดิมเพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหเรื่องการควบคุมการนําจายและการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
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ประโยชนที่ไดรับจากการใชบริการ e-Collected  
 

1. เพ่ิมความมั่นใจใหทั้งผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และผูซ้ือสินคาในเรื่อง
ความมีตัวตนของทั้งสองฝาย โดยมีขอมูลรองรับทั้งดานผูขายจากการจดทะเบียนเปน
ผูประกอบการ และดานผูซ้ือเน่ืองจากมีที่อยูที่ชัดเจนสามารถจัดสงสินคาใหได 

2. ความปลอดภัยในเรื่องของการชําระคาสินคาโดยผูซ้ือไมตองชําระคาสินคากอน
ไดรับสินคา และผูขายไมตองจัดสงสินคาโดยไมมีผูรับของหรือชําระคาสินคา 

3. ความปลอดภัยในเรื่องของขอมูลบัตรเครดิต กรณีชําระคาบริการผานบัตรเครดิต 
4. ผูซ้ือสินคาไดรับสินคารวดเร็ว สินคาปลอดภัย ถึงที่หมายตรงเวลา เน่ืองจาก

บริการ e-Collected เปนบริการที่ใหลําดับความสําคัญเทากับบริการไปรษณียดวนพิเศษ 
5. ผูประกอบการไดรับชําระคาสินคารวดเร็วกวาบริการไปรษณียเก็บเงินธรรมดา 

เน่ืองจากรับชําระคาสินคา ณ เวลานําจายสิ่งของสงทางไปรษณีย 
6. ผูประกอบการจะไดรับสิทธิพิเศษจากการเปนสมาชิกบริการ e-Collected 
7. พนักงานไปรษณียตรวจสอบสิ่งของฝากสงทางไปรษณียที่ถึงมือผูรับ พรอมกับ

ผูรับเพ่ือเปนการประกันการฝากสงในเรื่องของการแตกหักเสียหายของสินคา 
8. กรณีถาสินคาเสียหายเพราะทางไปรษณีย  ผูฝากสงจะไดรับคาบริการฝากสงคืน

และการชดใชคาเสียหาย ในกรณีผูรับปฏิเสธการรับเนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตามผูฝากสงจะไดรับ
คาบริการตามน้ําหนักและคาธรรมเนียมธนาณัติคืน กรณีน้ีผูฝากสงจะเสียคาใชจายเพียงคา
ปฏิบัติการไปรษณียเทานั้น 



 

 

บทที ่4 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาถึงแนวทางในการกําหนดกลยุทธการเพิ่มรายไดของ
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในดานการเปนผู
ใหบริการดานการขนสงพัสดุภัณฑในหัวขอ “กลยุทธการเพิ่มรายไดของบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด โดยเชี่อมโยงกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส” ซ่ึงมูลเหตุจูงใจในการศึกษาครั้งน้ีเน่ืองจาก
ผลการดําเนินงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดในกลุมธุรกิจสื่อสารที่ไดรับผลกระทบจาก
บริการทดแทน คือ สื่ออินเตอรเน็ตซึ่งเปนสื่อที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการไดเปนอยางดี ซ่ึงสามารถเขามาทดแทนบริการในกลุมธุรกิจสื่อสาร
ที่เปนรายไดหลักอยางการสงจดหมายและขอมูลขาวสารของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
เปนผลทําใหรายไดในกลุมธุรกิจสื่อสารเริ่มมีแนวโนมลดลง แตในอีกแงมุมหน่ึงสื่ออินเตอรเน็ตก็
ไดสรางโอกาสใหมในกลุมธุรกิจขนสงของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จากการทําธุรกรรมการ 
ซ้ือ-ขายสินคาผานเครือขายอินเตอรเน็ต หรือที่ เ รียกวา ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
(e-Commerce) ซ่ึงเปนระบบที่สามารถเชื่อมโยงตลาดในทุกพื้นที่ทั่วโลกใหแคบลง ผูศึกษาได
เห็นถึงโอกาสในการเพิ่มรายไดในกลุมธุรกิจขนสงของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จึงได
ทําการศึกษาขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและใน
สวนของบริการของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ที่จะสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทั้งในดานการจัดสงสินคา และการรับชําระคาสินคาซึ่ง
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 

 
1. ผลการสํารวจการจัดสงสินคาของผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากผลการ

ตอบแบบสอบถามของผูประกอบการในสวนของวิธีการจัดสงสินคาใหแกผู ซ้ือ และบริการ
ไปรณียที่ผูประกอบการเลือกใช จะเห็นไดวา วิธีการจัดสงสินคาใหผูซ้ือดวยวิธีการจัดสงผาน
บริการของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีสูงถึงรอยละ 70.30 สําหรับวิธีการจัดสงดวยพนักงาน
ของบริษัทเองหรือการจัดสงดวยบริษทขนสงเอกชนนั้น ผูประกอบการเลือกใชในอัตราที่เทากัน
คือ ประมาณรอยละ 8-9  สวนผูประกอบการที่เหลือเลือกใชบริการตามลักษณะความตองการ
และความสะดวกของลูกคา และสําหรับบริการไปรษณีย ที่ผูประกอบการเลือกใชมากที่สุด คือ 
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บริการไปรษณียดวนพิเศษ คิดเปนรอยละ 34.12 รองลงมาคือ บริการพัสดุไปรษณีย/ไปรษณีย
ดวนพิเศษเก็บเงินปลายทาง (พกง./พกง.EMS)  คิดเปนรอยละ 28.61 ในสวนของความคิดเห็น
และขอเสนอแนะทําใหทราบวาผูประกอบการใหความสําคัญกับปจจัยในดานของการใหสวนลด
เม่ือใชบริการและการสมัครสมาชิก e-Commerce เพ่ือรับสิทธิประโยชนตางๆ จากบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด เปนจํานวนมาก ถึงรอยละ 63.52 และ รอยละ54.86 ตามลําดับ  

2. ผลการวิเคราะหตามกรอบแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธดวยเครื่องมือ
ตางๆ เพ่ือนําผลที่ไดมากําหนดกลยุทธในการเพิ่มรายไดของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดย
เชื่อมโยงกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผลการศึกษาทําใหทราบวา บริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด  มีความพรอมในการที่จะเปนผูทําหนาที่ในการขนสงสินคาที่มีการซื้อ-ขายผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตดวยระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) จากผูขายสินคาไปยังผูซ้ือสินคา 
ทั้งในดานการเปนผูใหบริการไปรษณียมาเปนระยะเวลากวา 125 ป ทําใหมีบุคคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพไปรษณียและมีความสัมพันธอันดีกับชุมชนทุกทองถิ่นในพื้นที่ตางๆ ทั่ว
ประเทศ มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ทันสมัยสามารถรองรับการใหบริการในระบบการ 
รับฝาก สงตอ และการนําจาย ประกอบกับสิ่งที่สําคัญในการใหบริการไปรษณียคือ การมี
เครือขายที่ทําการไปรษณียที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและอีกกวา 221 ประเทศทั่วโลก ซ่ึงถือ
ไดวาเปนจุดแข็งที่สําคัญของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ประกอบกับการมีโอกาสที่ดีในดานของ
กระแสความนิยมการใชบริการอินเตอรเน็ตของผูบริโภค   

