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 การวิจัยในครัง้นี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสาร
ดวนพิเศษ จําแนกตามขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสงูสุด 
อาชีพ และรายไดสวนบุคคลตอเดือน  
 กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยครั้งน้ีคือ ผูที่เคยใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ จํานวน 400 คน 
เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิในการ
วิเคราะหคาทางสถิติ คือ คารอยละคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตาง
ใชการทดสอบคาทีเทสท (t-test) และการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25-29 ป มีระดับการศกึษา
สูงสุดคือ อนุปริญญา-ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-
20,000 บาท 
 2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
 3. ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ
ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย แตกตางกัน แตในดาน
ราคา ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ดานบุคคล ดานลักษณะทาง
กายภาพและสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน  
 4. ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ
ในดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาดและดานบุคคล แตกตางกัน แตใน
ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ไมแตกตางกัน  
 5. ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสาร
ดวนพิเศษในดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาด แตกตางกัน แตในดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และดานคุณภาพในการ
ใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ไมแตกตางกัน  
 6. ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ   ในดานชองทางการจัดจําหนายและดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบรกิารรถโดยสาร
ดวนพิเศษ แตกตางกัน แตในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลและ
ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน  
 7. ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีรายไดสวนบุคคลตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
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 The purpose of this research was to study the customer’s satisfaction towards Bus 
Rapid Transit (BRT) classified by demographic characteristics, such as sex, age, education 
levels, occupations, monthly income  
 The sample groups used in this research were 400 customers who had used the 
Bus Rapid Transit (BRT).The method of collecting data was questionnaire. The statistical tool 
used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, Independent Sample t-test 
and One-Way ANOVA. The analysis was done by statistical software. 
  The results were as follows; 
 1.  Most respondents were male, age 25-29 years old with education levels of 
diploma to bachelor degree, employed in private sector and had monthly income between 
10,001 - 20,000 Baht. 
 2.  Most respondents had overall satisfaction towards bus rapid transit (BRT) at 
moderate level. 
 3. Customers with different sex had different satisfaction towards bus rapid transit in 
terms of product, promotion and distribution channel except in term of price, quality of 
service, personal, physical evidence and environment. 
 4. Customers with different ages had different satisfaction towards bus rapid transit 
in terms of price, distribution channel, promotion and personal except in term of product, 
physical evidence and environment and quality of service. 
 5. Customers with different education levels had different satisfaction towards bus 
rapid transit in terms of distribution channel and promotion except in term of product, price , 
personal physical evidence and environment and quality of service. 
 6.  Customers with different occupations had different satisfaction towards bus rapid 
transit in terms of distribution channel, and quality of service except in term of product, price, 
promotion, personal, physical evidence and environment. 
 7.  Customers with different monthly income had different satisfaction towards bus 
rapid transit in terms of product, price, place, promotion, physical evidence and environment 
and quality of service except in term of personal. 
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 สารนิพนธฉบบันี้สําเร็จลลุวงไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน     
ที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษาแนะนํา ตรวจทาน และ
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ผูวิจัยขอขอบคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคณุ รองศาสตราอาจารย ดร. สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ ์และดร.ธนภูมิ  
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ในการวิจัยครัง้นี้ และก็ขอกราบพระคุณคณาจารยคณะสังคมศาสตรทุกทาน ที่ไดมอบความรูอันเปน
ทุนชีวติแกผูวจัิย 
           ขอขอบคุณผูตอบสอบถามทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณ เจาหนาที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัยทุกทานตลอดจนผู
มีสวนสําเร็จตองานวิจัยนี้ทุกทาน 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง      
        ปญหาสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครเปนปญหาที่สําคัญและเรื้อรังที่ตองไดรับการ
แกไขอยางจริงจังและตอเน่ือง เพ่ือบรรเทาสภาพการจราจรที่ติดขัด โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวน
เพ่ือใหมีความคลองตัวสูงขึ้น แตเน่ืองจากการแกไขนั้นไมอาจทําไดโดยการปรับปรุงหรือขยาย
โครงสรางถนนที่มีอยูอยางจํากัดได ดังน้ันจึงตองเนนไปที่การขนสงคนแทนการขนสงรถยนต อีกทั้ง
ในปจจุบันระบบขนสงมวลชนที่มีอยูยังไมเพียงพอ ความตองการเดินทางของประชาชนเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและกิจกรรมตาง ๆ แนวทางหนึ่งของการพัฒนาระบบรถ
ประจําทางที่เหมาะสม คือการสรางระบบรถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ   
        การพัฒนาใหมีระบบรถโดยสารดวนพิเศษเปนระบบขนสงมวลชนรูปแบบหนึ่งที่ใชรถ
โดยสารวิ่งบนทางวิ่งเฉพาะบนถนนไมไปปะปนกับรถยนตอ่ืน เพ่ือใหบริการไดอยางรวดเร็ว โดย
พัฒนารูปแบบของการเดินรถ ตัวถังโดยสารและสิ่งอํานวยความสะดวกตลอดเสนทาง ทําใหคุณภาพ
ของการบริการเทียบเทากับระบบขนสงมวลชนทางราง โดยเฉพาะในดานความเร็วและความจุของ
ผูโดยสาร ซึ่งการแกไขปญหาการจราจรสําหรับกรุงเทพมหานคร คือ การพัฒนาและขยายระบบขนสง
มวลชน พรอมทั้งจัดหาทางเลือกใหมสําหรับการเดินทางใหมีความสะดวก รวดเร็ว  ระบบขนสง
มวลชนถือเปนปจจัยสําคัญในการเดินทางไปประกอบกิจกรรมตางๆ ดังนั้นภาครัฐจึงไดมีนโยบายดาน
การพัฒนาระบบขนสงมวลชน พรอมทั้งผลักดันใหมีโครงการระบบขนสงมวลชนในรูปแบบตางๆ ที่
เชื่อมโยงกันเปนโครงขายระบบขนสงมวลชนประสิทธิภาพสูง ยกระดับระบบขนสงมวลชนใน
กรุงเทพมหานคร ใหมีศักยภาพเทียบเทากับระบบขนสงมวลชนในมหานครตางๆ เชน กรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต, กรุงปกก่ิง ประเทศจีน ตลอดจนเมืองบอสตัน, ลอสแองเจลิส, และ ซานฟรานซิสโก 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน  
        อยางไรก็ตามการคาดการณของกรุงเทพมหานครที่คาดวาจะทําใหผูโดยสารที่ใชรถยนต
สวนตัว หันมาใชระบบ BRT ซึ่งจะชวยลดจํานวนรถในเสนทางไดวันละกวา 5,000 คันและตองการให
ลดการใชรถยนตสวนตัวเพ่ือชวยแกปญหาการจราจร โดยเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางใหกับ
ประชาชนนั้น จะเปนสิ่งที่สามารถชวยแกปญหาไดหรือไมนั้น การสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
จึงเปนสิ่งสําคัญในการที่กรุงเทพมหานครจะพัฒนาระบบขนสงมวลชนสาธารณะใหมีความเหมาะสม
และตรงกับความตองการของประชาชนและคนหาแนวทางในการแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นตอไป 
        จากเหตุผลดังที่กลาวมาขางตนผูวิจัยเลือกที่จะศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่
มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ เน่ืองจากในปจจุบันระบบขนสงมวลชนไดเขามีบทบาทในการชวยอํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อใหประชาชนหันมาใชบริการรถโดยสาร   สาธารณะกันใหมากข้ึน ซึ่ง
นาจะสามารถชวยใหบรรเทาสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครที่หนาแนนได การศึกษาในครั้งนี้



 2 

นาจะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของภาครัฐในการกําหนดนโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาระบบรถ
โดยสารดวนพิเศษในกรุงเทพมหานคร ใหผูมาใชบริการไดรับความสะดวกสบายและเกิดความพึง
พอใจมากที่สุด 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความพงึพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล 
ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และดานคณุภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสาร
ดวนพิเศษ 
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบความพึงพอใจของผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ จําแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา อาชีพ และรายไดสวนบุคคลตอเดือน  
  
ความสําคญัของการวิจัย 
 1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจในการใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
 2. เพ่ือนําผลของการวิจัยไปเปนขอมูลเสนอแนะตอหนวยงานของกรุงเทพมหานคร บริษัท 
กรุงเทพธนาคมและสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ซึ่งจะ
ไดนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการปรับปรุงและเขาใจถึงความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีมีตอ
ระบบรถโดยสารดวนพิเศษ อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการบริการและการ
กําหนดนโยบายการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ อยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหตรงกับความตองการของประชาชน
มากที่สุด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ ผูที่เคยใชบริการรถโดยสารดวน สายชองนนทรี-ราช
พฤกษ  
 2. กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูที่เคยใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ผูวิจัยกําหนด
ขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณประชากรกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา   
วานิชยบัญชา. 2545: 26) โดยกําหนดความผิดพลาดไมเกิน 5% ดวยความเชื่อม่ัน 95% ไดขนาด
ตัวอยาง 385 คน และสํารองไวประมาณ 4% ของกลุมตัวอยาง ไดเทากับ 15 คน รวมเปน 400 คน 
ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling)  
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย 
 1.  ขอมูลสวนบุคคล ไดแก 
  1.1  เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญิง 
  1.2  อายุ 
   1.2.1  15-19 ป 
   1.2.2  20-24 ป  
   1.2.3  25-29 ป 
   1.2.4  30-34 ป  
   1.2.5  35-39 ป 
   1.2.6  40 ป ขึ้นไป 
  1.3  ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1.3.1  มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา        
           1.3.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
           1.3.3  อนุปริญญา/ปวส.- ปริญญาตรี 
           1.3.4 สูงกวาปริญญาตร ี
  1.4  อาชีพ 
   1.4.1  นักเรียน / นักศึกษา 
   1.4.2  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   1.4.3  พนักงานเอกชน 
   1.4.4  ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ  
   1.4.5  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
  1.5  รายไดสวนบคุคลตอเดือน 
   1.5.1  ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 
   1.5.2  5,001 - 10,000 บาท  
   1.5.3  10,001- 20,000 บาท  
   1.5.4  20,001- 30,000 บาท 
   1.5.5  30,001 ขึ้นไป  
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) โดยแบงเปน 7 ดาน ดังนี้ 
  2.1  ดานผลิตภัณฑ 
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  2.2 ดานราคา 
  2.3  ดานการจัดจําหนาย 
  2.4  ดานการสงเสริมการตลาด 
  2.5  ดานบุคคล 
  2.6  ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 
  2.7  ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
   
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. รถโดยสารดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) หมายถึง รถโดยสารที่วิ่งดวย
ความเร็วสูงกวารถโดยสารประจําทางทั่วไป โดยใหบริการตั้งแตสถานีสาทรมาจนถึงสถานีราชพฤกษ 
ซึ่งมีชองทางใหวิ่งโดยเฉพาะ 
 2. ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ หมายถึง ผูที่เคยมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
โดยเคยใชบริการอยางนอย 1 คร้ัง 
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกถึงความรูสึกที่ดีและความประทับใจภายหลังการ
ใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ในทั้ง 7 ดาน ไดแก 
  3.1 ดานผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ เชน ความทันสมัยและรูปทรงของรถโดยสาร ,ความแข็งแรง ไดมาตรฐานและ
ความปลอดภัยของรถโดยสาร ,การตกแตงภายในรถโดยสาร ,ความสะดวกสบายระหวางที่อยูบนรถ
โดยสาร ,ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในรถโดยสาร ,การถายเทของอากาศภายในรถ ,ความ
เพียงพอของที่ยึดจับภายในรถโดยสาร ,ความเพียงพอของที่นั่งภายในรถโดยสาร, ความจุของจํานวน
ผูโดยสาร 
  3.2 ดานราคา หมายถึง คาบริการท่ีเกิดขึ้นภายในสถานีใหบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
โดยเปนราคาคาโดยสารที่ผูมาใชบริการตองจายเพ่ือเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เชน อัตรา
คาบริการเม่ือเปรียบเทียบกับรถโดยสารประจําทางชนิดอ่ืน ,ราคาเหมาะสมกับระยะทาง  
  3.3 ดานการจัดจําหนาย หมายถึง สถานที่ที่จัดจําหนายบัตรโดยสาร เชน ความสะดวก
ในการจายเงินผานชองจําหนายบัตรโดยสาร,ความเพียงพอของชองจําหนายบัตรโดยสาร 
  3.4  ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อทําใหผูมาใชบริการ
เกิดความพึงพอใจ เชน ความชัดเจนของขอความในสื่อเชน โทรทัศน สิ่งพิมพ ปายโฆษณา ความ
นาสนใจของสื่อ เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ ปายโฆษณา สื่อ เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ ,ปายโฆษณาให
ขอมูลไดครบถวน ถูกตอง 
  3.5  ดานบุคคล หมายถึง ความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอเจาหนาที่ที่ใหบริการ
ภายในบริเวณสถานี เชน ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการที่ชองจําหนายตั๋ว ,ความสุภาพ
ออนโยนในการใหบริการ ,การแตงกายของเจาหนาที่สะอาด เรียบรอย, การใหความชวยเหลือตางๆ ,
ความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่ 
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  3.6  ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม หมายถึง ความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มี
ตอส่ิงแวดลอมโดยรวมภายในสถานี เชน บริเวณที่จัดใหผูมาใชบริการนั่งรอรถโดยสารดวนพิเศษ, 
การตกแตงภายในสถานี ,ความสะอาดบริเวณสถานี  
  3.7 คุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ หมายถึง ความพึง
พอใจของผูมาใชบริการที่มีตอคุณภาพของการใหบริการ เชน การจัดระเบียบการใหบริการตามลําดับ
กอนหลัง,การใหรายละเอียดในการเดินทาง, ระยะเวลาในการรอรถโดยสารในแตละเที่ยว 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรือ่งความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอระบบรถโดยสารดวนพิเศษ (Bus 
Rapid Transit หรือ BRT) มีกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังน้ี 
 
        ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม 
            (Independent Variables)                               (Dependent Variable) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานที1่: ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน 
 สมมติฐานที2่: ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
     1.1 เพศ  
     1.2 อายุ  
     1.3 ระดับการศึกษา 
     1.4 อาชีพ   
     1.5 รายไดสวนบุคคลตอเดือน 
      
      
     
 
 

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอ
รถโดยสารดวนพิเศษ ทั้ง 7 ดาน 

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานการจัดจําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคคล 
6. ดานลักษณะทางกายภาพและ  
    สิ่งแวดลอม  
7. ดานคุณภาพในการใหบรกิารผูมา    
    ใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
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 สมมติฐานที3่: ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจ
ตอรถโดยสารดวนพิเศษแตกตางกัน 
 สมมติฐานที4่: ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน 
 สมมติฐานที5่: ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนตางกันมีความ
พึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษแตกตางกัน 
  
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอระบบรถโดยสารดวนพิเศษในครั้ง
นี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของตางๆ เพ่ือนํามาเปนกรอบในการ
กําหนดแนวทางในการวิจัยดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2.  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ 
 3.  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับ 7Ps 
 4.  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 5.  ความรูทัว่ไปเก่ียวกับรถโดยสารดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) 
 6.  งานวจัิยที่เก่ียวของ 
 
1. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
          ฟลลิฟ คอลเลอร (Philip Kotler. 1997:47) ไดใหความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ
หมายถึง ระดับความรูสึกของบุคคลที่เปนผลมาจากการเปรียบเทียบการทํางานของขอเสนอ (หรือ
ผลิตภัณฑ) ตามที่เห็นหรือเขาใจ กับความคาดหวังของบุคคล ดังน้ันระดับความพึงพอใจจึงเปน
ฟงกชั่น ความแตกตางระหวางการทํางาน ที่มองเห็นหรือเขาใจ (Perceived Performance) และความ
คาดหวัง (Expectations) ระดับความพึงพอใจสามารถแบงอยางกวางๆ ไดเปน 3 ระดับดวยกัน และ
ลูกคารายใดรายหนึ่งอาจมีประสบการณอยางใดอยางหน่ึงใน 3 ระดับนี้ กลาวคือ หากการทํางานของ
ขอเสนอ (หรือผลิตภัณฑ) ไมตรงกับความคาดหวัง ลูกคายอมเกิดความไมพอใจ หากการทํางาน
ขอเสนอ(หรือผลิตภัณฑ) ตรงกับความคาดหวัง ลูกคายอมพอใจ แตถาเกินกวาความคาดหวังลูกคาก็
ยิ่งพอใจมากขึ้น   
 สมิท  (Smith. 1955: 114) กลาววา ความพึงพอใจตอการใหบริการเปนผลทางจิตวิทยา 
สาระวิทยา และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหผูใชบริการหรือลูกคากลาตัดสินใจเลือกใชบริการ 
 วอรูม (Vroom. 1964: 99) กลาวไว ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหน่ึง สามารถแทนกัน
ได เพราะทั้งสองคําน้ีจะหมายถึงผลที่ไดจากการที่บุคคลไดมีสวนรวมในสิ่งน้ัน ทัศนคติดานบวกจะ
แสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ  
 แชลลี (Shelley. 1975) ศึกษาความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ สรุปไดวาความพอใจเปน
ความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปน
ความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความสุขที่แตกตางจากความรูสึกทางดาน
บวกอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ และความสุขนี้เปนความรูสึกที่ทําใหเกิด
ความสุข หรือความรูสึกทางบวกมากขึ้น ดังน้ัน จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกซับซอน และ
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ความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกดานบวกอ่ืน ๆ  ความรูสึกทางดานลบ ความรูสึก
ทางดานบวก และความสุข มีความสัมพันธกันอยางซับซอน และระบบความสัมพันธทั้งสามนี้เรียกวา
ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือระบบความพึงพอใจทางดานบวกมากกวาดาน
ลบ  
 
การรักษาความพึงพอใจของลูกคา 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่แตละบุคคลแสดงออกถึงความยินดีจากการใช
ผลิตภัณฑหรือการบริโภคสินคา หรือรับบริการ  ถึงคุณคาหรือประไยชนที่ใดรบนั้นเทากับหรือสูงกวา
ระดับความคาดหวังของคนๆ นั้น   ในทางตรงขามถาผลจากการใชสินคาหรือการไดรับบริการนั้นต่ํา
กวาคาความคาดหวัง บุคคลน้ันยอมจะ เกิดความไมพึงพอใจ 
 
 
 
 
 
 ความคาดหวังของลูกคาน้ันเกิดจากหลายๆ องคประกอบ  อันไดแก  ประสบการณในอดีต  
คําบอกเลาของเพ่ือฝูงและญาติมิตร แหลงขอมูลอ่ืนๆ หรือแมแตพันธะสัญญาขององคกรที่ไดใหไวกับ
ลูกคาบางองคกรไดสรางความคาดหวังแกลูกคาในระดับสูงที่อาจกอใหเกิดความคาดหวังแกลูกคา 
ในทางตรงกันขามองคกรกําหนดความคาดหวังไวต่ําก็ยิ่งไมสามารถชักจูงลูกคาใหเกิดความสนใจและ
มาซื้อสินคาได 
  อยางไรก็ตามองคกรการตลาดควรมุงเสนอสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพ เพราะลูกคาจะ
ประเมินถึงคุณคาที่ไดรับเม่ือเทียบกับตนทุนที่จายไป   ถาลูกคามีความพึงพอใจยอมมีความตองการ
ที่จะสานตอความสัมพันธกับธุรกิจโดยไมหันเหไปใชสินคาหรือบริการจากธุรกิจรายอ่ืน 
 ผลลัพธจากการที่ลูกคามีความพึงพอใจ  ยอมกอใหเกิดสัมพันธภาพในระยะยาวแกองคกร
ธุรกิจและเกิดประโยชนหลายประการดังตอไปน้ี 
 1. ลูกคาจะซ้ือสินคาบอยขึ้นและสรางความภักดีตอตราสินคาและบริการขององคกรในระยะ
ยาว  
 2. ลูกคาจะชวยกันกระจายขาวสาร  และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร 
 3. ลูกคาจะชักนําผูซื้อรายใหมๆ แกองคการ 
 4. ลูกคาจะไมออนไหวตอการโฆษณาหรือโปรแกรมการสงเสริมการขายของคูแขงขัน
ขณะเดียวกันกลับใหขอเสนอแนะและขอมูลตางๆ แกองคกร 
  5. ตนทุนในการเสนอสินคาหรือบริการแกลูกคาเกา  หรือลูกคาประจําน้ันต่ํากวาการ สราง
ลูกคารายใหมมาก  คิดเฉลี่ยเเลวเปนสัดสวน 1:5  ทั้งน้ีเพราะลูกคาเกายอมมีความเขาใจและเชื่อถือ
ในตัวสินคาหรือองคกรน้ันๆ อยูแลว ดังนั้นตนทุนการเจาะตลาดและการบริการตางๆ จึงต่ํากวา 

ความพึงพอใจ       =                  ความความหวัง 
           ผลลัทธทีไดรับจากการใชสินคาหรือบริการ 
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 ปจจุบันในยุคของการตลาดท่ีมุงเนนลูกคาน้ันจะเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม คือ  องคประกอบ
ทุกอยางน้ันใหเร่ิมตนจากลูกคาเปนหลัก  โดยเริ่มตั้งแตการออกแบบตลอดจนตอบสนองในมุมมอง
ของลูกคา  อันไดแก  4Cs: Customer  Solution,  Customer  Cost,  Convenience  และ
Communication 
  1. Customer  Solution  
   ผูผลิตสินคาตองเรียนรูถึงความตองการของผูบริโภค  โดยการพัฒนาสินคาใหตรงกับ
ความตองการ  เพ่ือใหสินคาน้ันๆ  สามารถเอ้ือประโยชนหรือแกปญหาใหแกลูกคา  และที่สําคัญยิ่ง
คือการนําเสนอคุณภาพที่ดีแกลูกคา โดยอาจเสนอสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพตรงหรือสูงกวาความ
คาดหวังของ หลายๆ  องคกรอาจมุงการตอบสนองสินคาหรือบริการใหตรงจุดและชัดเจนยิ่งขึ้นดวย    
กลยุทธที่เรียกวาMass Customization โดยเสนอสินคาและบริการเพ่ือลูกคาเฉพาะรายในราคาที่
เหมาะสม พรอมการบริการพิเศษที่ตรงใจลูกคาแตละบุคคล ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองลูกคา
ในวงกวาง  เพ่ือสรางความพึงพอใจไดอยางทั่วถึงดังนั้นกลยุทธนี้จึงจําเปนตองใชการจัดการระบบ
ฐานขอมูลที่ดีพรอมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑและการตอบสนอง
ลูกคาอยางรวดเร็ว  
 2. Customer  Cost  
  นักการตลาดควรเขาใจวา  แมผูบริโภคจะไดรับสินคาที่ตรงกับความตองการแลว  แตยัง
ไมใชปจจัยเพียงพอที่จะเกิดความพึงพอใจ  ทั้งน้ีเพราะผูบริโภคตองการซ้ือสินคาในระดับราคาที่
เหมาะสม  ผูบริโภคจะยอมจายในราคาที่สูงหากสินคาน้ันๆ  มีลักษณะพิเศษหรือมีเอกลักษณเฉพาะ  
แนวความคิดเดิมๆ  เก่ียวกับผูบริโภคท่ีเชื่อวา  “สินคาที่มีคุณภาพสูง  ราคามักจะแพง”  นั้น  กําลังจะ
เปลี่ยนไปในปจจุบันน้ีดวยกระบวนทัศนใหมในการบริหาร  คือ  “ยกระดับคุณภาพ  ขณะเดียวกับ
ราคาที่ถูกลง”  ซึ่งใหองคกรธุรกิจตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใหตนทุนต่ําลงอีกทั้งยัง
ตองเปลี่ยนยุทธวิธีการตั้งราคาใหมจากเดิมที่ผลิตสินคาเสร็จแลวจึงคอยมาตั้งราคา แตกลับตอง
พิจารณาวาผูบริโภคยอมรับสินคาน้ันๆ  ดวยราคา  ณ  ระดับใด  สามารถลดตนทุนไดหรือไม  จึง
คอยมากําหนดราคา  ณ  ระดับที่ผูบริโภคเต็มใจที่จาย 
 3. Convenience 
  ผูผลิตตองพยายามสงมอบสินคาหรือนําเสนอการบริการ  ณ  สถานที่และเวลาที่
เหมาะสม  ในปจจุบันธุรกิจมีการดําเนินการโดยเชื่อมตอดวยระบบคอมพิวเตอรระหวางสมาชิก  เพ่ือ
เอ้ือประโยชนในการติดตอและการสั่งซ้ือ  ซึ่งสามารถตรวจสอบระดับและการไหลเวียนของวัตถุดิบ
และสินคาคงคลังไดในทุกขั้นตอนในสวนรานคาปลีกเองก็สามารถสั่งซ้ือสินคาไดในทุกเวลาที่ตองการ
และสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลการสั่งซื้อไดทันทวงที  อีกทั้งเติมเต็มสินคาบนห้ิงไดตลอดเวลาไมเกิด
การขาดชวงและไมตองมีการสตอคสินคาไวมากเกินความจําเปน  ทั้งน้ี  เนื่องจากการจัดการระบบ
การส่ังซ้ือและการจัดสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพ  และสงผลตอการลดตนทุนทั้งระบบนั่นเอง  อันจะ
เกิดผลดีคืนกลับใหผูบริโภค  ขณะเดียวกันการกระจายสินคาควรคํานึงถึงขอเท็จจริงวาผูบริโภคใน
ปจจุบันตองการจะซ้ือหาสินคาดวยความงายและสะดวกสบายไมยุงยาก  ณ  เวลาใดก็ไดที่ตองการ  
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จึงเกิดธุรกิจประเภทรานสะดวกซื้อ  ที่เปดตลอด  24  ชั่วโมง  ในปจจุบันยังมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสรางคุณคาในจุดน้ี   
  4. Communication 
  การมีกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมการตลาด  อันไดแก  การใชพนักงานขาย  การบริการ
สนับสนุน  การโฆษณา  และการประชาสัมพันธ  ลวนแตเปนการเพิ่มการับรูแกผูบริโภค  เก่ียวกับ
คุณประโยชนของสินคา  และขอมูลอ่ืนๆ  ที่องคกรตองการส่ือสารดวยขอเท็จจริงที่ถูกตอง  องคกรพึง
ตองระมัดระวังการใหสัญญาแกผูบริโภคทีเกินจริง  อันจะกอใหเกิดความเขาใจผิด  หรือเกิดความ
คาดหวังที่สูงและองคกรตองหลีกเลี่ยงการสรางแรงกดดันกับลูกคา  เชน  กรณีการใชพนักงานขาย  
ซึ่งพยายามขายสินคาในลักษณะเชิงลุกอยางมากตอลูกคา  ตรงกันขามองคกรควรแปรเปนกิจกรรม
สงเสริมการตลาดเพ่ือเสริมสรางคุณคาและใหเกิดความม่ันใจแกลูกคาเชน การเสนอคุณประโยชนหรือ
การขายในลักษณะเชิงเปนการปรึกษาแกลูกคา  ตลอดจนการบริการหลังการขายอยางตอเน่ือง  หรือ
จัดตั้งฝายลูกคาสัมพันธเพ่ือแกไขปญหาของลูกคาอยางทันทวงที เปนตน นอกเหนือจากเครื่องมือ
สื่อสารและการสงเสริมการตลาดแบบเดิมๆ  แลว  องคกรยังสามารถสรางคุณคาดวยเคร่ืองมือการ
สื่อสารยุคใหม  อันไดแก  การใชอินเตอรเน็ตเพ่ือส่ือขาวสารกับกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรงในวง
กวาง  และเปนชองทางที่ลูกคาปอนขอมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบกลับสูองคกรไดอยางรวดเร็ว 
 
 ความสําคัญของการจัดการมิใหลูกคาหันเหไปใชบริการรายอ่ืน  
 (Importance of Defection Management) 
              1. ราคา (Price)  เน่ืองจากคูแขงเสนอราคาสินคาและบริการต่ํากวาทําใหลูกคาที่มีความ
ซื่อสัตยตอบริษัทต่ําจะหันเหไปใชบริการของคูแขงได ธุรกิจสวนมากหลีกเลี่ยงการลดราคาเพ่ือรักษา
ลูกคาของตนแตทําใหบริษัทแตกตางจากคูแขงโดยการสรางความนาเชื่อถือ ความนาไววางใจ การ
รับประกันและจัดการสิ่งแวดลอมที่จัดตองไดรอบๆ งานบริการอยางมีประสิทธิภาพจะสามารถรักษา
ลูกคาไวไดโดยไมตองใหสวนลด 
              2. ผลิตภัณฑ (Product) คูแขงขันจะเสนอสินคาและบริการท่ีดีกวา ลูกคาที่จะหันเหไปใช
บริการของคูแขงดวยเหตุผลขอน้ียากที่ธุรกิจจะดึงกลับมาใชสินคาและบริการไดอีก การรักษาลูกคาไว
บริษัทตองไมพอใจกับความสําเร็จในวันนี้ แตตองพัฒนาและปรับปรุงบริการอยูเสมออยางตอเนื่องจึง
จะรักษาลูกคาเอาไวได 
               3. บริการ (Service) ลูกคาที่จะหันเหดวยเหตุผลนี้จะแตกตางจากขออ่ืนเพราะขออ่ืนเกิด
จากปจจัยภายนอก แตในขอน้ีเกิดจากปจจัยภายในเกี่ยวกับผลิตงานบริการที่ไดผลของการงาน
บริการไมดี เชน มีพนักงานบริการไมเพียงพอ ไมใหบริการตามขอตกลง ลูกคาไมยอมรับพฤติกรรม
ของผูใหบริการ ทําใหลูกคาหันไปใชบริการของคูแขง นอกจากนี้ความลมเหลวของบริการยังรวมไป
ถึงการตอบสนองของพนักงานบริการเม่ือใหบริการผิดพลาดดวย 
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               4. ตลาด (Market) ลูกคาซ่ึงหมายรวมทั้งบุคคลและองคกรธุรกิจ ลูกคาจะหันเหไปใช
บริการรายอ่ืน เน่ืองจากลูกคาออกจากตลาดหรือพ้ืนที่ใหบริการ เชนลูกคายายบานไปอยูที่ใหมทําให
ตองเลิกใชบริการรานตัดผมหนาปากซอยหรือธุรกิจที่เปนลูกคาดําเนินงานผิดพลาดทําใหตองเลิก
กิจการหรือยกเลิกการใชบริการ เชน รานซัก-อบ-รีด ก็เสียลูกคาตามไปดวย  
               5. เทคโนโลยี  (Technology) ลูกคาจะเปลี่ยนไปใชบริการจากอุตสาหกรรมอ่ืนที่ มี
เทคโนโลยีที่กาวหนากวา เชน เปลี่ยนมาใชการเดินทางโดยเครื่องบินแทนทางรถไฟ การที่ลูกคา
เปลี่ยนมาใชบริการนอกอุตสาหกรรมเดิมเพราะพอใจในความสําเร็จของกิจการในอุตสาหกรรมใหม 
               6. องคกร (Organization) การเปลี่ยนไปใชบริการของบริษัทอ่ืนอาจเกิดจากนโยบายของ
บริษัทเองที่มีระบบการจัดซ้ือสินคาแบบเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน หรืออาจเกิดจากมิตรภาพระหวางบริษัท
การรวมกลุมกันทางสังคมและทางธุรกิจ 
 
