บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทาโครงงานหัวข้อเรื่ อง“การรับฝากพัสดุ ของไปรษณี ยไ์ ทย”ผูศ้ ึกษาได้นาหลักการและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการดาเนินการมาดังนี้
2.1 การขนส่ งภายในประเทศ (E-Commerce)
การดาเนิ นธุ รกิ จโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายทางธุ รกิจที่องค์กรได้วางไว้ เช่ น
การซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ การโฆษณาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ไม่วา่ จะเป็ นโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ
หรื อแม้แต่อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
โดยการลดบทบาทองค์ประกอบทางธุ รกิจลง เช่น ทาเลที่ต้ งั อาคารประกอบการ โกดังเก็บสิ นค้า ห้อง
แสดงสิ นค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนาสิ นค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็ นต้น จึงลดข้อจากัด
ของระยะทาง และเวลาลงได้
2.1.1 การขนส่ งภายในประเทศ (E-Commerce) ช่ วยอานวยความสะดวกให้ นักธุรกิจได้ หลายด้ าน ดังนี้
 ทางานแทนพนักงานขายได้ โดยสามารถทาการค้าแบบอัตโนมัติ ได้อย่างรวดเร็ ว
 ทาให้เปิ ดหน้าร้านขายของ ให้คนทัว่ โลกได้ และเปิ ดขายได้ทุกวันโดยไม่มีวนั หยุดตลอด 24
ชั่วโมง เช่ น การขายโดยใช้ระบบ Shopping Cart ทาให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้ อสิ นค้าได้เอง
ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์
 เก็บเงิน และนาฝากเข้าบัญชีได้โดยอัตโนมัติ
 ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจัดพิมพ์แคตาล็อก (กระดาษ) ออกมาเป็ นเล่ ม ๆ และไม่
ต้องมาเสี ยเงินและเวลาในการจัดส่ งให้ลูกค้าทางไปรษณี ยอ์ ีก
 แทนได้ท้ งั หน้าร้ าน (Showroom) หรื อบูท (Booth) แสดงสิ นค้าของคุ ณที่มีคนทัว่ โลก
มองเห็น ไม่ตอ้ งเสี ยค่าเครื่ องบิน ไปออกงานแสดงสิ นค้าในต่างประเทศ
 แทนและเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารธุ รกิจภายในของเราได้อีกมากมาย
2.1.2 ประเภทของการขนส่ งภายในประเทศ (E-Commerce)

 การทาการค้าระหว่างผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อ (Customer) กับผูท้ าการค้า (Business) เช่น ลูกค้า
ต้องการซื้ อหนังสื อกับร้านค้า
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 การทาการค้าระหว่างผูท้ าการค้า (Business)กับผูท้ าการค้า (Business) เช่น ร้านขายหนังสื อ
ค้าต้องการสัง่ ซื้ อหนังสื อจากโรงพิมพ์

 การทาการค้าระหว่าง ผูท้ าการค้า (Business)กับผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อ (Customer) เช่ น โรง
พิมพ์ตอ้ งการซื้ อต้นฉบับจากผูเ้ ขียน

 การทาการค้าระหว่าง ผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อ (Customer)กับผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ื อ (Customer) ด้วยกัน
เช่น ผูบ้ ริ โภคต้องการขายรถยนต์ของต้นเองให้กบั ผูบ้ ริ โภคท่านที่สนใจ
2.1.3 ข้ อดีของการขนส่ งภายในประเทศ (E-Commerce)
 เปิ ดดาเนินการค้า 24 ชัว่ โมง
 ดาเนินการค้าอย่างไร้พรมแดนทัว่ โลก
 ใช้งบประมาณลงทุนน้อย
