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ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับไปรษณีย์ 
 
ประวัติกิจการไปรษณยี์ไทย 

ยุคท่ี 1 : กอปรการสื่อสารแห่งราชธานี 
จุดเริ่มต้นของการส่ือสารในสมัยก่อนนั้น เกิดจากการสร้างเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการค้า 

โดยมีการติดต่อข่าวสารกันอย่างง่าย ทั้งผ่านทางพ่อค้า ใช้ม้าเร็ว จนถึงการจัดต้ังคนเร็วไว้ตามเมืองสําคัญ 
ก็ถือเป็นพัฒนาการทางการส่งข่าวสารอย่างง่ายอีกช่องทางหนึ่งและเป็นเช่นนี้ เรื่อยมาจนถึงยุคสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

จนมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก 
ที่สนพระทัยในการเขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ และทรงใช้ การไปรษณีย์ในการติดต่อกับ
ประมุขและบุคคลท้ังภายในและภายนอกประเทศ นับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญ
สัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ 

จนสามารถนํารัฐนาวาสยามฝ่าฟันวิกฤต ไม่ตกเป็นเมืองข้ึนของเหล่าประเทศมหาอํานาจในสมัย
นั้นด้วยเหตุนี้ "กิจการไปรษณีย์ไทย" จึงถือกําเนิดในรูปแบบต่างๆ การจัดทําต๋ัวแสตมป์สําหรับการส่ง
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยครั้งแรก ซ่ึงถือเป็นการเริ่มต้นกิจการไปรษณียภ์ายในกรุงเทพฯ นับแต่นั้น
เป็นต้นมา 

ด้วยความสําคัญ และประโยชน์ของการส่งข่าวสารนี้เอง ที่ทําให้รัฐบาลสยาม เตรียมการจัดต้ัง
กิจการไปรษณีย์ในกรุงเทพฯ นับเป็นการเข้าสู่ยุคของการไปรษณีย์อย่างแทจ้ริง 

 
ยุคท่ี 2 : สืบศักดิ์ศิวิไลซ์ในสากล 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นยุคแรกของ การไปรษณีย์ไทย 

ด้วยการจัดต้ังกรมไปรษณีย์ในประเทศไทย และการผลิต "แสตมป์ชุดโสฬส" แสตมป์ชุดแรกของประเทศ 
รวมไปถึงจัดพิมพ์ไปรษณียบัตรครั้งแรก เพ่ือรองรับกิจการไปรษณีย์ที่เกิดข้ึนในขณะนั้นอีกด้วย 

กิจการไปรษณีย์ของคนไทยในยคุสมัยนั้น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนอยู่เสมอ จึงได้
ดําเนินการจัดทําโครงการต่างๆ เพ่ืองานไปรษณีย์ในทุกด้าน ทั้งการเข้ารว่มกบักลุ่มสหภาพสากลไปรษณีย ์
เพ่ือให้สามารถขนส่งและแลกเปลี่ยนไปรษณียภัณฑ์กับต่างประเทศได้ 
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อํานาจหน้าที่  
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด มีอํานาจในการดําเนินกิจการไปรษณีย์ และธุรกิจอื่นอันเก่ียวกับกิจการ

ไปรษณีย์ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกันหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์ และได้รับยกเว้น มีสิทธิ
พิเศษ หรือได้รับความคุ้มครองตามที่พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ พระราชบัญญัติ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ หรือกฎหมายอื่นที่ได้บัญญัติไว้ให้แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทย เว้น
แต่กรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิและ
ประโยชน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
ภารกิจ (Mission)  

๑) ให้บริการไปรษณีย์และบริการการการเงินที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลและครอบคลุมพื้นที่ ทั่ว
ประเทศ เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและการดําเนินธุรกิจ ทั้งในและระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ  

๒) ขยายขอบเขตของบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น เพื่อวางรากฐานให้สามารถดําเนินกิจการ
ต่อเนื่องต่อไปในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงย่ิงขึ้นได้อย่างม่ันคง และสามารถนําเครือข่ายไปรษณีย์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

๓) แสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องต่อเนื่องกับธุรกิจไปรษณีย์ เพื่อขยายขอบเขตการ
ให้บริการไปสู่บริการในลักษณะหรือรูปแบบใหม่ ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และสร้างศักยภาพในการ
พัฒนากิจการไปสู่สถานะที่สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างย่ังยืน  