 กระบวนการการจัดการมิใหลูกคาหันเหไปใชบริการรายอ่ืน  
 (Defection Management Process)  
 อัตราการหันเหไปใชบริการรายอ่ืน (Defection Rate) สามารถวัดและจัดการได ตัวเลขกําไร
และเหตุผลเฉพาะที่ทําใหลูกคาหันเหไปนั้นจะเปนขอมูลที่ชวยธุรกิจพัฒนาการดําเนินการไปสู
เปาหมายไดอยางตอเนื่อง กุญแจสําคัญในการจัดการมิใหหันเหไปใชบริการรายอ่ืนคือการสราง
วัฒนธรรมการมิใหหันเหไปใชบริการรายอ่ืนเปนศูนย (Zero-Defection) ทุกคนในองคกรตองเขาใจวา
การมิใหหันเหไปใชบริการรายอ่ืนเปนศูนยเปนเปาหมายเบื้องตนขององคกร 
          ข้ันที่ 1 ของกระบวนการการจัดการมิใหหันเหไปใชบริการรายอ่ืนคือตองมีการติดตอส่ือสาร
ทําความเขาใจกับพนักงานขององคกรถึงความสําคัญของการรักษาลูกคาปจจุบัน และผลที่ไดจากการ
ลดจํานวนลูกคาที่หันเหไปใชบริการรายอ่ืน 
          เปาหมายของการติดตอส่ือสารเก่ียวกับการมิใหหันเหไปใชบริการรายอ่ืนเปนศูนยตอง
กระทําทุกระดับในองคกรเริ่มตั้งแตระดับสูงสุดในองคกร เชน ในการประชุมพนักงาน ผูบริหารตอง
หยิบยกงานบริการลูกคามาพิจารณาและพูดคุยกันจึงจะสรางเปนวัฒนธรรมขององคกรได 
           ข้ันที่ 2 เปนการสรางวัฒนธรรมการหันเหไปใชบริการรายอ่ืนเปนศูนย โดยการฝกอบรม
พนักงานในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการมิใหหันเหไปใชบริการรายอ่ืนซึ่งเกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูล
ลูกคาใหคําแนะนําวาตองทําอะไรกับขอมูลลูกคา แนะนําพนักงานถึงประโยชนจากขอมูลลูกคาที่ไดมา
สนับสนุนพนักงานในการใชประโยชนจากขอมูล 
           ข้ันที่ 3 ซึ่งจัดวาเปนขั้นสําคัญของกระบวนการมิใหหันเหไปใชบริการรายอ่ืน มีผลตออัตรา
การหันเหไปใชบริการรายอ่ืน สิ่งที่งายที่สุดที่ธุรกิจควรทําคือธุรกิจตองใหบริการที่มีคุณคาที่แทจริง 
(Truly Value) จึงจะลดจํานวนลูกคาที่หันเหไปใชบริการรายอื่นได และโครงสรางรางวัลจะชวย
สนับสนุนความพยายามรักษาลูกคาไว เชน บริษัทประกันภัยแหงหน่ึง จะจายคาคอมมิชชั่นสูงสําหรับ
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         บริการโดยใชเครื่องมือ 
 
 - เคร่ืองลางรถอัตโนมัต ิ  - โรงภาพยนต   - สายการบิน  
 - เคร่ืองจักรอัตโนมัต ิ  - แท็กซ่ี 
         บริการโดยใชแรงคน 
 - บริการลางหองนํ้า  - ชางกอสราง    - นักบัญชี 
 - ตัดหญา   - ชางประปา   - นักกฎหมาย 
 - แบกหาม 

ลูกคาใหม และตระหนักถึงคุณคาของการรักษาลูกคา และใหรางวัลสําหรับพนักงานที่พยายามรักษา
ลูกคาไว 
           สิ่งสําคัญของการจัดการหันเหไปใชบริการรายอ่ืน คือการยอมรับวาการหันเหไปใชบริการ
รายอ่ืนของลูกคาวัดและจัดการได บอยคร้ังธุรกิจตัดรายชื่อลูกคาที่ไมไดมาใชบริการเปนเวลานาน
ออกจากบัญชีรายชื่อลูกคา การจัดการหันเหไปใชบริการรายอ่ืนจะเนนการรักษาลูกคาไวกอนที่พวก
เขาจะละทิ้งไปและกอนที่พวกเขาจะคิดหาเหตุผลในการเลิกใชบริการของบริษัท อยางไรก็ตาม
แหลงขอมูลจากลูกคาที่หันเหไปใชบริการรายอ่ืนเปนแหลงขอมูลที่มีคุณคาสําหรับการดําเนินธุรกิจ
พนักงานและอนาคตของธุรกิจ 
 
2.  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ 
 ทฤษฎีและแนวคิดดานการบริการ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน; และคณะ. 2541. การบริหาร
การตลาดยุคใหม ปรับปรุงใหมลาสุด) 
 บริการ (Services) เปนกิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สามารถสนองความ
ตองการใหแกลูกคาได ซึ่งกลาวถึงประเภทบริการ ลักษณะของบริการและการใชเคร่ืองมือการตลาด 
กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ และการจัดการธุรกิจบริการ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ประเภทของธุรกิจบริการ 
 
 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  (2541).  การบริการการตลาดยุคใหม.  หนา 334. 
 
 

อัตโนมัติ ดําเนินการโดยใชบคุคล ดําเนินการโดยใชผูชํานาญ 

แรงงานที่ไมชํานาญ แรงงานที่มีความชํานาญ มืออาชีพ 
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 ลักษณะของบริการและการประยุกตใชเครื่องมือการตลาด 
 บริการมีลักษณที่สําคัญ 4 ลักษณะ ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธการตลาด ดังนี้ 
 1. ไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการไมสามารถมองเห็น หรือเกิดความรูสึกได
กอนที่จะมีการซื้อ ดังน้ันเพ่ือลดความเสี่ยงของผูซื้อ ผูซื้อตองพยายามวางกฎเกณฑเก่ียวกับคุณภาพ
และประโยชนจากการบริการที่เขาจะไดรับ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการซื้อในแงของสถานที่ ตัว
บุคคล เคร่ืองมือ วัสดุ ที่ใชในการติดตอส่ือสาร สัญลักษณและราคา สิ่งเหลาน้ีเปนส่ิงที่ผูขายบริการ
จะตองจัดหาเพ่ือเปนหลักประกันใหผูซื้อสามารถตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น 
  1.1  สถานที่ (Place) ตองสามารถสรางความเชื่อม่ันและความสะดวกใหกับผูที่มาติดตอ 
  1.2  บุคคล (People) พนักงานที่ขายบริการตองมีการแตงตัวที่เหมาะสม บุคลิกดี 
หนาตายิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ เพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อม่ันวาบริการ
ที่ซื้อจะดีดวย 
  1.3  เคร่ืองมือ (Equipment) อุปกรณจะตองทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีการใหบริการท่ี
รวดเร็ว เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจ 
  1.4  วัสดุสื่อสาร (Communication) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาตางๆจะตอง
สอดคลองกับลักษณะของบริการที่เสนอขาย และลักษณะของลูกคา  
  1.5  สัญลักษณ (Symbols) คือ ชื่อตราสินคาหรือเคร่ืองหมายตราสินคาที่ใชในการ
ใหบริการเพ่ือใหผูบริโภคเรียกชื่อไดถูก ควรมีลักษณะสื่อความหมายที่ดีเกี่ยวกับบริการที่เสนอขาย 
  1.6  ราคา (Price) การกําหนดราคาการใหบริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ใหบริการ ชัดเจนและงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตางกัน 
 2.  ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนการผลิตและการ
บริโภคในขณะเดียวกัน กลาวคือ ผูขายหน่ึงรายสามารถใหบริการลุกคาในขณะนั้นไดหน่ึงราย 
เน่ืองจากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไมสามารถใหคนอ่ืนบริการแทนได เพราะตองผลิตและ
บริโภคในเวลาเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเร่ืองของเวลา 
 3.  ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูขายบริการเปน
ใคร จะใหบริการเม่ือไหร ที่ไหนและอยางไร ดังนั้นผูซื้อบริการจะตองรูถึงความไมแนนอนในบริการ 
และสอบถามผูอ่ืนกอนที่จะเลือกรับบริการ ในแงชองผูขายบริการจะตองมีการควบคุมคุณภาพทําได 2
ขั้นตอน คือ  
  3.1  ตรวจสอบ คัดเลือก และฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการ 
  3.2  ตองสรางความพอใจใหลูกคา โดยเนนการใช 
 4.  ไมสามารถเก็บไวได (Perishability) บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือนสินคาอ่ืน ถา
ความตองการมีสมํ่าเสมอ การใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการไมแนนอน จะทํา
ใหเกิดปญหาคือบริการไมทันหรือไมมีลูกคา 
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 ความนาเชื่อถือของบริการ 
 ชิน และลอซ  (H.C. Chin; & C.K. Loh. 1988) ไดใหความสําคัญกับความนาเชื่อถือของ
การใหบริการในการจัดบริการรถโดยสารประจําทาง โดยไดใหความหมายดังตอไปน้ี  
 ดานผูประกอบการ ความนาเชื่อถือของการใหบริการมีความสัมพันธกับการเดินรถตาม
ตารางอยางเครงครัด และระดับของการใหบริการ ซึ่งหมายถึงตองมีความพรอมในการดําเนินงานทั้ง
สองดาน โดยมีการสํารองไวทั้งในสวนของตัวรถ เคร่ืองยนต อุปกรณตางๆท้ังภายในและภายนอกตัว
รถ พนักงานประจํารถและเวลาที่จะทําใหสามารถดําเนินการจัดบริการไดอยางเท่ียงตรง มิฉะน้ันจะทํา
ใหตนทุนการดําเนินงานตองสูญเสียเพ่ิมมากขึ้น 
 ดานผูใชบริการ ความนาเชื่อถือของการใหบริการ หมายถึง การตรงตอเวลา (Punctuality) 
ของรถโดยสารท้ังกําหนดเวลาที่จะมาถึงปายหยุดรถโดยสาร และกําหนดเวลาเดินทางถึงจุดหลาย
ปลายทาง การขาดความนาเชื่อถือของการบริการจะมีผลกระทบไปถึงการรอคอยรถโดยสารที่ปาย
หยุดรถ (Waiting Time) ระยะเวลาการเดินทาง (Journey Time) และแผนการตอรถ (Planning of 
transfer at the terminals)  
 ในสวนของหนวยงานขนสง องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 2530-2534 โดยใหความสําคัญ
และมุงที่จะใหบริการผูโดยสารอยางมีประสิทธิภาพในปจจัยตางๆ ของการใหบริการดังตอไปน้ี 
 1.  ความสะดวก 
 2.  ความรวดเร็ว  
 3.  ความปลอดภัย 
 4.  ความประหยัด 
 5.  ความเชื่อถือได 
 กัญจน นาคามดี (2527) ไดอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคุณภาพการใหบริการไว โดย
แบงออกตามมุมมองของบุคคลสองกลุม ดังตอไปน้ี 
 1. ดานผูบริการ หมายถึง 
     1.1 ความมีอยู (Availability) 
     1.2 ความตรงตอเวลา (Punctuality) 
     1.3 ความรวดเร็ว (Speed time) ประกอบดวย 4 สวน คือ 
   - ระยะเวลาจากบานไปสูสถานีตนทาง (Access time) 
   - ระยะเวลาคอยที่สถานี (Waiting time) 
   - ระยะเวลาตอรถ (Transfer time) 
   - ระยะเวลาบนยานพาหนะ (Travel time) 
     1.4 ตนทุน (Cost) ของการใหบริการ 
     1.5 ความสบาย (Comfort) 
     1.6 ความสะดวก (Convenience) 
     1.7 ความปลอดภัย (Safety) 
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 2. ดานผูประกอบการ หมายถึง 
     2.1 พ้ืนที่บริการ (Area coverage) 
     2.2 ความถี่ (Frequency) 
        2.3 ความเร็ว (Speed) 
        2.4 พิกัด (Capacity) 
     2.5 ความปลอดภัย (Safety) 
        2.6 ภาพพจน (System image) 
        2.7 ผลทางออม  
 ประชด ไกรเนตร และบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2528) ไดใหขอสรุปถึงองคประกอบในการวัด
ประสิทธิภาพของการขนสงไว โดยไดแบงตามมุมมองของผูที่เก่ียวของสองกลุมเชนเดียวกับ H.C 
Chin และ C.K.Loh (1988) และกัญจน นาคามดี (2527) ดังตอไปน้ี  
 1. ดานผูบริการ หมายถึง ความประหยัด รวดเร็ว ปลอดภัย พอเพียงเที่ยงตรง 
 2. ดานผูประกอบการขนสง หมายถึง การมีรายไดที่พอเพียงที่จะนํามาปรับปรุงและขยาย
งานใหเหมาะสมกับความตองการยิ่งขึ้น 
 จากทฤษฎีและแนวคิดที่ไดกลาวมาขางตน สรุปความไดวาการบริการที่ ดีนั้นตอง
ประกอบดวย การอํานวยการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีการใหบริการท่ี
มีคุณภาพที่ดีไดมาตรฐานสากลเปนที่นาเชื่อถือโดยการดําเนินการกอใหเกิดความพึงพอใจและ
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคหรือผูใชบริการ 
  