 ตัดปัญหาด้านการเดินทาง
 ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์โดยสามารถประชาสัมพันธ์ได้ทวั่ โลก
2.1.4 ข้ อเสี ยของการขนส่ งภายในประเทศ ( E-Commerce )





ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิ ทธิภาพ
จาเป็ นต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนินการด้านภาษีตอ้ งชัดเจน
ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายจาเป็ นต้องมีความรู ้พ้นื ฐานในเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต

2.2 การขนส่ งระหว่างประเทศ( Logist World )
ตามพจนานุกรม แปลว่า การส่ งกาลังบารุ ง และความหมายในยุคศตวรรษที่ 19 ในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การขนส่ งสิ่ งของ หมายถึ ง การวางแผนและบริ หารจัดการเพื่อลาเลี ยงสิ่ งของจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุ ด
หนึ่ง โดยเฉพาะในทางทหารและอุตสาหกรรมการผลิตสิ่ งของ แต่ถา้ อยูใ่ นเรื่ องของการบริ หารองค์กร
ที่มีสายงานมากและซับซ้อน คือการวางแผนและบริ หารจัดการภารกิจที่มีความยุง่ ยากซับซ้อน
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เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความหมายของโลจิสติกส์ ก็เปลี่ยนไปตามวิธีการดาเนิ นธุ รกิ จของโลก ใน
ยุคศตวรรษที่ 20 ในทางการทหาร คือการวางแผนและบริ หารจัดการเพื่อการเคลื่ อนกองทัพ กาลังพล
ยุทโธปกรณ์ และสิ่ งอุปโภคต่างๆ ส่ วนในด้านอุตสาหกรรมและธุ รกิจ คือการวางแผนและควบคุมการ
เคลื่ อนไหลของวัตถุดิบและผลผลิต รวมไปถึ งการกระจายสิ นค้าสู่ ตลาดจนถึ งผูบ้ ริ โภค โดยมีการจัด
องค์กรหรื อกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมคุม้ ค่า
ปัจจุบนั โลจิสติกส์ คือต้นทุนด้านการขนส่ งของประเทศ การผลิตสิ นค้าหรื อการบริ การต่างๆ ย่อม
ต้องมีการติดต่อขนส่ ง เช่น ขนส่ งวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผ่านกระ บวนการผลิตจนเป็ น
สิ นค้า จากนั้นต้องมีการขนส่ งสิ นค้าสู่ ตลาด เพื่อกระจายให้ถึงผูบ้ ริ โภค ต้นทุนด้านการขนส่ งไม่ได้
หมายถึ งเฉพาะค่าใช้จ่ายของยานพาหนะ แต่รวมถึ งวิธีการบรรจุ หี บห่ อ ขนส่ ง และป้ อนเข้าโรงงาน
หากทาได้รวดเร็ ว ประหยัด มีการสู ญเสี ยน้อย นัน่ หมายถึ งมี ตน้ ทุนต่ า ในการกระจายผลผลิ ตสู่ ตลาด
และผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งมีตน้ ทุนต่าด้วย
ดังนั้น หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับโลจิ สติ กส์ จึงครอบคลุ มหลายฝ่ าย ตั้งแต่แหล่ งวัตถุ ดิบ วิธีการ
บรรจุ ขนส่ ง กระบวนการส่ ง-รับของ ผูจ้ ดั สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ งต่างๆ ทั้งระบบถนน
ระบบราง ท่าเรื อ ท่าอากาศยาน ศุ ลกากร และโรงเก็บ สิ นค้า เป็ นต้น ต้นทุ นด้า นการขนส่ งจะต่ าได้
ต่อเมื่อการขนส่ งและนาส่ งผลิตภัณฑ์ถึงจุดหมายโดยเร็ ว สู ญเสี ยน้อย สิ นค้าถึงมือผูร้ ับตามเวลาโดยเร็ ว
ขั้นตอนกระบวนการศุลกากรทั้งนาเข้า-ส่ งออก สะดวกรวดเร็ ว ไม่ตอ้ งเสี ยค่าเช่ าโรงเก็บสิ นค้าหรื อตู ้
คอนเทนเนอร์ นานวัน ลดดอกเบี้ยของต้นทุนลงได้ดว้ ย
การติดต่อสื่ อสาร เพื่อการสั่งซื้ อทั้งวัตถุ ดิบและสิ นค้าต้องสะดวกรวดเร็ วและชัดเจน ระบบการ