3. การกําหนดกลยุทธ ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนการกําหนดกลยุทธการ
ขยายตัว ดวยการพัฒนาและสรางนวัตกรรมบริการใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนําสินคาและบริการรวมถึงทรัพยากรในดานตางๆ ที่มีอยูมา
ปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตบริการใหม คือ บริการไปรษณียเก็บเงินเพ่ือผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Collected) โดยเปนการใหบริการทั้งในดานการจัดสงสินคาและการ
รับชําระคาสินคาที่สั่งซ้ือแทนผูประกอบการ ณ ที่อยูของผูรับ ซ่ึงสอดคลองกับภารกิจ ของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการขยายขอบเขตของบริการไปสูกลุมลูกคาที่
กวางขวางขึ้นเพ่ือวางรากฐานใหสามารถดําเนินกิจการตอเน่ืองตอไปในสภาวะการแขงขันที่
รุนแรงยิ่งขึ้นไดอยางม่ันคงทั้งสามารถนําเครือขายไปรษณียมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดพรอมทั้ง
แสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของตอเน่ืองกับธุรกิจไปรษณีย เพ่ือขยายขอบเขตการ
ใหบริการไปสูบริการในลักษณะหรือรูปแบบใหมๆ ตามความตองการของผูใชบริการ และสราง
ศักยภาพในการพัฒนากิจการไปสูสถานะที่สามารถเลี้ยงตนเองไดอยางยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 



125 

 

ขอจํากัดในการศึกษา 
 
 1. ขอจํากัดในการจัดสงแบบสอบถามที่ไมสามารถสงถึงผูประกอบการโดยตรงได 
ทั้งหมดเนื่องมาจากผูประกอบการบางรายไดมีการขึ้นทะเบียนไวแตยังไมไดเร่ิมดําเนินธุรกิจ 
ในขณะที่บางรายเลิกกิจการ และยังมีในสวนของบางรายที่ดําเนินธุรกิจโดยไมไดขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการ 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนกลุมตัวอยางเฉพาะผูประกอบการที่จดทะเบียน
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยเทานั้น  
 3. ขอมูลที่ใชในการศึกษาบางสวนไมสามารถเปดเผยไดจึงทําใหไดขอมูลที่ไดไม
ครอบคลุมสงผลถึงแนวทางในการกําหนดกลยุทธและการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
 4. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษามีจํากัด จึงทําใหไดขอมูลจากผูประกอบการไม
ครอบคลุมทุกกลุมผูประกอบการ  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
  

1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 
เชน ผูประกอบการที่เปนสมาชิกของสมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ดวย เพ่ือใหไดขอมูลที่หลากหลายและพัฒนา
บริการใหตรงกับความตองการของผูประกอบการ 

2. ศึกษาความพึงพอใจและขอคิดเห็นของผูประกอบการจากการใช “บริการไปรษณีย
เก็บเงินเพ่ือผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Collected)” เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพบริการ 

3. ศึกษาเพิ่มเติมในสวนของกฏหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบริการใหถูกตองตามหลักกฏหมายซึ่งเปนการ
ปองกันความผิดพลาด ขอรองเรียน และผลของความเสียหายที่จะไดรับจากการใหบริการ 

4. ศึกษาถึงแนวทางในการจัดสงสินคาและรับชําระคาสินคาจากการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ  
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ภาคผนวก ก 
 
โครงสราง บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

 
การแบงสายงานและหนาทีค่วามรับผิดชอบของสวนงานตามระเบียบบริษทั ไปรษณีย

ไทย จํากัด ฉบับที่ 130 พ.ศ. 2550 แบงการจัดโครงสรางองคกรซึ่งประกอบดวย 8 สายงาน  
2 สํานักและ 1 หนวยงานอิสระ ดังน้ี 

1. สายงานที่ขึ้นตรงกับกรรมการผูจัดการใหญ คือ 
  1.1 สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา 
วางแผนและนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใหสอดคลองกับแผน
ธุรกิจของบริษัท ออกแบบกําหนดมาตรฐานอุปกรณและโครงสรางทางเทคโนโยลีสารสนเทศ 
สนับสนุนการใชงานฐานขอมูลในระบบเครือขาย ควบคุม จัดการบริหารฐานขอมูลและการ
ประมวลผล จัดเก็บ พัฒนาและเชื่อมโยงขอมูลสถิติและสารสนเทศซอมบํารุงอุปกรณ
คอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของควบคุมลิขสิทธซอฟทแวรตางๆ โดยมีรูปแบบการจัดการ
บริหาร ประกอบดวย ฝายพัฒนาระบบและประมวลผล ฝายปฏิบัติการคอมพิวเตอรและ
เครือขาย ฝายควบคุมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร 
 1.2 สายงานตลาดและพัฒนาธุรกิจ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา 
วิเคราะหสถานการณธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ วิจัยตลาด การวางกลยุทธการตลาด การสื่อสาร
การตลาด ตลอดจนโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมลูกคาสัมพันธเพ่ือการสงเสริมการขาย โดยมี
รูปแบบการจัดการบริหารประกอบดวย ฝายการตลาดสื่อสารและขนสง ฝายตลาดการเงินและคา
ปลีก ฝายตลาดตราไปรษณียากร ฝายลูกคาสัมพันธ และฝายสื่อสารการตลาด  
 1.3 สายงานบุคคล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผน การควบคุม การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร การดําเนินการทางวินัย การสอบสวนและการ
ลงโทษทางวินัย การดําเนินการทางแพง ดําเนินการดานสุขภาพอนามัยบุคคล ดานอนามัย
สิ่งแวดลอม ดานเภสัชกรรม ตลอดจนการจัดสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ โดยมีรูปแบบการ
จัดการบริหาร ประกอบดวย ฝายบุคคล ฝายพัฒนาบุคลากร ฝายวินัยและสอบสวน ฝาย
สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ ฝายสุขภาพอนามัย 

1.4 สายงานอํานวยการและบริหารทรัพยสิน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการที่ดินและอาคาร การจัดซื้อจัดจาง การกอสรางปรับปรุงอาคาร ที่ทําการ การ
ใหบริการเกี่ยวกับยานพาหนะ และการดําเนินการทางดานกฏหมาย โดยมีรูปแบบการจัดการ
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บริหาร ประกอบดวย ฝายจัดหาและคลังพัสดุ ฝายกอสรางและบํารุงรักษา ฝาย
ยานพาหนะขนสง ฝายบริหารที่ดินและอาคาร ฝายกฏหมาย 