3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับ 7Ps 
 เคร่ืองมือทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing Tolls For Services) ศิริวรรณ   
เสรีรัตน และคณะ (2541:212-213) ไดกลาวถึง ธุรกิจบริการจะใชสวนประสมการตลาด หรือ 
เคร่ืองมือทางการตลาดที่สําคัญคือ 7Ps ไดแก 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑบริการ จะตองพิจารณาถึง
ขอบเขตของบริการ คุณภาพของบริการ ระดับชั้นของบริการ ตราสินคา สายการบริการ การ
รับประกันและการบริการหลังการขาย  
 2. ราคา (Price) การพิจารณาดานราคา จะตองรวมถึงระดับราคา เน่ืองจากราคามีสวนใน
การทําใหบริการตาง ๆ มีความแตกตางกัน และมีผลตอผูบริโภคในการรับรูถึงคุณคาที่ไดรับจากการ
บริการ โดยเทียบระหวางราคาและคุณภาพของบริการ  
 3. การจัดจําหนาย (Place) ที่ตั้งของผูใหบริการและความยากงายในการเขาถึง เปนอีก
ปจจัยที่สําคัญของการตลาดบริการ ทั้งน้ีความยากงายในการเขาถึงบริการน้ันมิใชแตเฉพาะการเนน
ทางกายภาพเทาน้ัน แตยังรวมถึงการติดตอส่ือสาร ดังน้ันประเภทของชองทางการจัดจําหนายและ
ความครอบคลุมจะเปนปจจัยสําคัญตอการเขาถึงบริการอีกดวย   
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 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการที่หลากหลาย 
ของการสื่อสารกับตลาดตางๆ ไมวาจะผานการโฆษณา กิจกรรมสงเสริมการขายทั้งทางตรงสู
สาธารณะและทางออมผานสื่อ เชน การประชาสัมพันธใหรับทราบขอมูล ฯลฯ 
 5. บุคคล (People) บทบาทของบุคลากร สําหรับธุรกิจบริการ ผูใหบริการนอกจากจะทํา
หนาที่ผลิตบริการแลว ยังตองทําหนาที่ขายผลิตภัณฑบริการไปพรอม ๆ กันดวย การสราง
ความสัมพันธกับลูกคามีสวนจําเปนอยางมาก บทบาทของบุคลากรไดแกการใหบริการแกผูมาติดตอ 
ดวยความรวดเร็ว มีความถูกตอง และทันเวลา ตอความตองการของผูรับบริการ 
 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ตองมีการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม 
 7. กระบวนการ (Process) ในกลุมธุรกิจบริการ กระบวนการในการสงมอบบริการมี
ความสําคัญเชนเดียวกับเร่ืองทรัพยากรบุคคล แมวาผูใหบริการจะมีความสนใจดูแลลูกคาอยางดีก็ไม
สามารถแกปญหาลูกคาไดทั้งหมด เชนการเขาแถวรอ ระบบการสงมอบบริการ จะครอบคลุมถึง
นโยบายและกระบวนการที่นํามาเพ่ือสงมอบคุณภาพการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจ
ลูกคา 
 การบริหารคุณภาพการใหบริการ (Managing Service Quality) เปนการเปรียบเทียบ
ระหวางการบริการที่คาดหวัง และบริการท่ีไดรับ ถาบริการที่ไดรับต่ํากวาความคาดหวังลูกคาจะรูสึก
วาบริการไมไดคุณภาพ แตถาบริการท่ีไดรับสูงกวาความคาดหวัง ลูกคาจะรูสึกวาบริการท่ีไดรับมี
คุณภาพ ซึ่งคุณภาพการบริการก็จะไดมาตรฐาน ดังน้ันจึงมีนักวิจัยไดคนพบตัวกําหนดคุณภาพของ
บริการที่มีความสําคัญ ไดแก 
 1. ความนาเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการบริการ ที่ทําใหม่ันใจในบริการท่ี
ไววางใจได และถูกตองแนนอน 
 2. ความเต็มใจและความพรอม (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะชวยเหลือ 
 3. การรับประกัน (Assurance) ความรู และความสุภาพของลูกจางและความสามารถของ
ลูกจางในการถายทอด ความเชื่อถือ และความเชื่อม่ัน 
 4. การเอาใจใส (Empathy) การจัดหา ดูแล เอาใจใสเฉพาะราย แกลูกคา ทุกราย 
 5. การสัมผัสได (Tangibles) การปรากฏของสิ่งอํานวยความสะดวกทางวัตถุเคร่ืองมือ 
บุคลากร  
 การบริหารประสิทธิภาพในการใหบริการ (Managing Productivity) ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการใหบริการ ธุรกิจบริการสามารถทําได 7 วิธีคือ 
 1. การใหพนักงานทํางานมากขึ้นหรือมีความชํานาญสูงขึ้น โดยจายคาจางเทาเดิม 
 2. เพ่ิมปริมาณการใหบริการโดยยอมสูญเสียคุณภาพบางสวนลง 
 3.  เปลี่ยนบริการใหเปนแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเคร่ืองมือเขามาชวยสรางมาตรฐาน 
 4.  การใหบริการที่ไปลดการใชบริการ หรือสินคาอ่ืน ๆ 
 5.  การออกแบบบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



 17 

 6.  การใหสิ่งจูงใจลูกคาใหใชแรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท 
 7.  การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการดีขึ้นวัตถุทางการสื่อสาร 
 กุลธน ธนาพงศธร (2537: 34) ไดใหความเห็นในเรื่องหลักการใหบริการที่ดีไววา มีหลักการ
ดังตอไปน้ี 
 1.  ใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของสวนใหญ 
 2.  ใหบริการโดยยึดหลักความสมํ่าเสมอ 
 3.  ใหบริการโดยยึดหลักความเสมอภาค 
 4.  ใหบริการโดยยึดหลักประหยัด 
 5.  ใหบริการโดยยึดหลักความสะดวก 
 จากแนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ แสดงใหเห็นวา เปาหมายของการใหบริการน้ัน คือ การ
สรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ ดังนั้นการที่จะวัดวาการใหบริการบรรลุเปาหมายหรือไมวิธีหน่ึง คือ
การวัดความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ เพราะการวัดความพึงพอใจนี้ เปนการตอบคําถามวา
หนวยงานมีหนาที่ใหบริการมีความสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดหรือไม 
เพียงใด อยางไร พอสรุปความหมายของการบริการไดวา เปนการปฏิบัติรับใชเพ่ือตอบสนองความ
ตองการและความจําเปนของลูกคา บริการเปนสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสจับตองไดหรือแสดงความเปน
เจาของได แตสามารถที่จะถูกรับรูในเชิงความพึงพอใจ และสามารถชวยรักษาลูกคาไวได 
 
4. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 พฤติกรรมผูบริโภค 
 มีความหมายกวาง ๆ วาหมายถึงการศึกษาถึงการแสดงออกของคนในฐานะผูบริโภค ที่
เก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ สาระสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาว จะอยูที่กิจกรรมหลัก 3 
ประการคือ 
 1. การจัดหา (Obtaining) 
  หมายถึงกิจกรรมตาง ๆที่คนทั่ว ๆ ไปจนนําไปสูการซื้อหรือไดมาซ่ึงรับสินคาและบริการ
มาใช กิจกรรมนับตั้งแตการแสวงหาขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการใดใด ซึ่งรวมไปถึงการ
เปรียบเทียบสินคาและบริการแตละชนิด จนถึงการตกลงใจซื้อ ทั้งน้ีนักวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
จะตองสนใจและพิจารณาดวยพฤติกรรมอยางไร 
 2. การบริโภค (Consuming) 
  หมายถึงการติดตามดูวาผูบริโภคนั้นทําการใชสินคาหรือบริการน้ัน ๆ ที่ไหน อยางไร 
ภายใตสถานการณอยางไร รวมตลอดไปถึงการดูดวยวา การใชสินคาน้ันทําไปเพื่อความสุขอยางครบ
เคร่ืองสมบูรณแบบ หรือเพียงเพ่ือความตองการขั้นพ้ืนฐานเทาน้ัน  
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 3. การกําจัดหรือทิ้ง (Disposing) 
  หมายถึงการติดตามดูวา ผูบริโภคใชสิ้นคาหรือบริการ และหีบหอของสินคาหมดไป
อยางไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบริโภคท่ีดําเนินไป และที่กระทบตอสภาพแวดลอมรอบตัวดวย รวม
ไปถึงการดําเนินการโดยวิธีอ่ืนและกับสินคาหรือบริการที่ใชแลว 
  ความสําเร็จขององคกรธุรกิจน้ันนอกจากตองการสัมฤทธิ์ผลดานยอดขายและกําไรแลว
สิ่งสําคัญยิ่ง  คือ  การบรรลุความพึงพอใจของลูกคา  อันหมายถึง  ความรูสึกที่ลูกคาแสดงออกถึง
ความยินดี  ความอ่ิมเอมใจจากการใชผลิตภัณฑหรือบริการท่ีไดรับ   ในการบริหารองคกรเพ่ือให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจนั้น  เบื้องตนตองเขาใจถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ  อันไดแก  การเขา
ใจความตองการของลูกคาอยางแทจริงจากมุมมองของลูกคา  (Customer Insight) โดยปกติแลวลูกคา
จะประเมินคุณคาจากอัตราสวนของผลประโยชนที่ลูกคาไดรับเม่ือเทียกับตนทุนทั้งหมดที่จายไป 
 
  คุณคา  = ประโยชนที่ไดรับ 
    ตนทุนที่จายไป 
  
  ดังนั้น  องคการตลาดสามารถที่จะเพ่ิมคณุคาเพ่ิมสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาใน  2  
แนวทาง คือ 
   1)  การเพ่ิมคุณประโยชนใหแกลูกคามากขึ้น   
  2)  การลดตนทุนใหลูกคา   
 

 ปจจัยที่มีตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
 ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันในดานตางๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางกันของ
ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ทําใหการตัดสินใจซื้อและใชบริการของแต
ละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อและ
ใชบริการของผู บริโภคอยางเหมาะสม โดยที่เราสามารถแบงปจจัยที่จะมีผลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภค ออกเปน  2    ประการ    ไดแก 
  1. ปจจัยภายใน (InternaI Factors)  ไดแก  ความจําเปน  ความตองการและความ
ปรารถนา แรงจูงใจบุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู และการเรียนรู 
  2. ปจจัยภายนอก (ExternaI Factors) ไดแก สภาพเศรษฐกิจ  ครอบครัว สังคม 
วัฒนธรรม การติดตอธุรกิจ และสภาพแวดลอม 
 
 ปจจัยภายใน 
  ปจจัยภายในเปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในดานความคิดและการแสดงออก ซึ่งมี
พ้ืนฐานมาจากสภาพแวดลอมตางๆ โดยที่ปจจัยภายในประกอบดวยองคประกอบตางๆ ไดแก ความ
จําเปน ความตองการ หรือความปรารถนา  แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู  
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  1.  ความจําเปน (Needs) ความตองการ (wants) และความปรารถนา (Desires) ความ
จําเปน ความตองการ และความปรารถนา เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกันและสามารถใชเเทนกัน
ได ซึ่งเราจะใชคําวาความตองการในการสื่อความเปนสวนใหญ โดยที่ความตองการสิ่งหน่ึงสิ่งใดของ
บุคคลจะเปนจุดเร่ิมตนของความตองการในการใชสินคาหรือบริการ คือ เม่ือเกิดความจําเปนหรือ
ความตองการ ไมวาในดานรางกายหรือจิตใจขึ้น บุคคลก็จะหาทางที่จะสนองความจําเปนหรือความ
ตองการน้ันๆ 
   เราอาจจะกลาวไดวา ความตองการของมนุษย หรือความตองการของผูบริโภคเปน
เกณฑสําหรับการตลาดยุคใหม และเปนปจจัยสําคัญของแนวความคิดทางการตลาด (Market 
concepts) นอกจากนั้นยังเปนปจจัยสําคัญตอความอยูรอด ความสามารถในการสรางกําไร และความ
เจริญเติบโตของธุรกิจภายใตสิ่งแวดลอมทางการตลาดที่มีการแขงขัน กลาวคือ ธุรกิจตองสามารถที่จะ
กําหนดและตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ยังไมไดรับการตอบสนอง (Unfulfilled Needs) ได
ดีกวาและรวดเร็วกวาคูแขงขัน 
  2. แรงจูงใจ (Motive)  เม่ือบุคคลเกิดปญหาทางกายหรือในจิตใจขึ้น และหากปญหานั้นไม
รุนแรงเขาอาจจะปลอยวาง ไมคิด ไมใสใจ หรือไมทําการตัดสินใจใดๆ แตหากปญหาน้ันๆ ขยายตัว
หรือเกิดความรุนเเรงยิ่งขึ้น เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นน้ัน ซึ่งเปน
เร่ืองที่สําคัญที่เรา ตองศึกษาถึงความตองการ และความคิดของผูบริโภค  เพ่ือที่จะสรางแรงจูงใจใน
การซ้ือสินคาหรือบริการแกผูบริโภคใหได 
  3.  บุคลิกภาพ (Personality) เปนลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจาก
ความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจตางๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดานตางๆ ซึ่งมีผลตอการ
กําหนดรูปแบบในการสนอง (Reaction)  ของแตละบุคคลแตกตางกัน ซึ่งจะเปนลักษณะการ
ตอบสนองในรูปแบบที่คงที่ตอตัวกระตุนทางสภาพแวดลอม เชน ผูที่มีลักษณะเปนผูนําจะแสดงออก  
หรือตอบ- สนองตอปญหาดวยความม่ันใจ และกลาแสดงความคิดเหนือมีความเปนตัวเองสูง ในขณะ
ที่ผูที่ขาดความม่ันใจในตนเองไมกลาเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอ่ืนไดงาย จะมี
ลักษณะเปนคนที่ชอบตามผูอ่ืน 
  4.  ทัศนคติ (Attitude)  เปนการประเมินความรูสึกหรือความคิดเห็นตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งของ
บุคคล โดยทัศนคติจะมีผลตอพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล  ดังน้ัน  เม่ือเราตองการใหบุคคลใดๆ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราจะตองพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขากอน แตในความเปนจริง 
ทัศนคติเปนส่ิงที่เปลี่ยนแปลงไดยาก เน่ืองจากเปนส่ิงที่ถูกสรางขึ้นในจิตใจ ดังน้ัน การปรับตัวใหเขา
กับพฤติกรรมของผูบริโภค ยอมกระทําไดงายกวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่งตองใช
ความเขาใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดําเนินการที่ยาวนาน 
  5.  การรับรู  (Perception)  เปนกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ
กระทําของบุคคลอ่ืน กาวแรกของการเขาสูความคิดในการสรางความตองการแกผูบริโภค คือ 



 20 

ตองการใหเกิดการรับรูกอน โดยการสรางภาพพจนของสินคาหรือองคการใหมีคุณคาในสายตาของ
ผูบริโภค ซึ่งจะเปนการสรางการยอมรับไดเทากับเปนการสรางยอดขายนั่นเอง 
  6.  การเรียนรู  (Learning)  เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เกิดจากการ
รับรูและประสบการณของบุคคล ซึ่งจะเปนการเปลี่ยนแปลงและคงอยูในระยะยาว ดังน้ัน หากมีการ
รับรู แตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  หรือไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางคอนขางจะคงที่ ก็ยังไม
ถือวาเปนการเรียนรู  
 