ถ่ายทอดส่ งข้อมูลสารสนเทศ หรื อ ไอที ต้องมีเครื อข่ายที่เชื่ อมต่อทั้งในประเทศและกับต่างประเทศ
อย่างทัว่ ถึ ง และเชื่ อมโยงกับระบบอื่นๆตั้งแต่แหล่ งวัสดุ โรงงานผลิ ต กรมศุลกากรจน ถึ งผูซ้ ้ื อและมี
มาตรฐานที่เป็ นสากล เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดเกิ ดขึ้น ไม่สูญเสี ย สามารถประหยัดต้นทุนสิ นค้าได้
ประเทศต่างๆในโลกกาลังรณรงค์ดา้ นโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนผลผลิตของประเทศโดยเฉพาะด้านการ
ขนส่ ง
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กลุ่มยุโรปค่าโลจิสติกส์คิดเป็ นร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสหรัฐอเมริ กา คิด
เป็ นร้ อ ยละ 10 ของจี ดี พี ญี่ ปุ่ น เนื่ อ งจากสภาพประเทศเป็ นเกาะ ค่ า โลจิ ส ติ ก ส์ จึ ง สู ง ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ย
ละ 11 ของจี ดีพี ขณะที่ ค่ าโลจิ สติ ก ส์ ของจี น อยู่ที่ร้อยละ 18 ของจี ดีพี ทั้งนี้ เนื่ องจากต้นทุ นด้า นการ
ขนส่ งผลิตภัณฑ์เป็ นค่าขนส่ งร้อยละ 50 (สู งกว่าประเทศอื่นสองเท่า)
ส าหรั บ ประเทศไทย ยัง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาค่ า นี้ แต่ ค าดว่า สู ง มาก เพราะความไม่ ส มบู ร ณ์ แ ละ
ทัน สมัย ของระบบขนส่ ง บางชนิ ดที่ ป กติ ค วรประหยัดค่ า ใช้จ่า ยมาก เช่ น ทางรถไฟ และทางน้ า
โดยเฉพาะขาดการเชื่ อมโยงการขนส่ งต่างรู ปแบบเข้าด้วยกันให้ต่อเนื่ อง เช่ น คอขวดของระบบทาง
หลวงเข้า สู่ ท่ า เรื อ หรื อ ลานตู ้ค อนเทนเนอร์ ข องรถไฟ เป็ นต้น รั ฐ บาลไทยจึ ง เร่ ง พัฒ นาปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ างพื้นฐานด้านการขนส่ ง ทั้งระบบเอกเทศ (single mode) การขนส่ งที่สนับสนุ นการขนส่ ง
ระบบอื่น (feeder mode) และการปรับปรุ งระบบศุลกากรให้รวดเร็ วแบบ OneDayClearance หรื อหนึ่ง
วันทันใจเป็ นต้นเพื่อลดค่าโลจิสติกส์ของประเทศและเพิ่มศักยภาพของประเทศที่จะแข่งขันกับประเทศ
อื่น ๆ
อัตราค่าขนส่ งสิ นค้าภายในประเทศของไทย พอจะประมาณได้ดงั นี้
 ทางน้ า : 0.24 บาท/ตัน/กิโลเมตร (ทางแม่น้ าเจ้าพระยาซึ่ งมีระยะทางน้ า 379 กม.)
 ทางรถไฟ : 0.57 บาท/ตัน/กิ โลเมตร (ความยาวทั้ง สิ้ นประมาณ 4,044 กม. ทางเดี่ ย วและ
กาลังขยายเป็ นทางคู่ประมาณ 234 กม.รอบ ๆ กทม.)
 ทางถนน : 1.20 บาท/ตัน/กิโลเมตร (ความยาวทั้งสิ้ นประมาณ 160,000 กม.หรื อเฉลี่ย0.30 กม./
ตร.กม. เป็ นทางหลวงสายหลักประมาณ 60,000 กม.)
 ทางเครื่ องบิน : 8.30 บาท/ตัน/กิ โลเมตร (มี ท่าอากาศยานทั้งสิ้ น 31 แห่ งเป็ นท่าอากาศยาน
นานาชาติ 6 แห่ง มีจานวนเที่ยวบิน 800-900 เที่ยว/วัน
หมายเหตุ : การขนส่ งทางรถไฟ ปั จจุบนั การรถไฟไทยยังไม่มีโกดังแบบโลจิสติกส์ รองรับทั้งต้นทาง
และปลายทางสาหรับสิ นค้าทัว่ ๆ ไป การขนส่ งทางรถไฟและโกดังสิ นค้าควรจะเป็ นโครงการของรัฐ
หรื อให้มีการเปิ ดประมูลเป็ นการทัว่ ไปแล้วแต่ขอ้ กาหนดของแต่ละหน่วยราชการนั้น ๆ
ศูนย์รับและส่ งกระจายสิ นค้ารอบๆกรุ งเทพมหานครมีโครงการของรัฐที่จะสร้าง 4 มุมเมืองมา
นานแล้ว และในภูมิภาคอีก 3 แห่ งคือ ที่สุราษฎร์ ธานี ขอนแก่ น และพิษณุ โลก แต่ยงั ไม่เป็ นรู ปธรรม