1.5 สายงานการเงินและบัญชี มีหนาที่ควมรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-จาย เก็บ
รักษา ควบคุมและบริหารเงินของบริษัท จัดทําบัญชีและงบการเงินของบริษัท จัดทําและ
วิเคราะหตนทุนบริการตางๆ ควบคุมและจัดทําบัญชีลูกหนี้ เจาหนี้ บริการตางๆ ตลอดจนการ
จัดทํางบประมาณเพื่อใชเปนกรอบในการบริหารการใชจายของบริษัท โดยมีรูปแบบการจัดการ
บริหาร ประกอบดวย ฝายงบประมาณ ฝายการเงิน ฝายการบัญชี ฝายวิเคราะหตนทุน ฝาย
บัญชียอยบริการ 

1.6 สายงานระบบปฏิบัติการ หนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดระบบการ
ใหบริการและระบบปฏิบัติการไปรษณีย บริการการเงิน การกําหนดมาตรฐานบริการไปรษณีย
และมาตรฐานการปฏิบัติงานไปรษณียและบริการการเงิน การกําหนดรูปแบบอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน จัดสงตราไปรษณียากรและสิ่งสะสม วิมัยบัตร และสินคาที่
บริษัทจัดสรางและการจําหนายสินคาไปรษณียโดยมีรูปแบบการจัดการบริหาร ประกอบดวย 
ฝายจัดระบบบริการ ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายบริการลูกคาธุรกิจ ฝายบริการสินคาไปรษณีย 
ฝายเครื่องจักรและอุปกรณ 

1.7 สายงานปฏิบัติการนครหลวง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหกิจการ 
รวมทั้งควบคุม ดูแล ปรับปรุง และพัฒนา ระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูและการ
ปฏิบัติงานของศูนยไปรษณีย ศูนยรับฝากไปรษณียจํานวนมาก สํานักงานไปรษณียพ้ืนที่และที่
ทําการไปรษณียในเขตนครหลวง 

1.8 สายงานปฏิบัติการภูมิภาค มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การใหบริการ 
รวมทั้งควบคุม ดูแล ปรับปรุง และพัฒนา ระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ ควบคุมดูและการ
ปฏิบัติงานของศูนยไปรษณีย สํานักงานไปรษณียพ้ืนที่และที่ทําการไปรษณียในสวนภูมิภาคทั่ว
ประเทศ 
 2. สายงานที่ขึ้นกับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  
 2.1 สํานักกรรมการผูจัดการใหญ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการ
ทั้งในและตางประเทศ งานธุรการ งานสารบรรณของบริษัท งานประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทและของคณะผูบริหาร การประสานงานและอํานวยความสะดวกดานการติดตอกับ
ตางประเทศ และงานอํานวยการทั่วไป ประกอบดวย 3 ฝาย คือ 

1) ฝายเลขานุการ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะผู 
บริหารระดับสูง งานธุรการ งานสารบรรณของบริษัท งานตรวจสอบเรื่องรองเรียน งานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและของคณะผูบริหการ การประสานงานกับหนวยงานภายนอกใน
เรืองการประชุมตางๆ ภายในประเทศ และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 



131 

 

2) ฝายวิเทศสัมพันธ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตอประสานงาน
กับสหภาพสากลไปรษณียและองคการ หนวยงานระหวางประเทศดานวิชาการและดานบริหาร 
การติดตอกับตางประเทศโดยทั่วไปของบริษัท การรับรอง และอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ตางประเทศที่มาดูงานหรือปฏิบัติงานในประเทศการอํานวยความสะดวกในการเดินทางไป
ประชุม ศึกษา ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศของพนักงาน การจัดการประชุมระหวง
ประเทศ และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3) ฝายงานบริหารกลาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งาน
อนุญาตจัดซื้อจัดจาง งานควบคุมดูแลอาคารและจัดเตรียมงานพิธิการตางๆ งานสถานที่และภูมิ
ทัศน งานรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพยสินในบริเวณสํานักงานใหญและงาน
อ่ืนๆ ที่มิไดอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานหนึ่งใดหนวยงานหนึ่งโดยเฉพาะ และงานอื่นๆ 
ที่ไดรับมอบหมาย 
 2.2 สํานักกลยุทธ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตรหลัก  
ยุทธศาสตรการแขงขัน ประสานงานในการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ปรับปรุงระบบการ
บริหารยุทธศาสตรขององคกร การกําหนดดัชนีวัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ กําหนดแนวทาง 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายของยุทธศาสตร กลยุทธและแผนงานตางๆ โดยมีรูปแบบการจัดการบริหาร
ประกอบดวย 3 ฝาย คือ 

1) ฝายกลยุทธ มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะหสถานะ
ของกิจการและสภาพแวดลอมในการดําเนินกิจการเพื่อนําเสนอทิศทางและแนวนโยบายของ
บริษัท จัดทําแผนธุรกิจและกลยุทธหลักระดับองคกร ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือ
รวบรวมแผนปฏิบัติงานประจําปและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนใหมีสอดคลอง
สัมพันธกับแนวนโยบายของบริษัท นโยบายรัฐและ/หรือหนวยงานเจาสังกัด กําหนดตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานและเปาหมายในการวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนธุรกิจ ปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานะของบริษัท จัดทํารายงานประจําปและรายงาน
ผลการดําเนินกิจการของบริษัทใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

2) ฝายบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดแนว 
ทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงศึกษา จัดทําขั้นตอน กระบวนการ ระบุ วิเคราะห ติดตาม 
สื่อสารและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกิจกรรม หรือกระบวนการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3) ฝายระบบการควบคุมภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนด
กรอบและนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอน ขอบเขตการดําเนินงาน การประเมินระบบการควบคุม
ภายในเพื่อการสอบทาน ทบทวน ประเมินผลโครงสรางรูปแบบการควบคุมภายใน การประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานของการควบคุมภายใน กํากับดูแลติดตามและประเมินผล 



132 

 