๔) พัฒนาระบบการให้บริการและระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงาน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการบริหารงาน รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือ
สนับสนุนให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้อย่างทัดเทียม 

 
วัตถุประสงค์  

๑) เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และแสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ที่เก่ียวข้อง
ต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ  

๒) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรทุกระดับ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
๓) เพื่อวางรากฐานการพัฒนาองค์กรในระยะเวลา ๕ ปี ข้างหน้า ให้สามารถดําเนินธุรกิจภายใต้

ภาวะการแข่งขันได้อย่างม่ันคง โดยพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และทํางานในรูปแบบธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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สินค้าและบริการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด  
๑. บริการไปรษณีย์  

- จดหมาย  
- ของตีพิมพ์  
- ไปรษณียบัตร  

๒. บริการขนส่ง  
- โลจิสโพสต์ (บริการจัดส่งสิ่งของขนาดใหญ่หรือมีน้ําหนักมาก)  
- พัสดุไปรษณีย์  
- พัสดุย่อยระหว่างประเทศ (บริการจัดส่งสิ่งของขนาดเล็กไปยังปลายทางต่างประเทศ)  
- ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS  
- บริการจัดส่งหนังสือเดินทางด่วนพิเศษทางไปรษณีย์  

๓. บริการการเงิน  
- ธนาณัติ  
- ธนาณัติออนไลน์  
- ธนาณัติออนไลน์ ผ่าน Internet  
- ธนาณัติอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ  
- บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ (Western Union)  
- บริการชําระเงิน Pay@Post  
- บริการไปรษณีย์เก็บเงิน (C.O.D)  
- บริการสารองตั๋วการเดินทางและตั๋วการแสดง  
- บริการเติมเงินออนไลน์ U Top Up  
- บริการ Smart ipostcard  
- บริการ Bank@post ฝาก-รับ-โอน ผ่านไปรษณีย์  

๔. บริการค้าปลีก จําหน่ายสินค้าต่าง ๆ  
- รับเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า (เช่น สินค้าในตู้ฝากขายของไปรษณีย์)  
- อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์ (อาหารสําหรับทานในครอบครัวหรือจัดเลี้ยง)  
- Post e Mart (จําหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์)  
- จําหน่ายตราไปรษณียากรและสิ่งสะสม  
- ร้านไปรษณีย์ไทย (ให้บริการไปรษณีย์ โดยได้รับอนุญาตจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด) 
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แนวข้อสอบไปรษณีย์  
 
1.ยุคพระมหากษัตริย์พระองค์ใดท่ีมีการเริ่มต้นการโต้ตอบจดหมายเป็นครั้งแรก 
 ก. พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว   ข. พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ค. พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว    ง. พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ตอบ ก. พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ที่สน
พระทัยในการเขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ และทรงใช้ การไปรษณีย์ในการติดต่อกบัประมุข
และบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ นับเป็นกุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับ
มิตรประเทศ 
 
2.ยุคแรกของ การไปรษณีย์ไทย เกิดข้ึนสมัยใด 
 ก. พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว   ข. พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ค. พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว    ง. พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ตอบ ก. พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นยคุแรกของ การไปรษณียไ์ทย 
ด้วยการจัดต้ังกรมไปรษณีย์ในประเทศไทย และการผลิต "แสตมป์ชุดโสฬส" แสตมป์ชุดแรกของประเทศ 
รวมไปถึงจัดพิมพ์ไปรษณียบัตรครั้งแรก เพ่ือรองรับกิจการไปรษณีย์ที่เกิดข้ึนในขณะนั้นอีกด้วย 
 
3. สแตมป์ชุดแรกของประเทศช่ือชุด 
 ก. แสตมป์ชุดสยาม    ข. แสตมป์ชุดโสฬส 
 ค. แสตมป์ชุดเอก    ง. แสตมป์ชุดกําเนิด 
 ตอบ ข. แสตมป์ชดุโสฬส 
 