และครบวงจร จากการขยายตัวของธุ รกิ จมาจนปั จจุ บนั น่ าจะสร้ างศู นย์รับ ส่ งสิ นค้าชานเมื องไม่ต่ า
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กว่า 6 แห่งรอบ ๆ กทม. จึงจะพอเพียง และน่าจะเป็ นองค์กรเอกชนสร้างขึ้นมาเอง แต่รัฐจะต้องอานวย
ความสะดวกหลาย ๆ ด้านเพื่ อจูงใจให้เกิ ดโครงการนี้ และจะต้องสร้ างศูนย์น้ ี ในแต่ละจังหวัดที่มีการ
ขนส่ งมากพอ อันเป็ นการที่จะได้ประโยชน์ในการลดปริ มาณจราจรและประหยัดพลังงานเชื้ อเพลิงต่าง
ๆ อนึ่งภายในบริ เวณศูนย์น้ ีก็สามารถพัฒนาธุ รกิจอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นได้อีกมากมาย
ส่ วนอัตราค่าถ่ายโอนเอกสาร-ข้อมูลทางธุ รกิจ มีหลากหลายระดับตั้งแต่โดยทางไปรษณี ย ์ ทาง
โทรสารถึ ง ทางอิ น เตอร์ เน็ ต ความเร็ วสู งในส่ วนของระบบการสื่ อสารโทรคมนาคม แบ่ ง
ออกเป็ น 3 บริ การ ได้แก่
 บริ การโทรศัพท์พ้นื ฐาน (Fixed line service) มีผใู้ ห้บริ การ 3 รายโดยในปี 2546 มีผใู้ ช้บริ การ
ทั้งประเทศ 6.5 ล้านเลขหมาย ในภูมิภาคและในนครหลวงในสัดส่ วน 3.0 : 3.5 ซึ่ งชี้ให้เห็นว่า
เขตนครหลวงมีโอกาสในการเข้าถึงเครื อข่ายนี้สูงเป็ น 7 เท่าของเขตภูมิภาค
 บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ (Cellular mobile service) มีผูใ้ ห้บริ การ 8 รายและเป็ นเจ้าของ
เครื อข่าย 5 รายในปี 2546 มีผใู ้ ช้บริ การทั้งประเทศ 22.4 ล้านเลขหมาย หรื อ 35.1 เลขหมายต่อ
ประชากร 100 คน ซึ่งสู งเป็ น 3.5 เท่าของบริ การโทรศัพท์ประจาที่
 บริ การอินเตอร์เน็ต เป็ นบริ การที่อาศัยการเข้าถึงเครื อข่ายผ่านทางเครื อข่ายโทรศัพท์พ้นื ฐาน
ในปี 2546 ในประเทศไทย มี ผูใ้ ห้บริ ก าร 18 ราย เป็ นผูใ้ ห้บ ริ การรายใหญ่ 5 ราย โดยมี ผูใ้ ช้บริ ก าร
ทั้งสิ้ น 6 ล้านราย อุปสงค์ต่อแบนด์วดิ ธ์ท้ งั หมดของประเทศขึ้นถึง 79 Mbps
จากรายงานภาพรวมโครงสร้ า งพื้นฐาน ของสานัก งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมของชาติ แสดงแนวโน้มการขยายตัวของ สาขาขนส่ ง ในกรณี ฐาน มี อตั ราเพิ่ม ของการขนส่ ง
สิ นค้าดังนี้ ทางชายฝั่งทะเลร้อยละ 19.2 ต่อปี ทางอากาศร้อยละ 18.6 ทางถนนร้อยละ 6.5 ทางแม่น้ าร้อย
ละ 5.0 ทางรถไฟร้อยละ 2.9 ในขณะเดียวกันอัตราเพิ่มของการขนส่ งคนทางอากาศร้อยละ 12.8 ต่อปี
ทางถนนร้ อ ยละ 5.3 และทางรถไฟร้ อ ยละ 1.5 ในปี 2562 คาดคะเนว่ า ปริ มาณสิ นค้ า ที่ ข นส่ ง
ภายในประเทศรวม 1,467 ล้า นตัน (523.27 ล้านตันในปี 2545) โดยขนส่ ง ทางถนนในสั ดส่ วนร้ อ ย
ละ 83.82 ทางชายฝั่ งทะเลร้ อยละ 12.43 และทางรถไฟร้ อยละ 1.01 เป็ นต้น ในขณะที่ ก ารขนส่ ง คน
ระหว่ า งจัง หวัด ในปี 2562 จะมี จ านวน 2,047 ล้า นคน เป็ นทางถนนร้ อ ยละ 95.0ทางรถไฟร้ อ ย
ละ 2.72 และทางอากาศร้อยละ 2.29 ทั้งนี้ ได้จากการนาอัตราการเพิ่มของการขนส่ งไปคานวณหาเป็ น
ตัวเลขปริ มาณสิ นค้า จานวนคนเดินทาง และส่ วนแบ่งของการขนส่ งในแต่ละประเภทด้วย
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2.3 การให้ บริการ
การให้บริ การของไปรษณี ยไ์ ทยจะเป็ นการให้บริ การในเรื่ องของการรับฝากพัสดุ รวมไปถึงการส่ ง