การนําระบบการควบคุมภายในปสูการปฏิบัติ กําหนดการประเมินการควบคุมดวยตนเองของ
หนวยงานทุกระดับ กําหนดการประเมินการควบคุมเฉพาะสวนหรือเฉพาะเรื่องที่มีวินัยสําคัญที่
ไดรับมอบหมาย การรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการติดตามประเมินผลอิสระ กําหนดกรอบและนโยบายในการกํากับ
ดูแลองคกรที่ดี ขอกําหนดดานจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท พนักงาน 
ลูกจางประจํา และลูกจาง และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 3. สํานักตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานอิสระที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริษัท  
ประกอบดวย 4 ฝาย คือ 
 3.1 ฝายบริหารงานตรวจสอบ มีหนาที่ความรับผิดของเกี่ยวกับการจัดทําและสอบ
ทานกฏบัตรของสํานักตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยทของสํานักตรวจสอบ
ภายใน ติดตามความคืบหนาของการดําเนินงานศึกษาความรูดานวิชาการใหมๆ และทําการ
เผยแพรภายในสํานักตรวจสอบภายในอยางทั่วถึง วิเคราะหและประเมินผลการตรวจสอบทั้งผล
การดําเนินงานตามแผน และการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ รวบรวมและจัดเก็บสถิติขอมูลดาน
การตรวจสอบและขอมูลที่จําเปนเพ่ือประโยชนทางการบริหารงานตรวจสอบและงานสนับสนุน 
ดูแลใหมีทรัพยากรอันเหมาะสมเอ้ือประโยชนแกงานตรวจสอบของบริษัท ตลอดจนชวย
ปฏิบัติงานในหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 3.2 ฝายตรวจสอบสวนกลาง มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบฝาย 
สํานักงานในสวนกลาง รวมทั้งสํานักงานไปรษณียพ้ืนที่นครหลวง ศูนยไปรษณีย ศูนยรับฝาก
จํานวนมาก และที่ทําการไปรษณียในสังกัดในนครหลวงและปริมณฑล ประเภทของการ
ตรวจสอบครอบคลุมการตรวจสอบการดําเนินงาน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบทางการเงิน โดยดําเนินการตาม
กระบวนการตรวจสอบภายใน ตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบประจําปตามฐานความเสี่ยง การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผล ตลอดจนการวิเคราะหและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ตรวจสอบตามแผน การจัดใหมีการประเมินตนเองของผูตรวจสอบตามแนวทางที่
กําหนด และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 3.3 ฝายตรวจสอบภูมิภาค มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบสํานัก 
งานในสวนภูมิภาค รวมทั้งศูนยไปรษณียและที่ทําการไปรษณียในสังกัดทั้งหมด ประเภทของ
การตรวจสอบครอบคลุมการตรวจสอบการดําเนินงาน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ และการตรวจสอบทางการเงิน โดยดําเนินการตาม
กระบวนการตรวจสอบภายใน ตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบประจําปตามฐานความเสี่ยง การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผล ตลอดจนการวิเคราะหและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ตรวจสอบตามแผน การจัดใหมีการประเมินตนเองของผูตรวจสอบตามแนวทางที่
กําหนด และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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3.4 ฝายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและตรวจสอบพิเศษ มีหนาที่ความรับ 
ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบพิเศษ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ โดยการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการดําเนินการตามกระบวนการตรวจสอบ
ภายในตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง การปฏิบัติงานตรวจสอบ การ
รายงานและติดตามผล การตรวจสอบแบงเปน ตรวจสอบการควบคุมทั่วไป การควบคุมทางดาน
เทคนิดและระบบงาน รวมถึงการใชเทคนิคคอมพิวเตอรชวยในการตรวจสอบความเหมาะสม 
และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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ภาคผนวก ข  
 
การบริการของ บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด 
 
 บริการของ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ตามความหมายและการแบงประเภทบริการ
ตามไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2549 ไดแบงประเภทของบรกิารไว 2 ประเภท คือ บริการไปรษณีย 
และบริการการเงินมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. บริการไปรษณีย (Postal Service) หมายถึง บริการที่บริษัทดําเนินการรับฝาก
ขาวสาร เอกสารและสิ่งของจากบุคคลหนึ่งแลวนําไปสงมอบใหแกอีกบุคคลหนึ่งภายในประเทศ
และระหวางประเทศโดยทางไปรษณียหรือวิธีการสื่อสารอื่น รวมทั้งบริการที่ตอเน่ืองใกลเคียงกัน 
แบงออกตามลักษณะของการใหบริการได ดังน้ี  

1.1 บริการหลัก หมายถึง บริการที่บริษัทจัดใหแกผูใชบริการฝากสงขาวสาร 
เอกสาร และสิ่งของตางๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีอัตราคาบริการและคุณภาพที่
เหมาะสม แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) ไปรษณียภัณฑ (Letter-Post Item) หมายถึง ขาวสารหรือสิ่งของซึ่งฝากสง
เขาสูทางไปรษณียตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของไปรษณียภัณฑ แบงออกเปน 

1.1) จดหมาย (Letter) คือ ไปรษณียภัณฑที่มีลักษณะเปนขาวสารสวนตัว
ไมวาจะเขาหอซองปดผนึกหรือไมปดผนึกหรือมิไดเขาหอซอง ซ่ึงจะมีนํ้าหนักอยางสูงไดไมเกิน 
2,000 กรัม 

1.2) จดหมายอากาศ (Aerogramme) คือ ไปรษณียภัณฑชนิดจดหมายที่มี
ลักษณะเปนแผนกระดาษเขียนจดหมายพับเปนซองไดในตัว ใชสําหรับฝากสงทางอากาศ
ระหวางประเทศโดยชําระคาไปรษณียากรในอัตราพิเศษ 

1.3) ไปรษณียบัตร (Postcard)  คือ ไปรษณียภัณฑที่มีลักษณะเปนบัตรที่
ใชสงขาวสารทางไปรษณียที่ไมตองการปกปดหรือเปนความรับ 

1.4) ของตีพิมพ (Printer Paper) คือ ไปรษณียภัณฑที่มีลักษณะเปนขอ 
ความ รูปหรือรอยประดิษฐบนกระดาษ ทําขึ้นเปนหลายสําเนาและมีลักษณะเหมือนกันทุก
ประการ ซ่ึงจะตองหุมหอในลักษณะที่สามารถเปดตรวจดูสิ่งบรรจุภายในได 

1.5) พัสดุยอย (Small Packet) คือ ไปรษณียภัณฑที่มีลักษณะเปนหีบหอ
สิ่งของตัวอยางสินคาหรือสิ่งของที่มูลคาไมสูงมากที่มีนํ้าหนักไมเกิน 2 กิโลกรัม และตองหุมหอ
ในลักษณะที่สามารถเปดตรวจดูสิ่งบรรจุภายในไดโดยไมเสียสภาพหอซอง 
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1.6) เครื่องอานสําหรับคนเสียจักษุ (Literature for the Blind) คือ ไปรษ- 
ณียภัณฑที่มีลักษณะเปนเครื่องอานทุกชนิดที่พิมพหรือจัดทําขึ้นโดยใชอักษรสําหรับคนเสียจักษุ
และฝากสงโดยเปดผนึก 

2) พัสดุไปรษณีย (Postal Parcel) หมายถึง หีบหอบรรจุสิ่งของ ตัวอยางสิน 
คาหรือสินคาซึ่งฝากสงตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของพัสดุไปรษณีย ใชไดทั้งการฝากสงไปยัง
ปลายทางที่จาหนาถึงผู รับในประเทศและตางประเทศ รวมถึงที่จาหนาจากผูฝากสงใน
ตางประเทศถึงผูรับในประเทศ  

1.2  บริการไปรษณียดวนพิเศษ (Express Mail Services : EMS) หมายถึง บริการ
ที่บริษัทรับดําเนินการตอสิ่งตางๆ ที่สงทางไปรษณียดวยความรวดเร็วและแนนอนเปนพิเศษ 
ใชไดทั้งการฝากสงไปยังปลายทางในประเทศและตางประเทศ 

1.3 บริการพิเศษ หมายถึง บริการที่บริษัทใหมีขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อให
ผูใชบริการเลือกใชไดโดยชําระคาบริการตามที่กําหนด แบงออกเปน 2 ประเภท 