 ปจจัยภายนอก 
  ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลตอ
ความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยปจจัยภายนอกแบงออกเปนองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ 
ไดแก 
   1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy)  เปนส่ิงที่กําหนดอํานาจซ้ือ (purchasing power) ของ
ผูบริโภค ทั้งในรูปของตัวเงินและปจจัยอ่ืนที่เก่ียวของ 
  2. ครอบครัว (Family)  การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกตางกันสงผลใหบุคคลมีความ
แตกตางกัน เชน การตอบสนองตอความตองการผลิตภัณฑของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากครอบครัว 
ซึ่งครอบครัวจะมีผลตอพฤติกรรมบุคคลไดสูงกวาสถาบันอ่ืนๆ เน่ืองจากบุคคลจะใชชีวิตในวัยเด็ก ซึ่ง
เปนวัยซึมซับและเรียนรูลักษณะอันจะกอใหเปนนิสัยประจํา (Habits) ของบุคคลไปตลอดชีวิต เปนตน 
  3. สังคม (Social)  กลุมสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลตอการปรับพฤติกรรมของบุคคลให
เปนในทิศทางเดียวกันของสังคม เพ่ือการยอมรับเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม หรือที่เรียกวา กระบวน- 
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบดวยรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyles) คานิยมของ
สังคม (Social Values)  และความเชื่อ  (Believes)  นอกจากน้ี สังคมอาจเปนไดทั้งสังคมอาชีพและ 
สังคมทองถิ่น  ทําใหตองศึกษาถึงลักษณะของสังคม เพื่อจะทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลของสังคมที่มีตอ
การอยูรวมกันของมนุษย โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ที่สังคมกําหนด 
  4. วัฒนธรรม (Culture)  เปนวิถีการดําเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือวาเปนส่ิงดีงามและยอมรับ
ปฏิบัติมา เพ่ือใหสังคมดําเนินและมีพัฒนาการไปไดดวยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือและ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรม เพ่ือการอยูเปนสวนหนึ่งของสังคม โดยวัฒนธรรมเปนกลุมของคานิยมพ้ืนฐาน 
(Basic values)  การรับรู (Perception)  ความตองการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) ซึ่ง
เรียนรูจากการเปนสมาชิกของสังคมในครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงเปนรูปแบบหรือวิถีทางในการ
ดําเนินชีวิต (Lifestyles) ที่คนสวนใหญในสังคมยอมรับ ประกอบดวย คานิยมการแสดงออก คานิยม
ในการใชวัตถุหรือส่ิงของ  หรือแมกระทั่งวิธีคิดก็เปนวัฒนธรรมดวย 
  5. การติดตอธุรกิจ (Business Contact)  หมายถึง โอกาสที่ผูบริโภคจะไดพบเห็นสินคา
หรือบริการน้ันๆ สินคาตัวใดที่ผูบริโภคไดรูจักและพบเห็นบอยๆ ก็จะมีความคุนเคย ซึ่งจะทําให
ผูบริโภคมีความไววางใจและมีความยินดีที่จะใชสินคาน้ัน ดังนั้นธุรกิจจึงควรเนนในเรื่องของการทําให
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เกิดการพบเห็นในตราสินคา (Brand Contact)  นําสินคาเขาไปใหผูบริโภคไดพบเห็น ไดรูจัก สัมผัส 
ไดยิน ไดฟงดวยความถี่สูง การสรางใหบุคคลเกิดการเปดรับ (Exposure) มากเทาใด ก็ยิ่งทําใหได
ประโยชนมากขึ้นเทาน้ัน ตามหลักจิตวิทยาที่มีอยูวาความคุนเคยนั้นกอใหเกิดความรัก 
  6. สภาพแวดลอม (Environment)  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั่วไป เชน ความ
ปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนนํ้าหรือเชื้อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ EI Ninyo 
และ La Nina เปนตน สงผลใหการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน  
 เราจะเห็นวาปจจัยแวดลอมภายนอกจะมีความสําคัญ และอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ เพียงแตองคประกอบแตละตัวจะมีความรุนแรง และผลกระทบในมิติที่
แตกตางกัน ดังน้ันจึงควรที่จะตองตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญ โดยติดตามตรวจสอบและ
วิเคราะหผลกระทบที่มีตอสินคาและบริการของเราอยางตอเน่ือง  
 
5.  ความรูทั่วไปเก่ียวกับรถโดยสารดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) 
 การศึกษาโครงขายรถโดยสารประจําทางดวนพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เกิดเน่ืองมาจากภาครัฐตองการแกไขปญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ดังกลาว ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังและ
มีความรุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากความตองการเดินทางของประชาชนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจากการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองและกิจกรรมตาง ๆ เกิดผลเสียตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมใน
ระดับประเทศ ในฐานะที่กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางความเจริญของประเทศ นอกจากการกอสราง
ระบบโครงขายถนนจํานวนมากในอดีตแลว ภาครัฐไดหันมาพัฒนาระบบขนสงสาธารณะมากข้ึน ซึ่ง
ปจจุบันแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางไดเกิดขึ้นเปนโครงขายที่สมบูรณแลว แตการ
ดําเนินงานตองใชเงินลงทุนสูงและใชระยะเวลานาน จึงจําเปนตองปรับปรุงระบบการใหบริการรถ
โดยสารประจําทางอยางเรงดวนควบคูไปกับการกอสรางระบบขนสงทางราง แนวทางหนึ่งของการ
พัฒนาระบบรถประจําทางที่เหมาะสม คือการสรางระบบรถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ ที่มีคุณภาพ
เทียบเทาระบบราง มีลักษณะเฉพาะไดแก ใชมาตรการการใหสิทธิพิเศษแกรถโดยสารประจําทาง โดย
ออกแบบชองทางพิเศษเฉพาะในรูปแบบชิดเกาะกลางถนน เพ่ือแยกการเดินรถออกจากระบบจราจร
อ่ืน ๆ มีสถานีเฉพาะที่อํานวยความสะดวก มีศูนยควบคุมและบริหารจัดการการเดินรถ โดยใชระบบ
ขนสงอัจฉริยะ (อังกฤษ: intelligent transport system หรือ ITS) ที่มีตารางเวลาการเดินรถคอนขาง
แนนอน เพ่ือความตรงตอเวลาและความปลอดภัย ขณะที่เสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางดวน
พิเศษมีความยืดหยุนมากกวาระบบราง และใชคากอสรางเพียง 80-120 ลานบาทตอกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 8% ของตนทุนระบบรถไฟฟาบีทีเอส ที่ใชเงินลงทุนถึง 1,400 ลานบาทตอกิโลเมตร และถูก
กวารถไฟฟาใตดิน ที่ใชเงินลงทุนสูงถึง 3,000 ลานบาทตอกิโลเมตร ทั้งยังสามารถกอสรางไดรวดเร็ว
ไมเกิน 1 ปตอเสนทาง หรือเร็วกวารถไฟฟาถึง 3 เทา 
 สําหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการศึกษาแผนการพัฒนาระบบรถโดยสาร
ประจําทางดวนพิเศษจากหนวยงาน 2 แหงในเวลาเดียวกัน ไดแก กรุงเทพมหานคร และ สํานักงาน
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นโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ซึ่งเคยมีขอเสนอแนะใหรวม
แผนการพัฒนาของทั้ง 2 องคกรเปนหนึ่งเดียวกัน เพ่ือใหการพัฒนาระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 จากการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2546 ไดมีมติใหสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) เปนผูออกแบบรายละเอียด
ของระบบรถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ ซึ่ง สนข. ไดลงนามวาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษาให
ดําเนินการศึกษาออกแบบเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 มีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาระบบรถโดยสาร
ประจําทางใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงเสริมใหประชนหันมาใชระบบขนสงสาธารณะโดยเฉพาะ
รถโดยสารประจําทาง จากการออกแบบโดย สนข. รูปแบบชองทางเฉพาะรถโดยสารประจําทางจะ
กอสรางเปนคันหินบริเวณขอบชองทาง มีทั้งรูปแบบบนถนนที่มีเกาะกลาง ถนนที่ไมมีเกาะกลาง และ
ถนนที่เดินรถทางเดียว สวนการออกแบบสถานี มีรูปแบบเปนระบบเปด สถานีกวาง 2.50 เมตร ยาว 
20 เมตร กําหนดใหใชรูปแบบหลักเปนสะพานลอยขามถนนไปยังสถานีกลางถนน เพ่ือความสะดวก
และความปลอดภัยของผูโดยสาร โดยมีเคร่ืองจําหนายตั๋วและเครื่องตรวจสอบตั๋วบนสะพานลอย ทั้งน้ี 
บางกรณีอาจจําเปนตองใชทางขามแบบทางมาลาย ซึ่งรูปแบบสถานีไมแตกตางกัน แตจะมีเครื่อง
จําหนายตั๋วและเครื่องตรวจสอบตั๋วอยูบริเวณและระดับเดียวกันกับอาคารสถานี 
 รถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ สายสาทร-ราชพฤกษ หรือสายชองนนทรี-ราชพฤกษ เปน
ระบบรถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ หรือบีอารที (BRT) สายนํารองของกรุงเทพมหานคร และเปน
สายแรกของประเทศไทย เดินรถบนถนนนราธิวาสราชนครินทร, ถนนพระรามที่ 3, สะพานพระราม 3 
และถนนรัชดาภิเษก-ทาพระ ระยะทาง 15.9 กิโลเมตร มีจุดจอดรับสงผูโดยสาร 12 สถานี โดยจัดชอง
ทางการเดินรถแยกจากชองทางปกติบนพ้ืนถนนเดิมในทิศทางเดียวกัน ยกเวนบนสะพานขามทาง
แยกและสะพานพระราม 3ที่เดินรถในชองเดินรถมวลชน (high-occupancy vehicle/HOV lane) 
รวมกับรถยนตที่มีผูโดยสารตั้งแต 3 คนขึ้นไป และบริเวณทางแยกบางจุดที่ใชชองทางรวมกับรถ
ทั่วไป 
 โครงการน้ีเร่ิมขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2548 ในสมัยของนายอภิรักษ โกษะโยธิน ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ดวยงบประมาณ 1,400 ลานบาท หลังจากไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2550 เร่ิมกอสรางจริงเม่ือป พ.ศ. 2550 และมีกําหนดเปดใหบริการในชวง
ป พ.ศ. 2551-2552 แตไดเกิดความลาชามาอยางตอเน่ือง แมการกอสรางสถานีเสร็จสมบูรณไปกอน
หนาน้ันแลว เน่ืองจากการจัดหาตัวรถหยุดชะงักไปถึง 9 เดือนภายใตกระบวนการตรวจสอบความ
โปรงใสของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รวมไปถึงความลาชาในกระบวนการจัดซ้ือพรอมติดตั้ง
ระบบขนสงอัจฉริยะ, การกอสรางทางเดินเชื่อมสถานีสาทรกับสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ชองนนทรีที่แยก
สาทร-นราธิวาส และการกอสรางชองทางเดินรถเฉพาะสําหรับบีอารที แตในภายหลังสามารถเปด
ใหบริการไดเปนคร้ังแรกเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
 เสนทางที่ใหบริการเร่ิมตนจาก ถนนนราธิวาสราชนครินทร ที่แยกสาทร-นราธิวาสดานทิศใต 
ผานแยกจันทน-นราธิวาส แยกรัชดา-นราธิวาส เลี้ยวขวาที่แยกพระรามที่ 3-นราธิวาสเขาสูถนน
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พระรามที่ 3 ขึ้นสะพานขามแยกพระรามที่ 3-วงแหวนอุตสาหกรรม, แยกสาธุประดิษฐ, แยกพระราม
ที่ 3-รัชดา (ใตสะพานพระราม 9) และแยกเจริญราษฎร กอนขึ้นสะพานพระราม 3 ขามแยกถนนตก 
แมน้ําเจาพระยา ขามแยกบุคคโลและแยกมไหสวรรยเขาสูถนนรัชดาภิเษก-ทาพระ แลวเลี้ยวขวาไป
สิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ บริเวณใตสะพานขามแยกรัชดา-ตลาดพลู ฝงหางสรรพสินคาเดอะมอลล ทา
พระ 
 
ตาราง 1 รายชื่อสถานีใหบริการรถโดยสารดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) 
 

ระยะทางจาก
จุดเร่ิมตน 
(กิโลเมตร) 

ชื่อสถานี หมายเหตุ จุดเปลี่ยนเสนทาง 

0 สาทร บริเวณแยกสาทร-นราธิวาส หนาตึกเอ็มไพร
ทาวเวอร และบางกอกซิตี้ทาวเวอร 

รถไฟฟาบีทีเอส สายสีลม: 
ชองนนทรี 

 

0.59 อาคาร
สงเคราะห 

บริเวณปากซอยนราธิวาสราชนครินทร 15 
  

1.38 เย็นอากาศ หนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   

2.17 ถนนจันทน บริเวณแยกถนนจันทนเกา   

3.66 นราราม 3 หนาโรงเบียรเยอรมันตะวันแดง และทางเขา
สํานักงานเขตยานนาวา 

  

6.35 วัดดาน หนาธนาคารกรุงศรีอยุธยา สํานักงานใหญ ใกล
วัดดาน 

  

7.34 วัดปริวาส หนาวัดปริวาส   

8.83 วัดดอกไม หนาวัดดอกไม   

10.62 สะพาน
พระราม 9 

บริเวณซอยวาโก ใกลสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ใตสะพาน
พระราม 9 

  

11.41 เจริญราษฎร หนาศูนยการคาฟวเจอรมารท พระราม 3   

12.40 สะพาน
พระราม 3 

บริเวณทางขึ้นสะพานพระราม 3 ฝงกรุงเทพฯ 
ใกลสํานักงานเขตบางคอแหลม 

  