4. ยุคอภวิัฒนาการไปรษณีย์ไทย อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใด 
 ก. กระทรวงคมนาคม    ข. กระทรวงโยธาธิการ 
 ค. กระทรวงมหาดไทย    ง. กระทรวงกลาโหม 
 ตอบ ข. กระทรวงโยธาธิการ 
 ยุคที่ 3 : อภิวัฒนาการไปรษณีย์ไทย 
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 จากการมีส่วนร่วมในการประชุมองค์การสากลระหว่างประเทศหลายครั้ง ทาํให้มีการปรบัเปล่ียน
งานด้านองค์กรและด้านบริการอย่างต่อเน่ือง โดยกระทรวงโยธาธิการ ประกาศให้รวมกรมไปรษณีย์และ
กรมโทรเลขเข้าด้วยกัน เรยีกว่า "กรมไปรษณีย์โทรเลข" เพ่ือให้การบริหารราชการดําเนินไปอย่างสะดวก
ข้ึน  
 การพัฒนางานไปรษณีย์ในยุคนั้น อยูภ่ายใต้การควบคุมของกระทรวงโยธาธกิาร ซ่ึงได้ดําเนินการ
ทําหนังสือสัญญาเส้นขนส่งถุงไปรษณีย์ครอบคลุมทุกเส้นทาง คมนาคม เป็น การรองรบัความสะดวก และ
รวดเรว็ของการส่งไปรษณียภัณฑ์ได้อยา่งทั่วถึง 
 
5.กรมไปรษณีย์โทรเลข มีการจัดต้ังเป็นรัฐวิสาหกจิเมื่อปีพ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2510     ข. พ.ศ. 2517 
 ค. พ.ศ. 2519     ง. พ.ศ. 2529 
 ตอบ ค. พ.ศ. 2519 
 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่ือสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 เพ่ือแยกงานระดับ
ปฏิบัติการออกไป และจัดต้ังเป็นรัฐวิสาหกิจ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นรัฐวิสาหกิจต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
6.คําขวัญของ ไปรษณีย์โทรเลขในยุคท่ี 4 
 ก. เครือข่ายทั่วไทย โยงใยท่ัวโลก 
 ข. พัฒนาและก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
 ค. ตอบสนองทุกความต้องการ  
 ง. เช่ือมโยงเครือข่าย เชื่อมโยงท่ัวโลก 
 ตอบ ก. เครอืข่ายท่ัวไทย โยงใยท่ัวโลก 
 การส่ือสารแห่งประเทศไทย ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม กสท. ไม่เคยหยุดนิ่งต่อการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่าย พัฒนาคุณภาพบรกิารส่ือสารท้ังด้านไปรษณีย์
และโทรคมนาคม ดังคําขวัญที่วา่ "เครอืข่ายท่ัวไทย โยงใยท่ัวโลก" และเพ่ือรองรับความกา้วหน้าที่พัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง จึงเกิดอาคารสํานักงานใหญ่ที่ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักส่ี นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2529 
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.......  นักเรียนไปรษณีย  ........ 

แนวขอสอบคอมพิวเตอร 
 
29.คอมพิวเตอรที่สง Web Pages ใหกับผูใชงานตามที่ผูใชรองขอ เรียกวา 
 ก. Web Link  ข. Web Server  
 ค. Web Client  ง. Web Services 
ตอบ  ข. เคร่ืองบริการเว็บ  (Web Server)  คือ  โปรแกรมที่รับการรองขอ  (Request)  สําหรับสารสนเทศที่
เปนไปตามกฎเกณฑในการสงไฮเปอรเท็กซ  (Hypertext)  ใน  WWW  เคร่ืองบริการจะประมวลผลการรองขอ
เหลาน้ีและสงเอกสารไปใหตามที่รองขอ 
 
30.ขอใดถูกตองเก่ียวกับ Internet 
 ก. E – book เปนบริการหลกับริการหน่ึงของ Internet  
 ข. เปนเครือขายในระดับ MAN 
 ค. รัฐบาลแตละประเทศเปนเจาของเครอืขาย Internet ของประเทศนั้น ๆ 
 ง. บุคคลท่ัวไปใชงาน Internet ผาน Internet Service Provider 
ตอบ ง. ตัวเลือกที่  ก. – ค.  ผิด  เน่ืองจากเครือขายอินเตอรเน็ตเปนเครือขายระดับ  WAN  โดยมีWWW (World 
Wide Web)  เปนบริการหลักบริการหน่ึงของ  Internet  นอกจากน้ีระบบอินเตอรเน็ตทั้งหมดจะถูกควบคุมดูแลโดย
สมาคมอินเตอรเน็ตนานาชาติ  (Internet Societies : ISOC) 
 
31.WYSIWYG (What You See Is What You Get) เปนขั้นตอนใดในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
ตอบ ค.  
 
32.การจัดกระดาษใหหางจากขอบกระดาษดานซายมือและขวามือวาเปนเทาใด เปนขั้นตอนใดในการใชโปรแกรม
ประมวลผลคาํ 
 ก. Text Entry  ข. Editing  
 ค. Print Formatting  ง. Printing 
ตอบ ค.  
 