1) บริการที่ใชควบคูกับบริการหลักเพื่อใหบริษัทดําเนินการเปนพิเศษตอ
สิ่งของสงทางไปรษณียของตน ไดแก 

1.1) บริการไปรษณียรับรอง  
1.2) บริการไปรษณียลงทะเบียน  
1.3) บริการไปรษณียรับประกัน  
1.4) บริการไปรษณียตอบรับ  

2) บริการนําจายดวน  
3) บริการที่จัดใหมีขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ ไดแก 

3.1)  บริการธุรกิจตอบรับ 
3.2)  บริการหนังสือพิมพตราสิน 
3.3)  บริการไปรษณียภัณฑไมมีจาหนา 
3.4)  บริการประทบัตราเพื่อการเผยแพรและโฆษณา 
3.5)  บริการไปรษณียรอจาย 
3.6)  บริการตูไปรษณีย 
3.7)  บริการขอถอนคืนสิ่งของสงทางไปรษณยี 
3.8)  บริการขอแกไขหรือเปลี่ยนแปลงจาหนาสิ่งของสงทางไปรษณีย 

 2. บริการการเงิน (Postal Payment Service) หมายถึง บริการที่บริษัทรับฝากเงิน
หรือจําหนายตราสารหรือรับชําระเงินจากผูใชบริการ ณ ที่ทําการไปรษณียแหงหน่ึง เพ่ือจายเงิน
ใหแกผูรับ ณ ที่ทําการไปรษณียปลายทางแหงใดแหงหน่ึงโดยทางไปรษณียหรือวิธีการสื่อสาร
อ่ืน แบงไดเปน 5 ประเภท ดังน้ี  
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2.1 บริการธนาณัติ (Money Order Service) หมายถึง บริการที่บริษัทรับฝากเงิน
จากผูฝากสงแลวดําเนินการออกตราสารสั่งจายเงินซึ่งเรียกวาธนาณัติหรือออกคําสั่งใหที่ทําการ
ไปรษณียแหงใดแหงหน่ึงจายเงินหรือออกตราสารสั่งจายเงินใหแกผูรับที่มีนามระบุในตราสาร
น้ันแบงไดเปน 2 ประเภท  

1) ธนาณัติในประเทศ เปนบริการที่จัดสงใหผูรับในประเทศ แบงออกเปน 3 
ชนิด คือ 

1.1) ไปรษณียธนาณัติธรรมดา 
1.2) ไปรษณียธนาณัติดวนพิเศษ 
1.3) ธนาณัติอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกวา ธนาณัติออนไลน   

2) ธนาณัติระหวางประเทศ เปนบริการที่จัดสงใหกับผูรับในตางประเทศ แบง
ออกเปน 2 ชนิด คือ 

2.1) ไปรษณียธนาณัติระหวางประเทศ 
2.2) ธนาณัติอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศ 

2.2 บริการตั๋วแลกเงินไปรษณีย (Postal Order Service) หมายถึง บริการที่บริษัท
จําหนายตราสารสั่งจายเงินที่เรียกวา ตั๋วแลกเงินไปรษณีย ซ่ึงกําหนดชนิดราคาไวแลว เพ่ือใหผู
ซ้ือสงไปใหผูรับนําไปรับเงิน ณ ที่ทําการไปรษณีย ปจจุบันมีใหบริการ 7 ชนิดราคา 

2.3 บริการไปรษณียเก็บเงิน (Cash of Delivery Service) หมายถึง บริการที่
บริษัทรับฝากสิ่งของสงทางไปรษณียเพ่ือไปเรียกเก็บเงินจากผูรับขณะรับมอบสิ่งของนั้นตาม
จํานวนเงินที่ระบุไวบนหอซอง ณ ที่ทําการไปรษณียอีกแหงหน่ึงและจัดการสงเงินจํานวนนั้น
ใหแกผูฝากสงโดยทางบริการธนาณัติ 

2.4 บริการชําระเงินทางไปรษณีย (Pay at Post Service) หมายถึง บริการที่
บริษัทรับชําระเงินคาบริการตางๆ ใหแก หนวยงานที่ไดทําความตกลงไวกับบริษัท โดยทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ไดแก  

1) บริการตัวแทนรับชําระเงิน ไดแก บริการที่บริษัท เปนตัวแทนหนวยงาน
ตัวการแตงตั้งตามสัญญาใหบริการรับชําระเงินโดย บริษัทจะดําเนินการออกใบรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษีอยางยอใหแกผูใชบริการในนามตัวการ ซ่ึงปจจุบันใหบริการรับชําระเงินดานสาธารณูปโภค 
เชน คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพทพ้ืนฐาน เปนตน 

2) บริการธนาณัติพิเศษ ไดแก บริการที่บริการที่บริษัทเปนตัวแทนรับชําระ
เงินใหแกหนวยงานตางๆ โดยมีขอตกลงระหวางกันโดยบริษัทไมตองออกใบรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษีอยางยอ ใหแกผูใชบริการ แตจะมอบหลักฐานการรับชําระเงินที่เรียกวา “ใบรับเงิน” แลว
หนวยงานจะดําเนินการออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูใชบริการในภายหลังซึ่งปจจุบันมี  7 กลุม 
ไดแก 
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2.1) บริการรับชําระคาบัตรเครดิต 
2.2) บริการชําระคาสินเชื่อสวนบุคคลและคาเชาซื้อ 
2.3) บริการรับชําระคาโทรศัพทเคลื่อนที่ 
2.4) บริการรับชําระคาเบี้ยประกันภัย 
2.5) บริการรับชําระคาสินคาระบบขายตรง 
2.6) บริการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร 
2.7) บริการอื่น เชน คาขอวีซาสถานทูตอเมริกา 

3) บริการรับชําระเงินดวยธนาณัติในประเทศ ไดแก 
3.1) บริการรับชําระภาษีระยนตประจําป 
3.2) บริการรับชําระคาเบี้ยประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
3.3) บริการรับชําระคาเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภท 3 
3.4) บริการรับชําระคาปรับจราจรทางไปรษณีย 
3.5) บริการรับชําระคาตออายุใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล 
3.6) บริการชําระเงินใหแกหนวยงานอื่นทางไปรษณีย 

2.5 บริการโอนเงินระหวางประเทศเวสเทรินยูเน่ียน เปนการสงเงินระหวาง
บุคคลทั่วไปที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถรับเงินได ณ จุดบริการที่มี
เครื่องหมาย Western Union ทั่วโลกในเวลาเพียงไมกี่นาที และหาก
ผูใชบริการตองการสงเงินใหบริษัท/หนวยงานใด จะตองระบุชื่อผูรับเงิน
ดวยจึงจะสงเงินได  

 
 

อัตราคาบริการไปรษณียในประเทศ 
1.อัตราไปรษณียากรสําหรับบริการไปรษณียในประเทศ 

ลําดับ ประเภท/ชนดิ พิกัดนํ้าหนัก 
อัตรา  

(บาท/ชิ้น) 
1 จดหมาย ไมเกิน  20 กรัม 

เกิน     20 กรัม แตไมเกิน    100  กรัม 
เกิน    100 กรัม แตไมเกิน    250  กรัม 
เกิน    250 กรัม แตไมเกิน    500  กรัม 
เกิน    500 กรัม แตไมเกิน  1,000  กรัม 
เกิน  1,000 กรัม แตไมเกิน  2,000  กรัม 