พัสดุไปประเทศต่างๆ รวมทั้งยังรับฝากรถจักรยานยนต์ ซึ่ งทางไปรษณี ยย์ งั มีการห่ อหุ ้มและใช้เทปกาว
เพื่อกันกระแทกจากการขนส่ ง
บริ การรั บส่ งไปรษณี ยภ์ ณ
ั ฑ์ต่างๆ เช่ น จดหมาย ไปรษณี ยบัตร จดหมายอากาศ สิ่ งตีพิมพ์ พัสดุ
ไปรษณี ย ์ เป็ นต้น ซึ่งแยกบริ การไว้หลายระดับและคิดค่าบริ การแตกต่างกัน เช่น
 ไปรษณี ยธ์ รรมดา
 ไปรษณี ยด์ ่วนถึงที่หมายเร็ วขึ้น
 ไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ (Express Mail Service, EMS) ถึงที่หมายเร็ วและมีการบันทึกขั้นตอน
ต่าง ๆจากต้นทางจนถึงผูร้ ับ ป้ องกันไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์สูญหาย
 ไปรษณี ยล์ งทะเบียน (registered mail) มีการบันทึกป้ องกันไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์สูญหาย
 ไปรษณี ยร์ ับประกัน มีการรับประกันและจ่ายเงินชดเชยกรณี ที่ไปรษณี ยภ์ ณั ฑ์สูญหาย
 ไปรษณี ยต์ อบรับ เมื่อจดหมายถึงผูร้ ับ ไปรษณี ยป์ ลายทางจะส่ งใบเซ็นรับย้อนกลับไปยัง
ผูส้ ่ ง
 พัสดุเรี ยกเก็บเงินปลายทาง
 บริ การด้านการเงิน ได้แก่ การส่ งธนาณัติ ตัว๋ แลกเงินไปรษณี ย ์
 บริ การโทรเลขสาหรับประเทศไทยปัจจุบนั รับผิดชอบโดย บริ ษทั กสท โทรคมนาคม
จากัด หลังจากการแปรรู ปการสื่ อสารแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากนี้บริ การอื่นๆ
 บริ การให้เช่า ตู้ ปณ.
 บริ การโทรศัพท์ทางไกล อินเทอร์ เน็ต
 บริ การรับชาระเงิน
 จาหน่ายแสตมป์ เครื่ องเขียนของการไปรษณี ย ์ และสิ่ งสะสมอื่น ๆ
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2.4 ความพึงพอใจในการบริการ
2.4.1 ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากด สาขาบางขุนเทียน เป็ นเพศชายและหญิง
ใน จานวนที่เท่ากัน มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ขึ้นไป อาชีพพนักงานบริ ษทั วัตถุประสงค์การใช้บริ การ
คือ ส่ งพัสดุไปรษณี ย ์ และจานวนครั้งที่ใช้บริ การ 1 – 2 ครั้ง / สัปดาห์
2.4.2 ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด สาขาบางขุน
เทียน โดยรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
2.4.3 ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด สาขาบางขุน
เทียน ด้านการให้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า บริ การทางไปรษณี ยม์ ี
ความ สะดวก สบาย รวดเร็ ว ขั้นตอนการให้บริ การมีความถูกต้อง แม่นยา มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารใหม่ ๆ
ที่ เกี่ ยวข้องทางไปรษณี ยเ์ ป็ นประจาสม่ าเสมออยู่ในระดับมาก ส่ วนมีคาแนะนาและให้คาปรึ กษากับ
ผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.4.4 ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด สาขาราษฎร์
บูรณะด้านสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าทาเลที่ตอ้ งมีความสะดวก
สบายต่อ การเดิ นทางของผูบ้ ริ โภคอยู่ในระดับมากที่สุด ส่ วนที่ นง่ั รอใช้บริ การมีความเพียงพอต่อ
ผูบ้ ริ โภคสถานที่ มีความสะอาดเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย ลานจอดรถมีความเพียงพอต่อผูบ้ ริ โภค การ
ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกมีความสวยงามอยูใ่ นระดับมาก