33.โปรแกรมซึ่งชวยใหเราสามารถหาคําพองไดพรอมกับความหมายยอของแตละคํา เรียกวา 

ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
ค. Spelling Checker  ง. Outliner 

ตอบ  ก.  Thesaurus  คือ  โปรแกรมที่ชวยใหเราสามารถหาคําพองไดพรอมกับความหมายยอของแตละคํา  
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจประโยคที่เขียนผิดจากหลักไวยากรณและขัดเกลาในเรื่องคําศัพทที่ใชไดอีกดวย 
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34.การสรางแฟมจดหมาย 1 ฉบับ และสรางแฟมฐานขอมูลลูกคาซ่ึงมีลูกคาหลาย ๆ คน โปรแกรมจะทําการ
พิมพจดหมายโดยการนํารายชื่อลูกคาและรายละเอียดอยางอ่ืนของลูกคามาผนวกกับแฟมจดหมาย ผลที่ไดจะได
จดหมายใหลูกคาของบริษทัทั้งหมดโดยไมตองเสียเวลาการพิมพจดหมายใหลูกคาแตละรายการเปนการทํางาน
ของโปรแกรมในขอใดตอไปนี้ 
 ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
 ค. Spelling Checker  ง. Outliner 
ตอบ ข.  โปรแกรมประมวลผลคํา  (Word Processing)  มีความสามารถพิเศษในการทํางานดาน  Mail  Merge  
ซ่ึงหมายถงึ  การสรางแฟมจดหมาย  1  ฉบับ  และสรางแฟมฐานขอมูลของลูกคาเพ่ือพิมพจดหมายใหลูกคาของ
บริษัททั้งหมด  ทําใหไมตองเสียเวลาจัดพิมพจดหมายใหลูกคาแตละราย 
 
35.คุณลักษณะในขอใดตอไปน้ีที่โปรแกรมสามารถตรวจคําสะกดโดยมีการเก็บคําตาง ๆ ที่ใชกันอยูเปนแสน ๆ 
คํา เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของคํา 
 ก. Thesaurus  ข. Mail Merge  
 ค. Spelling Checker  ง. Outliner 
ตอบ ค. ความสามารถอีกประการหนึ่งของโปรแกรมประมวลผลคํา  ก็คือ  การตรวจและแกไขคําสะกด  (Spelling 
Checker)  ซ่ึงเม่ือเราพิมพผิดหรือพิมพคําที่ไมมีในพจนานุกรม  จะปรากฏเสนสีแดงขีดใตคําน้ัน  ทําใหเรา
สามารถแกไขคําน้ันไดทันที 
 
36.ถาผูจัดการบริษทัตองการคํานวณหาปริมาณสั่งซ้ือสินคาที่เหมาะสมที่สุดที่ทําใหระบบสินคาคงคลงัมีคาใชจาย
ที่ต่ําที่สุด ทานคิดวาโปรแกรมในขอใดตอไปน้ีเหมาะสมที่สุด 
 ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel 
 ค. Microsoft PowerPoint ง. Microsoft Access 
ตอบ ข.  ประโยชนของโปรแกรม  Spreadsheet  มีดังน้ี 
 1.  เตรียมการและจัดการวิเคราะหขอมูลการเงินตาง ๆ   
 2.  ทําการพยากรณยอดขาย   
 3.  ควบคุมระบบสินคาคงคลัง   
 4.  กําหนดราคาสินคา  โดยใชขอมูลตนทุนของสินคาเปนตัวกําหนด   
 5.  มีการวิเคราะหขอมูลและแสดงผลเปนกราฟเพื่อชวยในการตัดสินใจ  เปนตน 
 
 
37.คําถามทีว่า “อะไรจะเกิดขึ้นถานํ้ามันเพ่ิมขึ้นอีก 10%” เปนคําถามประเภทใด 
 ก. What if  ข. Goal seek  
 ค. Where are  ง. How is 
ตอบ  ก. “What If”  คือ  ลักษณะของคําถามที่ปอนใหกับระบบ  DSS  ซ่ึงมีความหมายวาจะเกิดอะไรขึ้นถา
ปจจัยบางอยางเปลี่ยนแปลงไป  เชน  ถาราคายางเพ่ิมขึ้น  20%  ราคาขายของสินคาจะเปนเทาไร  เปนตน 
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