3 
5 
9 

15 
25 
45 

2 ไปรษณียบัตร ไมเกิน 5 กรัม  2 
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ลําดับ ประเภท/ชนดิ พิกัดนํ้าหนัก 
อัตรา  

(บาท/ชิ้น) 
3 ของตีพิมพ ไมเกิน  50 กรัม 

เกิน     50 กรัม แตไมเกิน    100  กรัม 
เกิน    250 กรัม แตไมเกิน    500  กรัม 
เกิน    500 กรัม แตไมเกิน  1,000  กรัม 
เกิน  1,000 กรัม แตไมเกิน  2,000  กรัม 
สวนที่เกิน 2,000 กรัม คิด 1,000 กรัมละ 
(เศษของ 1,000 กรัม ใหนับเปน 1,000 กรัม) 

3 
4 
6 
8 

13 
25 
12 

4 เครื่องอานสําหรับ
คนเสียจักษุ 

ไมเกิน 7,000 กรัม ไมตองชําระ 

5 พัสดุไปรษณีย 1,000 กรัม แรก 
1,000 กรัม ตอไป 1,000 กรัมละ 
(เศษของ 1,000 กรัม ใหคิดเปน 1,000 กรัม) 

20 
15 

 
6 ไปรษณียเก็บเงิน คาบริการตามน้ําหนัก/ประเภท/ชนิดบริการ+คา

ปฏิบัติการ 40 บาท+คาธรรมเนียมธนาณัติตาม
จํานวนเงินที่เรียกเก็บ 

 
 
คาฝากสง 

 
2. อัตราคาบริการ/คาบริการพิเศษในประเทศและตางประเทศ 

ลําดับ ประเภท/ชนดิ อัตราตอชิ้นในประเทศ 
อัตราตอชิ้น
ตางประเทศ 

1 
2 
3 
 
 
4 

4.1 
 
 
 

4.2 

บริการไปรษณียรับรอง 
บริการไปรษณียลงทะเบียน 
บริการไปรษณียรับประกัน 
-คาปฏิบัติการ 
-คารับประกัน 
บริการตอบรับ 
ใชรวมกับบริการ 
-ไปรษณียรับรองและพัสดุ 
-ไปรษณียลงทะเบียน 
-ไปรษณียรับประกัน 
ใชรวมกับไปรษณียดวนพิเศษ 

8 
13 
15 

5 บาทตอจํานวนเงิน
รับประกันทุกๆ 500 

บาท หรือเศษ 
3 
8 
 
 

12 

- 
55 
85 

5 บาทตอจํานวนเงิน
รับประกันทุกๆ 20 

SDR หรือเศษ 
20 
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3.อัตราคาบริการไปรษณียดวนพิเศษ 

ลําดับ ประเภท/ชนดิ พิกัดนํ้าหนัก 
อัตรา  

(บาท/ชิ้น) 
1 ไปรษณียดวนพิเศษ ไมเกิน   20 กรัม 

เกิน      20 กรัม แตไมเกิน    100  กรัม 
เกิน    100 กรัม แตไมเกิน     250  กรัม 
เกิน    250 กรัม แตไมเกิน     500  กรัม 
เกิน    500 กรัม แตไมเกิน  1,000  กรัม 
เกิน  1,000 กรัม แตไมเกิน  1,500  กรัม 
เกิน  1,500 กรัม แตไมเกิน  2,000  กรัม 
เกิน  2,000 กรัม แตไมเกิน  2,500  กรัม 
เกิน  2,500 กรัม แตไมเกิน  3,000  กรัม 
เกิน  3,000 กรัม แตไมเกิน  3,500  กรัม 
เกิน  3,500 กรัม แตไมเกิน  4,000  กรัม 
เกิน  4,000 กรัม แตไมเกิน  4,500  กรัม 
เกิน  4,500 กรัม แตไมเกิน  5,000  กรัม 
เกิน  5,000 กรัม แตไมเกิน  5,500  กรัม 
เกิน  5,500 กรัม แตไมเกิน  6,000  กรัม 
เกิน  6,000 กรัม แตไมเกิน  6,500  กรัม 
เกิน  6,500 กรัม แตไมเกิน  7,000  กรัม 
เกิน  7,000 กรัม แตไมเกิน  7,500  กรัม 
เกิน  7,500 กรัม แตไมเกิน  8,000  กรัม 
เกิน  8,000 กรัม แตไมเกิน  8,500  กรัม 
เกิน  8,500 กรัม แตไมเกิน  9,000  กรัม 
เกิน  9,000 กรัม แตไมเกิน  9,500  กรัม 
เกิน  9,500 กรัม แตไมเกิน 10,000  กรัม 
หากใชบริการตอบรับตองชําระเพิ่มอีก 

27 
32 
37 
47 
62 
77 
92 

107 
122 
142 
162 
182 
202 
227 
252 
277 
302 
327 
352 
382 
412 
442 
472 
12 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 
2. จัดทําขึ้นเพ่ือสํารวจความคิดเห็นในเรื่องการจัดสงสินคาของผูประกอบการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสที่มีเว็บไซดเปนของตนเองและขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย คําตอบที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามนี้จะนําไปใชการวิเคราะหและนําเสนอใน
ภาพรวมเทานั้น เพ่ือประโยชนในการวิจัยในวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

3. กรุณาใสเครื่องหมาย  /  ที่หนาคําตอบที่ทานเลือกและเติมขอความในชองวางตาม
ความเปนจริง 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปขององคกร 
1. รูปแบบการจดทะเบียนผูประกอบการขององคกรทานเปนลักษณะใด 

O บุคคลธรรมดา   O นิตบิุคคล 

 
2. ธุรกิจของทานดําเนินการจัดตั้งเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมานานเทาไร 

O นอยกวา 1 ป    O 1 - 2 ป 
O 2 ปขึ้นไป – 3 ป   O 3 ปขึ้นไป – 4 ป  

O 4 ปขึ้นไป – 5 ป   O มากกวา 5 ป 

 
3. ธุรกิจของทานจัดอยูในกลุมธุรกิจที่จําหนายสินคาในลักษณะใด 

O แฟชั่น เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ 

O อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน กลอง เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร 

O อาหาร เครื่องด่ืมสําเร็จรูป ผลิตภัณฑยา และสมนุไพร 

O สิ่งพิมพ เครื่องใชสํานักงาน ของขวัญ ของชํารวย 

O เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
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4. ธุรกิจของทานมีมูลคาขายสินคาผานบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่เกิดจากลูกคา
ตางประเทศหรือไม 

O มี มูลคาขายตางประเทศคิดเปนรอยละ...............................ของมูลคาขายผานระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด สวนใหญอยูในภูมิภาคใด…………………….…….………… 
(เชน เอเซีย ยุโรป อเมริกาเหนือ-ใต ออสเตรเลีย แอฟริกา ฯลฯ) 

O ไมมีมูลคาขายตางประเทศ 

 
5. ทานคิดวาแนวโนมธุรกิจของทานจะมีอัตราการเติบโตจากการประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในป 2553 ประมาณก็เปอรเซ็นต 

O นอยกวา 10 %    O 10 - 20 % 
O 21 – 30 %     O มากกวา 30 % 

 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการจัดสงสินคาใหกับผูซื้อสินคาผานระบบพาณชิยอิเล็กทรอนิกส 
 
6. ปริมาณการจัดสงสินคาใหกับลูกคาที่ซ้ือสินคาเฉลี่ยกี่ชิ้นตอเดือน 

O นอยกวา 100 ชิ้น    O 101 – 500 ชิ้น 

O 501 – 1,000 ชิ้น     O 1,001 – 5,000 ชิ้น 

O มากกวา 5,000 ชิ้น    O อ่ืนๆ.......................................... 