2.4.5 ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด สาขาบางขุน
เที ย นด้า นราคาโดยรวมอยู่ใ นระดับมาก เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อพบว่า ค่ า บริ ก ารมี ค วามเหมาะสม
ยุติธรรมอยู่ในระดับ ส่ วนราคาการส่ งพัสดุ ธรรมดา และ EMS มีความเหมาะสมกบระยะทาง อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง
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2.5 ความสาคัญของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
คาศัพท์เป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่สาคัญที่สุดของภาษาและเป็ นสิ่ งแรกที่ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ได้ให้
ความสนใจ (Richards, J., and Rodgers, T.S., 2001) การที่มีความรู ้คาศัพท์ไม่มากพอทาให้ไม่สามารถ
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและสละสลวย (Burton,S.H., 1982) ในการที่จะเข้าใจภาษาใดภาษาหนึ่ งนั้น
ผูเ้ รี ย นจาเป็ นต้องเข้า ใจความหมายของค าศัพ ท์เป็ นอันดับ แรกดัง นั้นค าศัพ ท์จึง เป็ นองค์ป ระกอบ
เบื้องต้นในการเรี ยนรู ้ภาษาจากความสาคัญของคาศัพท์ดงั กล่าวมีการกล่าวถึงความหมายของคาศัพท์ไว้
ต่างๆ กันดังนี้ Moris (1979) ได้ให้ความหมายของคาศัพท์ไว้วา่ คาศัพท์หมายถึ งคาทุกคาในภาษาที่
บุคคล วงสังคม วงการอาชีพ เชื้อชาติ ใช้และเป็ นที่เข้าใจ Richards (1985) ให้คาจากัดความของคาศัพท์
ไว้ว่า ค าทั้งหมดซึ่ งเป็ นได้ท้ งั คาโดด คาผสมและสานวนต่ างๆ ที่ ปรากฏในภาษา ถื อเป็ นการสื่ อนา
ความหมายที่มิใช่เป็ นแต่เพียงคานาม คากริ ยาหรื อคาคุณศัพท์เท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงข้อมูลทุกอย่าง
ที่ถูกถ่ ายทอดออกมาได้มาจากคาศัพท์ Schmitt (2000) ได้ให้ความหมายของคาศัพท์ว่า คาศัพท์คือ
รากฐานของภาษา Lehr, Farn (2004) ได้ให้ความหมายของคาศัพท์วา่ คาศัพท์ คือ ความรู ้เกี่ยวกับคาและ
ความหมายของคานอกจากนี้ ศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต (2521) ได้ให้ความหมายของคาศัพท์วา่ ศัพท์
คือกลุ่มเสี ยงกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งมีความหมายให้รู้วา่ เป็ นคน สิ่ งของ อาการ หรื อลักษณะอาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่นเดียวกับสมปอง หลอมประโคน (2544) ได้กล่าวว่าคาศัพท์เป็ นถ้อยคาทุกคาที่มนุ ษย์ใช้ในการ
ถ่ายทอดความหมายที่แสดงออกถึงการรับรู ้ ความรู ้สึกนึ กคิด ตลอดจนสิ่ งของและลักษณะอาการต่างๆ
วรชาติ ภู่ทอง (2537) ให้ความหมายของคาศัพท์ไว้วา่ คาศัพท์ คือคาหรื อถ้อยคาหรื อวลี ในภาษาทั้งหมด
ที่ใช้เป็ นตัวแทนในการสื่ อความหมาย ความรู้ ความคิด ระหว่างหรื อเฉพาะบุคคล กลุ่มสังคม อาชี พและ
ชนชาติ วิลาสิ นี แก้ววรา (2550) ได้สรุ ปความหมายของคาศัพท์วา่ คาศัพท์ คือ คาหรื อถ้อยคาหรื อวลีใน
ภาษาทั้งหมด ที่ใช้เป็ นตัวแทนในการสื่ อความหมาย ความรู ้ ความคิดระหว่างหรื อเฉพาะบุคคล กลุ่ ม
สังคม อาชีพและชนชาติ ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ คาศัพท์คือ คาทุกคาที่ใช้ในการถ่ายทอดและสื่ อ
ความหมายเพื่อการรับรู้และความรู้สึกนึกคิด