15.69 ราชพฤกษ มีจุดจอดใตสะพานขามแยกรัชดา-ตลาดพลู รถไฟฟาบีทีเอส สายสีลม สวน
ตอขยายชวงตากสิน-บางหวา: 
รัชดาภิเษก (โครงการ) 
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รายละเอียดปลีกยอยของระบบ 
 ตัวรถ เปนรถโดยสารตอนเดียว ความยาว 12 เมตร กวาง 2.54 เมตร สูง 3.44 เมตร ใช
เคร่ืองยนตกาซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) มาตรฐาน EURO III กําลังไมนอยกวา 170 กิโลวัตต หรือไมนอย
กวา 230 แรงมา ถังบรรจุกาซ 900 ลิตร ระบบเบรกลอหนาและหลังแบบดิสกเบรก (disc brake) รับ
น้ําหนักบรรทุกรวมไมเกิน 18,000 กิโลกรัม จุผูโดยสารคันละไมต่ํากวา 80 คน (เทียบเทาการใช
รถยนตสวนตัว 67 คัน) มีที่นั่งผูโดยสาร 20 ที่นั่ง เบื้องตนไดจัดซ้ือมาใชในโครงการจํานวน 25 คัน 
(วิ่งจริง 22 คัน สํารอง 2 คัน ซอมบํารุง 1 คัน) 
 ลวดลายรถ เปนลายเสนสีเขียวบนตัวรถสีเหลือง จากการประกวดออกแบบลวดลายรถบี
อารทีในหัวขอ "แตงแตมสีสันให Bangkok BRT-Put Your Colors on Bangkok BRT" ที่จัดโดย
กรุงเทพมหานคร เม่ือป พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการกําหนดสีเขียวและสีเหลืองเปนสีประจําระบบ 
ผูชนะเลิศคือนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง มีแรงบันดาลใจ
มาจากการตวัดขอมือในการเขียนลายเสนดินสออยางรวดเร็ว หมายถึงการบริการที่มีความสะดวก 
รวดเร็วทันใจ แตก็มีความม่ันคง สามารถที่จะบังคับทิศทางได คือความปลอดภัย ความมีมาตรฐาน 
และคุณภาพของบริการ ลายเสนบงบอกถึงความพลิ้วไหวซึ่งยังอยูในความควบคุมของมือ น้ําหนัก
ลายเสนที่หนักไปทางดานทายของตัวรถแสดงใหเห็นวารถคันนี้กําลังเคลื่อนไปดานหนา 
 ภายในรถ มีระบบขอมูลผูโดยสารซ่ึงประกาศชื่อสถานีบนจอแสดงภาพแบบแอลอีดี (light 
destination indicator) โดยอัตโนมัติ และมีปายอิเล็กทรอนิกสบอกจุดหมายปลายทางดานหนารถ 
นอกจากนี้ยังมีระบบระบุพิกัดตําแหนงตัวรถ และมีการสงคลื่นวิทยุไปยังศูนยควบคุมที่เก่ียวของ 
ระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยในรถ มีกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ภายในรถ พรอมเครื่อง
บันทึกภาพที่สามารถบันทึกภาพในระบบดิจิทัลไดไมนอยกวา 72 ชั่วโมง, กลองโทรทัศนวงจรปด
ภายนอกรถดานหลังเพ่ือชวยในการถอยรถ พรอมจอภาพสําหรับพนักงานขับรถ, ปุมกดเพ่ือแจงขอ
หยุดรถแบบฉุกเฉิน, ถังดับเพลิง 2 ชุด, ระบบนํารองเขาจอดที่ชานชาลาสถานีบังคับตัวรถเขาชิดชาน
ชาลาโดยอัตโนมัติ และมีประตูบานเลื่อนระบบเซ็นเซอรอัตโนมัติ เพ่ือความปลอดภัยระหวาง
ผูโดยสารขึ้นลงรถ 
 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการท่ีนั่งรถเข็น รถทุกคันจะมีตัวล็อกรถเข็น 2 คัน ซึ่งมี
ทางพาดออกจากตัวรถเทียบกับชานชาลาเม่ือขึ้นลงรถ 
 ระบบการเดินรถ ใชระบบขนสงอัจฉริยะ (intelligent transportation systems/ITS) เปน
ระบบอาณัติสัญญาณควบคุมการเดินรถบีอารทีใหไดรับไฟเขียวทันทีที่เดินรถผานแยก และสามารถ
บอกไดวารถบีอารทีคันตอไปจะมาถึงในอีกก่ีนาที โดยติดตั้งที่บริเวณถนน สถานี และศูนยควบคุม
การเดินรถ 
 เวลาใหบริการ: 06.00-24.00 น. 
 ความถี่ในการเดินรถ ชั่วโมงเรงดวน 5 นาทีตอคัน (06.30-09.30 น. และ 16.00-20.00 
น.) นอกชั่วโมงเรงดวน 10 นาทีตอคัน (รวมวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) ความเร็วเฉลี่ย 
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30 กิโลเมตรตอชั่วโมง เดินรถคันละ 6 เที่ยวหรือ 200 กิโลเมตรตอวัน เวลาเดินทางเฉลี่ย ชวงสถานี
ละ 5-7 นาที หรือตลอดสาย 25-35 นาที (เร็วกวารถยนตทั่วไปที่ใชเวลาเฉลี่ย 45 นาที-1 ชั่วโมง) 
 คาโดยสาร เก็บในอัตราเดียวกันกับรถโดยสารปรับอากาศ ตั้งแต 12-20 บาท (ระยะแรกจะ
ใหบริการฟรีกอนเพ่ือทดลองใชเปนเวลา 3 เดือน จากน้ันจะเก็บคาโดยสาร 10 บาทตลอดสายจนถึง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554) 
 ตั๋วโดยสาร มีระบบตั๋วไรสัมผัส (contactless smart card) ที่รองรับการใชตั๋วรวมกับ
ระบบรถไฟฟาไดในอนาคต 
 จุดจอดแลวจร (park&ride) อยูที่สถานีราชพฤกษ 
 สถานีกาซเอ็นจีวี และศูนยซอมบํารุงรถบีอารที อยูที่บริเวณโรงบําบัดนํ้าเสียชองนนทรี 
ดวยความรวมมือจาก ปตท. 
 โครงการนี้ คาดวาจะมีผูใชบริการ 35,000 คนตอวัน จะทําใหผูใชรถสวนตวับนเสนทางหัน
มาใชระบบบอีารทีไดประมาณ 6,000 คน มีจุดคุมทุนอยูที่ประมาณ 180-200 ลานบาทตอป เฉลี่ย
เดือนละ 12-15 ลานบาท 
 รูปแบบชองทางเดินรถ ชองทางเฉพาะบีอารที (exclusive lane) มีความกวาง 3.5 เมตร 
กอสรางในชองจราจรขวาสุดของถนนชวงที่เหมาะสม เพ่ือเลี่ยงจุดตัดกับถนนหรือซอยตางๆ โดยมีคัน
คอนกรีตแยกชองทางรถบีอารทีออกจากชองทางเดินรถท่ัวไป ชองเดินรถมวลชน (high-occupancy 
vehicle/HOV lane) เปนชองจราจรดานขวาสุดของถนนชวงที่เหมาะสม ที่เปดใหรถยนตที่มีผูโดยสาร
ตั้งแต 3 คนขึ้นไปสามารถเขามาใชชองทางรวมกับรถบีอารทีได  ชองทางรวมกับรถทั่วไป (share 
lane) บริเวณทางแยกบางจุด 
 
 การจัดการจราจรในเสนทาง 
 ๐ ถนนนราธิวาสราชนครินทร ไดจัดใหเปนชองทางเฉพาะบีอารที ยกเวนบริเวณแยก
จันทน-นราธิวาส, แยกรัชดา-นราธิวาส และแยกพระรามที่ 3-นราธิวาส ที่เปนชองทางรวมกับรถทั่วไป 
โดยหามรถหยุดหรือจอดตลอดแนวถนนนราธิวาสราชนครินทร ทั้งน้ี ภายหลังการกอสรางพ้ืนผิว
จราจรแตละฝงยังมีครบทั้ง 4 ชองจราจรเชนเดิม แตมีขนาดชองทางลดลงจาก 3.50 เมตร เหลือ 2.85 
เมตร ซึ่งรถอ่ืนยังสามารถใชเสนทางไดตามปกติ 
 ๐ ถนนพระรามที่ 3 ไดจัดใหเปนชองทางเฉพาะบีอารที โดยหามรถหยุดหรือจอดตลอด
แนวเสนทางบีอารที 
 ๐ บนสะพานขามทางแยกตางๆ และสะพานพระราม 3 ตอเนื่องมายังถนนรัชดาภิเษก-ทา
พระ กอนถึงแยกรัชดา-ตลาดพลู จัดเปนชองเดินรถมวลชน (HOV lane) 
 ๐ แยกรัชดา-ตลาดพลู ไดเพ่ิมความจุของชองจราจรสําหรับรถรอเลี้ยวขวาจากถนน
รัชดาภิเษกเขาสูถนนราชพฤกษมุงหนาแยกตากสิน (ทางเขาสถานีราชพฤกษ) ซึ่งเปนชองทาง
รวมกับรถทั่วไป 
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 ๐ มีการจัดการจุดกลับรถเพื่อความปลอดภัย โดยติดตั้งสัญญาณไฟท่ีจุดกลับรถหนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และปดจุดกลับรถบริเวณวัดปริวาสและถนนรัชดาภิเษก-
ทาพระ สวนบริเวณแยกสาทร-นราธิวาสไดจัดจุดกลับรถเพิ่มเติมสําหรับรถทั่วไป 
 ๐ มีการกอสรางทางเดินเชื่อมระหวางสถานีสาทรและสถานีรถไฟฟาบีทีเอส ชองนนทรี 
ขามแยกสาทร-นราธิวาส โดยจะร้ือสะพานลอยเดิมทั้งสี่ดานเม่ือแลวเสร็จ (www.bangkokbrt.com) 
 
6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ธารทิพย เตะชะทิพยมณี (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการใช
รถไฟฟาบีทีเอสของผูบริโภคภายหลังเปดใหบริการ ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส มีความคิดเห็นในภาพรวมในการเดินทางดวยรถไฟฟา 
พบวา ผูบริโภคกลุมตัวอยางเดินทางดวยรถไฟฟาคอนขางนอยมากที่สุด ปจจัยดานสถานภาพรสมรส 
พบวา ผูใชบริการท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความคิดเห็นในทุกๆดานแตกตางกัน ปจจัยดาน
ชวงอายุพบวาผูใชบริการท่ีมีชวงอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในดานตัวรถ ดานสถานที่ ดาน
บริการและอ่ืนๆแตกตางกัน ปจจัยดานระดับการศึกษาพบวาผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาตางกัน มี
ความพึงพอใจดานตัวรถ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน ปจจัยสวนบุคคลดาน
อาชีพพบวา ผูใชบริการที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจทุกๆดานซึ่งประกอบไปดวยดานตัวรถ 
ดานราคา ดานสถานที่ ดานบริการและอ่ืนๆ ดานการสงเสริมทางการตลาดและทุกดานในภาพรวม
แตกตางกัน ปจจัยดานระดับรายไดพบวา ผูใชบริการที่มีระดับรายไดแตกตางกันมีความพึงพอใจดาน
ตัวรถ ดานราคา ดานสถานที่ และทุกดานในภาพรวมแตกตางกัน  
 สมชัย เจริญวรเกียรติ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ที่ไดรับบริการ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) ผลการวิจัยพบวา ผูที่เขามาใชบริการภายในสถานี
รถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-29 ป มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา มี
การศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยนอยกวา 5,000 บาท เปนโสด 
และเปนคนที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด โดยผูใชบริการที่มีอายุตางกันความพึงพอใจตอการรับบริการ 
ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแตกตางกัน  ผูใชบริการที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการรับบริการ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) 
ดานบริการตางๆ ดานราคาคาบริการตางๆ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานี และดาน
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแตกตางกัน ผูใชบริการที่มีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการรับ
บริการ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) ดานพนักงานผูใหบริการแตกตางกัน สวนผูใชบริการที่มี
รายไดแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการรับบริการ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) ดานบริการ
ตางๆ ดานบริการตางๆ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานี และดานพนักงานผูใหบริการแตกตาง
กัน และผูใชบริการท่ีมีสถานภาพการสมรสตางกันมีความพึงพอใจตอการรับบริการ ณ สถานีรถไฟ
กรุงเทพ (หัวลําโพง) ดานความกาวหนาทันสมัยของการบริการแตกตางกัน   
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 สมบูรณ ไตรทิพธํารงโชค (2539: 135) ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณภาพการใหบริการรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ ควรตองมีการ
กําหนดเวลาในการหยุดรับ – สงผูโดยสารที่แนนอน เพ่ิมความปลอดภัยใหแกผูโดยสาร ควรทําความ
สะอาดและบํารุงรักษารถใหอยูในสภาพดี รวมถึงอบรมมารยาทการขับรถและการใหบริการ 
 สวนีย คงเพชราทิพย (2545: 107) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติในการใช
บริการรถไฟฟา BTS ของประชาชนยานฝงธนบุรี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
ความปลอดภัยและความตรงตอเวลาของขบวนรถไฟฟามากที่สุด สวนสิ่งที่กลุมตัวอยางให
ความสําคัญรองลงมา คือความทันสมัยและสิ่งอํานวยความสะดวก และความรวดเร็วเปนปจจัยที่
สําคัญที่มีผลตอทัศนคติในการใชบริการรถไฟฟา BTS ของประชาชนยานฝงธนบุรี รวมถึง
ความสัมพันธระหวางปจจัยเก่ียวกับขบวนรถไฟฟากับทัศนคติในการใชบริการ ในทิศทางเดียวกัน
ระดับสูง 
 บุษรา เสง่ียมงาม (2547: 143) ไดทําการวิจัยเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการ
รถไฟฟาใตดินในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การศึกษาความตองการของผูใชบริการที่
แทจริง ราคาคาโดยสารควรมีการกําหนดราคาคาโดยสารใหชัดเจน โดยอาจจะแสดงอัตราคาโดยสาร
เทียบกับระยะทางใหผูใชบริการรับรู พรอมทั้งควรมีการประชาสัมพันธตั๋วโดยสารรายเดือนเพื่อให
ผูใชบริการเขาใจและรับรูมากขึ้น โดยทัศนคติของผูใชบริการรถไฟฟาใตดินกับดานราคามีทัศนคติอยู
ในระดับปานกลาง ถึงแมวาคาบริการของรถไฟฟาใตดินจะมีราคาสูงแตก็ยอมรับได เม่ือเทียบกับคา
เสียเวลาบนทองถนนและราคาคานํ้ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น 
 จากงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งหมดจะ พบวา  ลักษณะทางประชากรศาสตรนั้นมีสวนเกี่ยวของ
กับความพึงพอใจของผูบริโภคไมวาจะเปนปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด บุคคล ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และคุณภาพในการใหบริการ ซึ่งสามารถ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจของผูบริโภคและสามารถนํามาใชประโยชน
ตอผูวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและการสรางแบบสอบถามไดตอไป    
 
 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีมีตอรถโดยสารดวนพิเศษ (Bus 
Rapid Transit) หรือ BRT” โดยในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูที่เคยใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ สายชองนนทรี-
ราชพฤกษ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit 
หรือ BRT) สายชองนนทรี-ราชพฤกษทั้งหมด โดยผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณ
ประชากรกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 26) ดังนี้ 
สูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดความผิดพลาดไมเกิน 
5% ดวยความเชื่อม่ัน 95%  
 
                   n = Z2 / 4E2      
   
 โดยที่  n  = ขนาดกลุมตัวอยาง 
       Z  = ระดับความเชื่อม่ันที่ 0.95 ดังนั้น Z เทากับ 1.96  
       E  = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นไดเทากับ 0.05 
 
 คํานวนไดดังนี้  

   n  = (1.96)
2 
/ 4(0.05)

2 
 

    = 384.16 หรือ 385 คน  
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 ไดขนาดตัวอยาง 385 คน และสํารองไวประมาณ 4% ของกลุมตัวอยางไดเทากับ 15 คน 
รวมเปน 400 คน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
โดยมีลําดับ ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถานีใหบริการของ
รถโดยสารดวนพิเศษที่มีจํานวนผูใชบริการมากที่สุด  4 สถานี ไดแก สถานีสาทร สถานีราชพฤกษ 
สถานีเจริญราษฎร และสถานีวัดปริวาส 
 ข้ันที่ 2 การสุมตัวอยางโดยการกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตัวอยางใน
สัดสวนที่เทากัน คือ 400/4 เทากับ สถานีละ 100 ชุด  
  วิธีการคํานวณ 
 

จํานวนกลุมตวัอยางที่จะเก็บในแตละสถานี = 
จํานวนกลุมตวัอยาง  

จํานวนสถาน ี  
 

= 
400 

=  100 
4 

  
ตาราง 2 แสดงการสุมตัวอยางขอมูล   
 

สถานี จํานวนตวัอยาง 
สถานีสาทร 100 

สถานีราชพฤกษ 100 
สถานีเจริญราษฎร 100 
สถานีวัดปริวาส 100 

รวม 400 

  
 ข้ันที่ 3 การเลือกตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่เตรียมไวนําไปเก็บขอมูลจากผูที่เคยมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
หรือ BRT ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไวในขั้นที่ 2 จนครบ 400 ตัวอยาง 
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2. การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือและขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และทฤษฎีตางๆ ที่กลาวมา
ขางตนจากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของตลอดจนนําขอมูลเหลาน้ีมาสรางแบบสอบถามที่ใชใน
การวิจัยในครั้งนี้ 
 2.  รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวม แบงได 2 ตอน ดังน้ี 
 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูที่เคยใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) สายชองนนทรี - ราชพฤกษ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสวนบุคคลตอเดือน มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-Ended 
Questions) โดยคําถามจะเปนลักษณะใหเลือกตอบ (Multiple Choice) ไดเพียงคําตอบเดียว จํานวน
ทั้งสิ้น 6 ขอ ไดแก 
 ขอที่ 1 เพศ ไดแก เพศชายและเพศหญิง ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ  
(Nominal Scale) 
 ขอที่ 2 อายุ ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale) ไดแก 15-19 ป 
20-24 ป , 25-29 ป, 30-34 ป ,35-39 ป และ 40 ป ขึ้นไป 
 ขอที่ 3 ระดับการศึกษาสูงสุด ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale) ไดแก 
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา ,อนุปริญญา/ปวส./ปริญญาตรี, สูงกวาปริญญาตรี 
 ขอที่ 4 อาชีพ โดยระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ ( Nominal Scale) ไดแก 
นักเรียน/นักศึกษา,ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน, ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 
 ขอที่ 5 รายไดสวนบุคคลตอเดือน จัดเปนการวัดขอมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 
ไดแกต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท, 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท, 20,001 – 
30,000 บาท ขึ้นไป 
 
 ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอระบบรถโดยสารดวนพิเศษ 
(Bus Rapid Transit หรือ BRT) ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และดานคุณภาพใน
การใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ  
 คําถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended Question) และเปนมาตรฐาน
วัดลิเคอรท สเกล (Likert scale) ซึ่งจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตภาคชั้น (Interval scale) มี 5 
ระดับดังนี้มากที่สุด 
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   พึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 
   พึงพอใจมาก  4 คะแนน 
   พึงพอใจปานกลาง   3 คะแนน 
   พึงพอใจนอย   2 คะแนน 
   พึงพอใจนอยที่สุด 1 คะแนน 
 
 ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้น ดังน้ี (วิเชียร 
เกตุสิงห. 2538: 8-11) 
      

ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 
ขอมูลที่มีคาสงูสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  

จํานวนชั้น  
 

= 
5 – 1 

=  0.8 
5 

  
 จากน้ันนํามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดดังน้ี 
 4.21 - 5.00 คะแนน หมายถึง ผูมาใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดตอการใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ หรือ BRT 
 3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง ผูมาใชบริการมีความพึงพอใจมากตอการใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ หรือ BRT 
 2.61 - 3.40 คะแนน หมายถึง ผูมาใชบริการมีความพึงพอใจปานกลางตอการใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ หรือ BRT 
 1.81 - 2.60 คะแนน หมายถึง ผูมาใชบริการมีความพึงพอใจนอยตอการใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ หรือ BRT 
 1.00 - 1.80 คะแนน หมายถึง ผูมาใชบริการมีความพึงพอใจนอยที่สุดตอการใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ หรือ BRT 
 
ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือและขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือและแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลมี
การดําเนินการสรางตามลําดับ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของ  ลักษณะและรายละเอียดตางๆของรถ
โดยสารดวนพิเศษ หรือ BRT เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.  ทบทวนวัตถุประสงคของงานวิจัย เพ่ือใชในการกําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุม
ขอบเขตและวัตถุประสงคของการวิจัย 
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 3.  รวบรวมขอมูลจากแนวคิดและทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของตาง ๆ เหลาน้ันเพื่อ
นํามาเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ หรือ BRT 
 4.  นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ
เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 5.  นําแบบสอบถามที่ได มาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และตรวจสอบความเหมาะสมของ
เน้ือหา จากน้ันนําไปปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพ่ือปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอน
นําไปใช 
 6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด 
เพ่ือนําไปหาคาความเชื่อม่ันโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( -Coefficient) ของคอนบรัค 
(Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546:144) ไดคาอัลฟาเทากับ 0.914  
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บทําการเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามโดยทํา
การแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง แลวรอรับคืนดวยตนเอง โดยมีแหลงขอมูลดังนี้  
 1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก วารสารตางๆ บทความ วิทยานิพนธ 
งานวิจัยที่เก่ียวของ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต แผนพับและเอกสารตางๆ ที่เก่ียวกับรถโดยสารดวนพิเศษ 
(Bus Rapid Transit หรือ BRT) 
 2.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก การเก็บแบบสอบถามกับผูที่เคยใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) จํานวน 400 ตัวอยาง 
 
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจะนํามาดําเนินการวิเคราะห ดังนี้ 
 1. นําไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 2. นําขอมูลที่ไดมาจําแนกตามหมวดหมูและแจงนับความถี่ (Frequency Distribution) 
 3. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได โดยหาคาความถี่ (Frequency) และคิดเปนคารอยละ (Percentage) 
 4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ
โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.) 
 5. วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานจากการสํารวจขอมูลดานสวนบุคคลและความพึง
พอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษในแตละดาน ไดแกดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และ
ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ระหวาง 2 กลุม จะใชการทดสอบคา
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ที (t-test) กรณีที่ระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไปจะใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(one-way analysis of variance) ถามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงใช Least 
Significant Difference (LSD) ตรวจสอบความแตกตางระหวางกลุม 
 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยใชการวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ในการประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาคาสถิติดังนี้ 
 1.  คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1  การหาคารอยละ (Percentage) สําหรับการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพ่ือใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูล  
 

    P = 100x
n

fX




  

    
   เม่ือ  P    แทน คารอยละ 
          f     แทน ความถี่ในการปรากฎของขอมูล 
          X    แทน คาของขอมูลหรือคะแนน 
         n    แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
  
  1.2  การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) สําหรับการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพ่ือใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูล (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 39)  
 

    x  = 
n

x  

 
   เม่ือ  x       แทน คาเฉลี่ย 
                x    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
        n       แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) สําหรับการวิเคราะหสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูล (ชูศรี วงศรัตนะ. 
2541: 65) 
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    S.D. =     
 1

22




nn

xxn  

 

    เม่ือ  S.D.    แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 
                x   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
               2x    แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
      n       แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก 
  2.1  หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหารคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α 
Coefficient ของ ครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา 2546:449) โดยใชสตูรดังนี้ 
    

    
  ianceariancek

ianceariancek

var/cov11

var/cov


  

   
   เม่ือ            k           แทน จํานวนคําถาม 
    ariancecov     แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถามตางๆ 
                           iancevar        แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
 3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  สถิติ t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง 2 
กลุมที่ระดับนัยสําคัญ .05 (ชูศรี วงศรัตนะ 2541:164-165)  
    

    

2

2
2

1

2
1

21
21

n
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n
S

xx
xxt




  

 

   เม่ือ     t         แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
               1x       แทน คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 1 
              2x        แทน คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 2  
              2

1S        แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
                        2

2S     แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
            1n , 2n    แทน ขนาดกลุมตัวอยางที่ 1และขนาดกลุมตัวอยางที่ 2  
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  3.2  สถิติ One-way Analysis of Variance ANOVA หรือการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวโดยทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม จะใชสถิติ
วิเคราะหจากคา ANOVA(F) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 142) ใชสูตรดังนี้ 
 
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) 
 
แหลงความแปรปรวน df ss MS F 

ระหวางประชากร 
 

 
ภายในประชากร 

 
รวม 

1k  
 

 

kn   
 

1n  

bss  
 

 

wSS  
 

TSS  

1


k

SS
MS b

b  

 

kn

SS
MS w

w 
  

 
 

 

w

b

MS

MS  

 
 

  
 เม่ือ  k      แทนคา จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน 
       n       แทนคา ขนาดของกลุมตัวอยาง 
                 F       แทนคา คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F-distribution 
                bSS       แทนคา ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม 
                1k     แทนคา ชั้นแหงความเปนอิสระระหวางกลุม 
                wSS       แทนคา  ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Square) 
                kn      แทนคา  ชั้นแหงความอิสระภายในกลุม 
                bMS      แทนคา  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม 
                                          (Mean Square Between Groups) 
            wMS     แทนคา คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 
                                          (Mean Square Within Groups) 
 
  กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความแตกตางเปน
รายคูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวิธี Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 
333) ใชสูตร ดังนี้ 
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  เม่ือ  LSD  แทนคา  ผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุม ตัวอยางกลุมที่ i และ j 
    MSE  แทนคา  Mean Square Error  wMS  
    k   แทนคา  จํานวนกลุมของตัวอยางที่ใชทดสอบ 
    n   แทนคา  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
       แทนคา  ความคลาดเคลื่อน 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา ความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ(Bus 
Rapid Transit) หรือ BRT การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล
ผูทําการวิจัยไดทําการกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห 
 n  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
  X    แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t   แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาเปรียบเทียบคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t 
 F   แทน  คาสถิตทิี่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ F 
 LSD  แทน  ผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุม ตัวอยาง กลุมที่ i และ j  
 Sig.  แทน  ระดับนัยสําคญัทางสถิติจากการทดสอบใชในการสรุปผลการทดสอบ 
    สมมติฐาน 
 *  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 0H  แทน  สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 aH   แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการ
นําเสนอออกเปน 4 ตอน ดังนี้ คือ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดสวนบุคคลตอเดือน 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ 
ทั้ง 7 ดาน 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเร่ืองปญหาและขอเสนอแนะ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามการวิเคราะห
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสงูสุด 
อาชีพ รายไดสวนบุคคลตอเดือน โดยแจกแจงจํานวน และคารอยละ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
ตาราง 4 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูล ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ     
 ชาย 229  57.25  
 หญิง 171  42.75  

รวม 400  100.00  
2. อายุ     
 15 – 19 ป 95  23.75  
 20 – 24 ป 59  14.00  
 25 – 29 ป 112  28.00  
 30 – 34 ป 52  13.00  
 35 – 39 ป 42  10.50  
 40 ปขึ้นไป 43  10.75  

รวม 400  100.00  
3. ระดับการศกึษาสูงสุด     
 มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา 97  24.25  
 อนุปริญญา/ปวส/ปริญญาตรี 231  57.75  
 สูงกวาปริญญาตร ี 72  18.00  

รวม 400  100.00  
4. อาชีพ     
 นักเรียน/นักศกึษา 106  26.50  
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 43  10.75  
 พนักงานบริษทัเอกชน 202  50.50  
 ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 49  12.25  

รวม 400  100.00  
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

5. รายไดสวนบุคคลตอเดือน     
 ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 69  17.25  
 5,001 – 10,000 บาท 58  14.50  
 10,001 – 20,000 บาท 136  34.00  
 20,001 – 30,000 บาท 77  19.25  
 30,000 บาทขึ้นไป 60  15.00  

รวม 400  100.00  
 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ัง
นี้จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้  
           เพศ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 229 คน คิดเปนรอย
ละ 57.25 และเพศหญิงมีจํานวน 171 คิดเปนรอยละ 42.75 ตามลําดับ 
 อายุ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 25-29 ป มีจํานวน 112 คน 
คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมาคือ ชวงอายุ 15-19 ป มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 ชวงอายุ 
20-24 ป มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.00 ชวงอายุ 30-34 ป มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 
13.00  ตามลําดับ ชวงอายุ 40 ปขึ้นไป มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 และชวงอายุ 35-39 ป 
คิดเปนรอยละ 10.50 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษาสูงสุด กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระดับการศึกษา       
อนุปริญญา/ปวส.-ปริญญาตรี มีจํานวน 231 คน คิดเปนรอยละ 57.75 รองลงมาคือมีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 และ มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญา
ตรี มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 ตามลําดับ 
 อาชีพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 
202 คน คิดเปนรอยละ 50.50  รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน 106 คน คิดเปนรอย
ละ 26.50 อาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.25 และอาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 ตามลําดับ 
 รายไดสวนบุคคลตอเดือน กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดสวนบุคคลตอ
เดือน 10,001-20,000 บาท มีจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.00 รองลงมาคือมีรายได 20,001 – 
30,000 บาท มีจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.25  มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ5,000 บาท มีจํานวน 
69 คน คิดเปนรอยละ 17.25 มีรายได 30,000 บาทขึ้นไป มีจํานวน 60 คน และมีรายได 5,001-
10,000บาท มีจํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.25  ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดาน ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ 
ทั้ง 7 ดาน โดยแจกแจงจํานวน คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ 
 

ดานผลิตภัณฑ X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ความทันสมัยและรูปทรงของรถโดยสาร 3.54 0.68 มาก 
ความแข็งแรง ไดมาตรฐานและความปลอดภัยของรถโดยสาร 3.29 0.80 ปานกลาง 
การตกแตงภายในรถโดยสาร 3.27 0.84 ปานกลาง 
ความสะดวกสบายระหวางที่อยูบนรถโดยสาร 3.32 0.75 ปานกลาง 
ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในรถโดยสาร 3.19 0.73 ปานกลาง 
การถายเทของอากาศภายในรถโดยสาร 3.02 0.88 ปานกลาง 
ความเพียงพอของที่ยึดจับภายในรถโดยสาร 2.76 0.93 ปานกลาง 
ความเพียงพอของที่นั่งภายในรถโดยสาร 2.98 0.79 ปานกลาง 
ความจุของจํานวนผูโดยสาร 3.43 0.95 มาก 

รวม 3.20 0.81 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 5 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ทั้ง 7 ดาน ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 เม่ือพิจารณาในแตละ
ขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดาน
ผลิตภัณฑ โดยมีความพึงพอใจตอความทันสมัยและรูปทรงของรถโดยสาร อยูในระดับมากคาเฉลี่ย
เทากับ 3.54 ความจุของจํานวนผูโดยสารโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.43 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดาน
ผลิตภัณฑในระดับปานกลาง ในขอความสะดวกสบายระหวางที่อยูบนรถโดยสาร โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.32 ความแข็งแรงไดมาตรฐานและความปลอดภัยของรถโดยสาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 
การตกแตงภายในรถโดยสาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในรถ
โดยสาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 การถายเทของอากาศภายในรถโดยสาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.02 ความเพียงพอของที่นั่งภายในรถโดยสาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 และความเพียงพอของที่
ยึดจับภายในรถโดยสาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76 
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจดานราคา 
 

ดานราคา X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

อัตราคาบริการเม่ือเปรียบเทียบกับรถโดยสารประจําทางชนิดอ่ืน 3.49 0.93 มาก 
ราคาเหมาะสมกับระยะทาง 3.51 0.75 มาก 

รวม 3.50 0.84 มาก 

  
 จากตาราง 6 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ทั้ง 7 ดาน ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจดานราคา โดยรวมอยูในมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดาน
ผลิตภัณฑ โดยมีความพึงพอใจตอราคาเหมาะสมกับระยะทาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 และอัตรา
คาบริการเม่ือเปรียบเทียบกับรถโดยสารประจําทางชนิดอ่ืน อยูในระดับมากคาเฉลี่ยเทากับ 3.49  
 
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

ดานชองทางการจัดจําหนาย X  S.D. 
ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ความสะดวกในการจายเงินผานชองจําหนายบัตรโดยสาร 3.40 0.77 ปานกลาง 
ความเพียงพอของชองจําหนายบัตรโดยสาร 3.17 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.82 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 7 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ทั้ง 7 ดาน ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 เม่ือ
พิจารณาในแตละขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดาน
ชองทางการจัดจําหนายในระดับปานกลาง ในขอความสะดวกในการจายเงินผานชองจําหนายบัตร
โดยสาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 ความเพียงพอของชองจําหนายบัตรโดยสาร โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.17  
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด 
 

ดานการสงเสริมการตลาด X  S.D. 
ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ความชัดเจนของขอความในสื่อเชน โทรทศัน สิ่งพิมพ ปาย
โฆษณา 3.12 0.80 ปานกลาง 
ความนาสนใจของสื่อ เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ ปายโฆษณา 3.17 0.81 ปานกลาง 
สื่อ เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ ปายโฆษณาใหขอมูลไดครบถวน 
ถูกตอง 3.44 0.75 มาก 

รวม 3.23 0.78 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 8 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ทั้ง 7 ดาน ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 เม่ือ
พิจารณาในแตละขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานการ
สงเสริมการตลาดในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจตอสื่อ เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ ปายโฆษณาให
ขอมูลไดครบถวน ถูกตอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44   
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานการ
สงเสริมการตลาดในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจตอความนาสนใจของสื่อ เชน โทรทัศน 
สิ่งพิมพ ปายโฆษณา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 และความชัดเจนของขอความในสื่อเชน โทรทัศน 
สิ่งพิมพ ปายโฆษณา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12  
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจดานบุคคล 
 