 
7. มูลคาของสินคาในการจัดสงสินคาใหลูกคาเฉลี่ยตอชิน้ 

O นอยกวา 1,000 บาท    O 1,000 – 3,000 ชิ้น 

O 3,001 – 5,000 บาท    O 5,001 – 10,000 บาท  

O 10,001 บาทขึ้นไป 

 
8. นํ้าหนักของสินคาในการจัดสงสินคาใหลกูคาเฉลี่ยตอชิ้น 

O นอยกวา 0.5 กิโลกรัม   O 0.5 – 1 กิโลกรัม 

O 1.1 – 5 กิโลกรัม      O 5.1 – 10 กิโลกรัม 

O 1.1 – 20 กิโลกรัม    O มากกวา 20 กิโลกรัม 
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9. การชําระคาสินคาของลกูคาในองคกรของทาน (เลือกตอบขอทีลู่กคาของทานใชบริการมาก
ที่สุด) 

O ธนาณัติ/ธนาณัติออนไลน   O ชําระกับพนักงานสงของโดยตรง 

O ผานบัญชธีนาคาร/ATM   O ผานบัตรเครดิต  
O ผานตัวกลางการชําระเงิน เชน เคารเตอรเซอรวิส   

10. วิธีการจัดสงสินคาที่ทานเลือกใชบริการ (เลือกตอบขอที่ทานใชบริการมากที่สุด) 

O จัดสงทางไปรษณีย    O ใชพนักงานขนสงของตนเอง 

O ใชบริการขนสงเอกชน ระบุ..........................  O อ่ืนๆ.................................... 

 
11. เหตุผลสําคัญที่องคกรของทานไมเลือกหรือจะไมเลือกสงสินคาใหลูกคาผานบริการไปรษณีย  

O ราคาสูงกวาที่เคยใชบริการอ่ืนๆ  O สถานที่ใชบริการหายากไมสะดวก 
O ใชเวลาจัดสงนาน     O สินคาเสียหาย 
O ตองหาวัสดุหุมหอเอง    O อ่ืนๆ............................................ 

(กรณีไมเลือกตอบ”จัดสงทางไปรษณีย” ใหขามไปตอบในสวนที่ 3) 
12. บริการไปรษณียที่ทานเลือกใชในการสงสินคาใหลูกคาของทาน 

O พัสดุไปรษณีย   O ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 

O พัสดุไปรษณีย/ไปรษณียดวนพิเศษเกบ็เงินปลายทาง (พกง./พกง.EMS)  

O โลจิสโพสต   O แมสเซนเจอรโพสต 

O อ่ืนๆ ระบุ..............................................   

 
13. เหตุผลสําคัญที่องคกรทานเลือกสงสินคาผานบริการไปรษณีย (เลอืกตอบเพียงขอเดียว) 

O ราคาเหมาะสม    O สถานที่ใชบริการสะดวก 
O รวดเร็วถึงผูรับตรงเวลา   O สินคาปลอดภัยไมเสียหาย 

O มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน กลองไวบริการ บริการหุมหอ  
O ขั้นตอนการจัดสงไมยุงยาก   O อ่ืนๆ........................................... 
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14. จํานวนสินคาที่จัดสงทางพัสดุ/ไปรษณียดวนพิเศษเก็บเงินปลายทาง (พกง.และพกง.EMS)  
แลวลูกคาไมมารับสินคาตามกําหนดทานคิดวาเปนกี่เปอรเซ็นตของปริมาณการจัดสงสินคาของ
ทานคิดเปน.................................% 

15. ลักษณะของการหุมหอ ที่ใชในการจัดสงสินคา 

O กลองสําเร็จรูปของไปรษณีย   O บริการหุมหอ ณ ที่ทําการไปรษณีย

O บรรจุภัณฑของบริษทั    O อ่ืนๆ............................................ 

 
16. ทานคิดวาอุปสรรคใดสาํคัญที่สุดในการจัดสงสินคาใหลูกคาขององคกรของทาน 

O ราคาคาขนสงสูง    O การรับประกันการสงมอบสินคา  
O ขั้นตอนในการจัดสงยุงยาก    O ระยะเวลาที่ใชในการจัดสง 
O คุณภาพในการจัดสงสินคา เชนสินคาชํารุดเสียหาย O อ่ืนๆ.............................. 

 
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองวาง ตามความคิดเห็นของทานวาปจจัยตอไปน้ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกสงสินคาผานบริการไปรษณียมากนอยเพียงใด 

5 = มากที่สุด   4 = มาก      3 = ปานกลาง     2 = นอย     1 = นอยที่สุด 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
17. การชําระคาบริการในลกัษณะการใหเครดิตขั้นต่ําประมาณ 1 
เดือน 

     

18. การใหสวนลดเม่ือใชบรกิารจํานวนมาก      
19. การใหสวนลดกรณีใหบริการพัสดุเก็บเงินปลายทาง (พกง.) 
แลวผูรับไมมารับสินคา 

     

20. บริการสมาชิก e-Commerce เพ่ือรับสิทธปิระโยชนจาก
ไปรษณีย 

     

21. บริการนําสงพัสดุเก็บเงินปลายทาง (พกง.) พรอมรับชําระคา
สินคา ณ ที่อยูของผูรับเลย 

     

22.ใหผูรับสินคาตรวจสอบสินคาตอหนาเจาหนาที่ไปรษณีย       
23.บริการไปรับสินคาที่จัดสง ณ ที่อยูของผูฝากสง      
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ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

24.การใหบรกิารแบบครบวงจรตั้งแตหุมหอสินคาจนสินคาถึงมือ
ผูรับและผูฝากสงไดรับเงินคาสินคา 

     

25.ถาบริษทั ไปรษณียไทย จํากัด จัดใหมีบริการตางๆ ในขอ 1-8 
ทานคิดวาจะเปนประโยชนตอองคกรของทานมากนอยแคไหน 

     

26.ถาบริษทั ไปรษณียไทย จํากัด จัดใหมีบริการตางๆ ในขอ 1-8 
ทานจะเลือกใชบริการของมากนอยแคไหน  

     

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณทีท่านสละเวลาและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

เรืองรอง  นาคเขียว 
นักศึกษา CEOMBA ปการศึกษา 2552 

              มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมนิผลจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
คําชี้แจง 
สําหรับการประเมินปจจัยภายใน 

1. ใหนํ้าหนักความสําคัญตั้งแต 0.0 (ไมสําคัญ) 1.0 (สําคัญ) สําหรับแตละปจจัยซ่ึง
นํ้าหนักแสดงถึงความสําคัญของปจจัยที่เปนจุดแข็งและจุดออนที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร
โดยผลคะแนนรวมมีคาไมเกิน 1 ความหมายของคาน้ําหนักดังน้ี 

1) คาน้ําหนัก 0.05    คะแนน = 1 
2) คาน้ําหนัก 0.10    คะแนน = 2 
3) คาน้ําหนัก 0.15    คะแนน = 3 
4) คาน้ําหนัก 0.20    คะแนน = 4 

2. ใหคะแนนตั้งแต 1-4 สําหรับการประเมินแตละปจจัยโดย 
1) จุดออนที่สําคัญ        คะแนน = 1 
2) จุดออนที่ไมสําคัญ     คะแนน = 2 
3) จุดแข็งที่ไมสําคัญ      คะแนน = 3 
4) จุดแข็งที่สําคัญ        คะแนน = 4 

สําหรับการประเมินปจจัยภายนอก 
1. ใหนํ้าหนักความสําคัญตั้งแต 0.0 (ไมสําคัญ) 1.0 (สําคัญ) สําหรับแตละปจจัย 

ซ่ึงนํ้าหนักแสดงถึงความสําคัญของปจจัยที่เปนโอกาสและอุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จของ
องคกร โดยผลคะแนนรวมมีคาไมเกิน 1 ความหมายของคาน้ําหนักดังน้ี 

 1) คาน้ําหนัก 0.05    คะแนน = 1 
2) คาน้ําหนัก 0.10    คะแนน = 2 
3) คาน้ําหนัก 0.15    คะแนน = 3 
4) คาน้ําหนัก 0.20    คะแนน = 4 

2. ใหคะแนนตั้งแต 1-4 สําหรับการประเมินแตละปจจัยโดย 
1) สามารถตอบสนองไดนอยกวาคูแขง     คะแนน = 1 
2) สามารถตอบสนองไดเทากับคูแขง  คะแนน = 2 
3) สามารถตอบสนองไดดีกวาคูแขงเล็กนอย คะแนน = 3 
4) สามารถตอบสนองไดดีมาก   คะแนน = 4



146 
 

สรุปผลคะแนนการประเมินปจจัยภายใน ภายนอก 

ระดับความคิดเห็น 
คาคะแนน คาน้ําหนัก 

4 3 2 1 4 3 2 1 

จุดแข็ง(4,3) 0.20 0.15 0.10 0.05 

1.ดําเนินธุรกิจไปรษณียมาเปนเวลานานเพียงผู
เดียวจึงเปนทีรู่จักโดยทั่วไป 17 3 8 9 4 
2.มีจุดใหบริการและเครือขายไปรษณียกระจาย
ทั่วประเทศ 16 4 10 6 4 

3.พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงานไปรษณีย 18 2 7 9 4 
4.มีฐานลูกคาเดิมเปนจํานวนมากผูใชบรกิาร
ทั่วไปและองคกรธุรกิจ 11 9 6 10 4 

5.มีความสัมพันธที่ดีกับชมุชนในพื้นที่ตางๆ  5 15 2 8 10 
6.มีระบบเครอืขายคอมพิวเตอรรองรับการ
ใหบริการและการรับเปนตวัแทนบริการ 15 5 6 8 6 

จุดออน(2,1) 
7.ภาพลักษณเดิมเปนหนวยงานราชการจึง
สงผลถึงภาพลักษณในการดําเนินงานเชิง
พาณิชย      15  5   3 5  12  
8.ลักษณะงานตองใชบุคคลากรมากสงผลตอ
การควบคุมตนทุนแรงงาน      0 20       20   
9.เปนบริการพื้นฐานคาบรกิารจึงถูกควบคุมให
อยูในระดับทีต่่ํากวาความเปนจริง      0 20       20   
10.การดําเนินธุรกิจอยูภายใตกฎระเบียบที่
หลากหลายและเขมงวด     14   6     6  4  10 
11.การโฆษณาประชาสัมพันธขาวสารตางๆ
เกี่ยวกับบริการไปยังผูบริโภคยังไมดี       0 20        20  
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ระดับความคิดเห็น 
คาคะแนน คาน้ําหนัก 

4 3 2 1 4 3 2 1 

โอกาส (4,3)                 
12.มีการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ไปรษณียเปนจํานวนมากเชน  ธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 16   4    17 2   
13.เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในเรื่องของความ 
สามารถในการเปนตวัแทนใหบริการในเรือ่ง
ตางๆ ไดดี 3  17     15  4  1 
14.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกตใชใหเปนประโยชน  0 20         5  12  3 
15.มีโครงสรางระบบบริการที่ดี ในดานการรับ
ฝาก เตรียมการสงตอ การสงตอ และการนําจาย  20 0         4  14  2 

อุปสรรค(2,1)                 
16.แนวโนมการเปดเสรีกิจการไปรษณียใน
อนาคต     14  6     3  6 11 
17.ความกาวหนาทางเทคโนโยลีทําใหเกดิ
บริการทดแทนเชน e-mail โทรศัพทเคลือ่นที่       15  5     5  12  3 

18.การรุกตลาดขนสงของกลุมบริษทัตางชาต ิ        5  15    5  15   
19.ความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยตองการความสะดวกและรวดเรว็ในการใช
บริการมากขึน้     13  7    4 16 
20.การพัฒนาบริการใหมๆ ตองพัฒนาองค
ความรูของพนักงานใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น       6  14      14 6  

 
ผลการใหคาคะแนน และนํ้าหนัก ใชคาคะแนนและน้ําหนักที่ผูใหสัมภาษณเลือกให

คะแนนสูงที่สุดในแตละขอมาใชเปนคาคะแนนและคาน้ําหนักที่ใชในการประเมินปจจัยภายนอก
ภายในของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 
 

 



ประวัติผูศึกษา 
 
 นางเรืองรอง  นาคเขียว เกิดเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2518 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนยวาสุกรี เขาศึกษาในโรงเรียนการไปรษณียและโทรคมนาคมใน พ.ศ.  2540 และไดรับการ
บรรจุเขาทํางานในตําแหนงนายไปรษณีย 3 ณ ที่ทําการไปรษณียกลาง บางรัก สํานักงาน
ไปรษณียนครหลวงใต การสื่อสารแหงประเทศไทย ตอมาเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2546 กิจการได
แปลงสภาพเปน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 ไดยายมาปฏิบัติ
หนาที่ในสวนบัญชีไปรษณียเขตภูมิภาค ฝายการบัญชี ตําแหนงพนักงานไปรษณีย 6 และไดเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาษีอากร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2551  
 
 

 