ดานบุคคล X  S.D. 
ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการทีช่องจําหนายตั๋ว 3.61 0.70 มาก 
ความสุภาพออนโยนในการใหบริการ 3.81 0.72 มาก 
การแตงกายของเจาหนาที่สะอาด เรียบรอย 3.58 0.70 มาก 
การใหความชวยเหลือตางๆ 3.61 0.68 มาก 
ความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่ 3.22 0.82 มาก 

รวม 3.56 0.72 มาก 

  
 จากตาราง 9 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ทั้ง 7 ดาน ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจดานบุคคล โดยรวมอยูในมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานบุคคล
ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจตอความสุภาพออนโยนในการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 
ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการที่ชองจําหนายตั๋วและการใหความชวยเหลือตางๆ โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.61 การแตงกายของเจาหนาที่สะอาด เรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และ
ความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 
 
ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจดานลักษณะทางกายภาพ

และสิ่งแวดลอม 
 

ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม X  S.D. 
ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
บริเวณที่จัดใหผูมาใชบริการน่ังรอรถโดยสารดวนพิเศษ 3.25 0.75 ปานกลาง 
การตกแตงภายในสถาน ี 3.60 0.67 มาก 
ความสะอาดบริเวณสถาน ี 3.42 0.72 มาก 

รวม 3.42 0.71 มาก 
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 จากตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ทั้ง 7 ดาน ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 
เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานลักษณะ
ทางกายภาพและสิ่งแวดลอมในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจตอการตกแตงภายในสถานี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 และความสะอาดบริเวณสถานี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานลักษณะ
ทางกายภาพและสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจตอบริเวณที่จัดใหผูมาใชบริการ
นั่งรอรถโดยสารดวนพิเศษโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25   
 
ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจดานคุณภาพในการ

ใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
 

ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ X  S.D. 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
การจัดระเบียบการใหบริการตามลําดับกอนหลัง 3.31 0.78 ปานกลาง 
การใหรายละเอียดในการเดินทาง 3.00 0.85 ปานกลาง 
ระยะเวลาในการรอรถโดยสารในแตละเทีย่ว 3.58 0.71 มาก 

รวม 3.29 0.78 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ทั้ง 7 ดาน ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
โดยรวมอยูในปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดาน
ระยะเวลาในการรอรถโดยสารในแตละเที่ยว ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 การจัดระเบียบ
การใหบริการตามลําดับกอนหลัง ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 และการให
รายละเอียดในการเดินทาง ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00  
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ตาราง 12 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจโดยรวมทุกดาน 
 

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการโดยรวมทุกดาน X  S.D. 
ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ 3.20 0.52 ปานกลาง 
ดานราคา 3.50 0.73 มาก 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.28 0.70 ปานกลาง 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.24 0.62 ปานกลาง 
ดานบุคคล 3.57 0.55 มาก 
ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 3.42 0.55 มาก 
ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 3.29 0.57 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.60 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 12 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูมาใช
บริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ทั้ง 7 ดาน ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจโดยรวมทุกดานอยูในปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 เม่ือพิจารณาในแตละดาน
พบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานบุคคล 
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ดานราคา ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 ดาน
ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 ดานคุณภาพในการ
ใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 ดานการสงเสริมการตลาด ใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 และดานผลิตภัณฑ ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.20   
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 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานที1่: ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถติิไดดังนี้ 
 oH :  ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ไมแตกตางกัน  

 aH : ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  2 
กลุมที่เปนอิสระตอกัน โดยคํานวณจากคาที (Independent Sample t-test) ใชระดับความเชื่อม่ันรอย
ละ 95 ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( oH ) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี 
 
ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนก

ตามเพศ 
 

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ เพศ n 
 X   S.D.   t   Sig  

ดานผลิตภัณฑ 
ชาย 229 3.25 0.51 2.14 0.032* 

หญิง 171 3.14 0.52     

ดานราคา 
ชาย 229 3.52 0.76 0.70 0.482 

หญิง 171 3.47 0.70     

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ชาย 229 3.39 0.71 3.69 0.000* 

หญิง 171 3.14 0.66     

ดานการสงเสริมการตลาด 
ชาย 229 3.33 0.60 3.11 0.002* 
หญิง 171 3.13 0.63     

ดานบุคคล 
ชาย 229 3.59 0.55 1.09 0.272 
หญิง 171 3.53 0.55     

ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 
ชาย 229 3.45 0.57 1.13 0.258 

หญิง 171 3.39 0.53     

ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ 

ชาย 229 3.31 0.54 0.76 0.445 

หญิง 171 3.27 0.60     

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 13 พบวา ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตาม 
เพศ ในดานราคา ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ดานราคา ดาน
คุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ
และสิ่งแวดลอม และ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.482, 0.445, 0.272,และ 0.258 ตามลําดับ ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( oH ) หมายความวา ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่
มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตาม เพศ ในดาน
ผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.032, 0.002, 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( oH ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง ( aH ) หมายความวา ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว 
  
 สมมติฐานที่ 2 ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน สามารถเขียนสมมตฐิานทางสถติิไดดังนี้ 
 oH : ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ไมแตกตางกัน 
  aH : ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยคํานวณจากคาเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก ( oH ) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี 
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ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนก
ตามอายุ 

 

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ อายุ X    S.D.  F  Sig  

 
 

ดานผลิตภัณฑ 

15 - 19 ป  3.30 0.41 1.38 0.243 

20 - 24 ป 3.25 0.45   

25 - 29 ป  3.18 0.55   

30 - 34 ป 3.12 0.66   

35 - 39 ป  3.14 0.53   

40 ป ขึ้นไป 3.13 0.47   

 
 
 

ดานราคา 

15 - 19 ป  3.62 0.66 3.53 0.004* 

20 - 24 ป 3.66 0.76   

25 - 29 ป  3.46 0.72   

30 - 34 ป 3.19 0.88   

35 - 39 ป  3.38 0.56   

40 ป ขึ้นไป 3.62 0.76   

 
 
 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

 

15 - 19 ป  3.57 0.60 8.56 0.000* 

20 - 24 ป 3.26 0.66   

25 - 29 ป  3.12 0.71   

30 - 34 ป 2.93 0.81   

35 - 39 ป  3.35 0.52   

40 ป ขึ้นไป 3.48 0.64   

 
 
 

ดานการสงเสริมการตลาด 
 

 

15 - 19 ป  3.45 0.57 4.97 0.000* 

20 - 24 ป 3.25 0.56   

25 - 29 ป  3.17 0.67   

30 - 34 ป 2.96 0.59   

35 - 39 ป  3.33 0.46   

40 ป ขึ้นไป 3.24 0.62  
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ตาราง 14 (ตอ) 
 

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ อายุ  X   S.D.   F   Sig  

 
 
 

ดานบุคคล 

15 - 19 ป  3.72 0.51 3.54 0.004* 

20 - 24 ป 3.58 0.45   

25 - 29 ป  3.48 0.55   

30 - 34 ป 2.43 0.68   

35 - 39 ป  3.71 0.49   

40 ป ขึ้นไป 3.46 0.55   

 
 

ดานลักษณะทางกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม 

 

 

15 - 19 ป  3.52 0.49 1.08 0.358 

20 - 24 ป 3.34 0.51   

25 - 29 ป  3.40 0.60   

30 - 34 ป 3.37 0.63   

35 - 39 ป  3.38 0.48   

40 ป ขึ้นไป 3.48 0.56   

 
 

ดานคุณภาพในการใหบริการผูมา
ใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 

 

 

15 - 19 ป  3.32 0.50 0.47 0.795 

20 - 24 ป 3.27 0.58   

25 - 29 ป  3.25 0.59   

30 - 34 ป 3.26 0.73   

35 - 39 ป  3.38 0.51   

40 ป ขึ้นไป 3.34 0.47   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 14 พบวา ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตาม
อายุ ในดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และดานคุณภาพในการใหบริการผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.243, 0.358, และ 0.795 ตามลําดับ 
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( oH ) หมายความวา ผูใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทาง
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กายภาพและส่ิงแวดลอม และดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตามอายุในดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนายและดานบุคคล มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.004, 0.000,0.000 และ 0.004
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( oH )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( aH ) 
หมายความวา ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตามอายุ ในดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดและดานบุคคล แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและเพื่อใหทราบวาอายุระดับใด มีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานบุคคล แตกตางกัน 
ดังน้ันผูวิจัยไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีแบบ Least Significant 
Difference (LSD) ดังนี้  
 
ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอายุที่ตางกันกับความพึงพอใจของผูมา

ใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานราคา 
 

อายุ X  
15-19ป 20-24ป 25-29 ป 

30-34 
ป 

35-39 
ป 

40 ปข้ึนไป 

3.62 3.66 3.46 3.19 3.38 3.62 

15-19 ป 3.62 
- 

-0.34 0.16 0.43* 0.24 -0.00 

  (0.779) (0.111) (0.001) (0.069) (0.990) 

20- 24 ป 3.66 - - 0.19 
(0.099) 

0.46* 
(0.001) 

0.27 
(0.600) 

0.03 
(0.824) 

25- 29 ป 3.46 
- - - 

0.27* 0.08 -0.16 

  (0.026) (0.526) (0.210) 

30- 34 ป 3.19 - - - - -0.01 -0.00 

  (0.892) (0.954) 

35- 39 ป 3.38 - - - - - 0.00 
  (0.94) 

40 ปขึ้นไป 3.62 - - - - - - 
        

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 15 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป กับผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสาร
ดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.43 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20 – 24 ป กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20 – 24 ป มีความ
พึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
30-34 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.46 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25 – 29 ป กับผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25 – 29 ป มีความ
พึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
30-34 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.27  
 สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอายุที่ตางกันกับความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 

ชองทางการจัด
จําหนาย X  

15-19ป 20-24 ป 25-29 ป 30-34 ป 35-39 ป 
40 ป 
ข้ึนไป 

3.57 3.26 3.12 2.93 3.35 3.48 

15-19 ป 3.57 
- 

0.30* 0.45* 0.64* 0.21 0.08 

  (0.007) (0.000) (0.000) (0.083) (0.491) 

20- 24 ป 3.26   
- - 

 
0.14 

 
(0.182) 

 
0.33* 

 
(0.010) 

 
-0.89 

 
(0.516) 

 
-0.22 

 
(0.107) 

      

25- 29 ป 3.12 
- - - 

0.18 -0.23 -0.36 

  (0.097) (0.053) (0.002) 

 
30- 34 ป 

 
2.93  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
-0.42 

 
-0.55 

  (0.003) (0.000) 

 
35- 39 ป 

 
3.35  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-0.01 

  (0.369) 

 
40 ปขึ้นไป 

 
3.48 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

        

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 16 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป กับผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20-24 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดาน
ชองทางการจัดจําหนาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการ
จัดจําหนาย มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจเทากับ 0.30 
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 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 25-29 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25-29 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 
0.45 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป กับผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในชองทางการจัดจําหนายแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 
ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.64 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20 – 24 ป กับผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
20 – 24 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 
0.33 
 สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอายุที่ตางกันกับความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานการสงเสริมการตลาด 

 

การสงเสริม
การตลาด X  

15-19 ป 20-24 ป 25-29 ป 30-34 ป 35-39 ป 40 ปข้ึนไป 

3.45 3.25 3.17 2.96 3.24 3.24 

15-19 ป 3.45 
- 

0.20* 0.28* 0.49* 0.49* 0.11* 

  (0.049) (0.001) (0.000) (0.000) (0.290) 

20- 24 ป 3.25   
- - 

 
-0.20* 

 
(0.049) 

 
0.07 

 
(0.437) 

 
0.28* 

 
(0.014) 

 
-0.08 

 
(0.502) 

      

25- 29 ป 3.17 
- - - 

-0.21* -0.16 -0.07 

  (0.039) (0.145) (0.489) 

 
30- 34 ป 

 
2.96  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
0.37* 

 
-0.28* 

  
 

(0.003) 
 

(0.023) 

 
35- 39 ป 

 
3.33 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
0.85 

       (0.518) 

40 ปขึ้นไป 
 

3.24 
 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

       

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 17 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป กับผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20-24 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการ
สงเสริมการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสาร
ดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด 
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มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20-24 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจเทากับ 0.20 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 25-29 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25-29 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 
0.28 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป กับผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 
0.49 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป กับผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 
0.11 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20 – 24 ป กับผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 25-29 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
20 – 24 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด นอยกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25-29 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 
0.20 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20 – 24 ป กับผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 35-39 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
20 – 24 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 35-39 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 
0.28 
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 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25 – 29 ป กับผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
25 – 29 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด นอยกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 
0.21 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30 – 34 ป กับผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 35-39 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
30 – 34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 35-39 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 
0.37 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30 – 34 ป กับผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
30 – 34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด นอยกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 
0.28 

สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอายุที่ตางกันกับความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานบุคคล 

 

ดานบุคคล X  
15-19ป 20-24ป 25-29 ป 30-34 ป 35-39 ป 40 ปข้ึนไป 

3.72 3.58 3.48 3.43 3.71 3.46 

15-19 ป 3.72 
- 

0.13 0.23* 0.29* 0.07 0.25 

  (0.138) (0.002) (0.002) (0.938) (0.012) 

20- 24 ป 3.58   
- - 

 
0.09 

 
(0.280) 

 
0.15* 

 
(0.104) 

 
-0.12 

 
(0.248) 

 
0.11 

 
(0.294) 

      

25- 29 ป 3.48 
- - - 

0.05 -0.22 0.01 

  (0.522) (0.023) (0.842) 

 
30- 34 ป 

 
3.43  

- 
 
- 

- - 

 
-0.28 

 
-0.03 

  (0.012) (0.728) 

 
35- 39 ป 

 
3.71  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.24 

  (0.039) 

 
40 ปขึ้นไป 

 
3.46 

- - - - - - 

        

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 18 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป กับผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25-29 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานบุคคล 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานบุคคล มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสาร
ดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25-29 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.23 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานบุคคล แตกตางกัน อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีความ
พึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานบุคคล มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
30-34 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับพึงพอใจเทากับ 0.29 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20 – 24 ป กับผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานบุคคลแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20 – 24 ป มีความ
พึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานบุคคล มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 
30-34 ป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.15 
 สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 สมมติฐานที่ 3 ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจ
ตอรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 oH : ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ ไมแตกตางกัน 
 aH : ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน 
 เน่ืองจากกลุมตัวอยางที่เก็บแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ต่ํากวา นอยกวา 30  คน ผูวิจัยจึงไดรวมกลุมตัวอยาง เปน 3  กลุม คือ มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา 
อนุปริญญาตรี/ปวส/ปริญญาตรี  และสูงกวาปริญญาตรี    
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยคํานวณจากคาเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก ( oH ) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี 
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนก
ตามระดับการศึกษา 

 
ความพึงพอใจของผูมาใช

บริการ 
ระดับการศึกษา X  S.D. F Sig 

ดานผลิตภัณฑ มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา  3.23 0.47 2.23 0.108 

อนุปริญญา/ปวส/
ปริญญาตรี 

3.22 0.51   

 สูงกวาปริญญาตร ี 3.08 0.58   
ดานราคา 
 

มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา  3.63 0.59 2.09 0.138 

อนุปริญญา/ปวส/
ปริญญาตรี 

3.47 0.74   

สูงกวาปริญญาตร ี 3.43 0.87   

 
 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 

มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา  3.46 0.61 4.26 0.026* 

อนุปริญญา/ปวส/
ปริญญาตรี 

3.23 0.66   

สูงกวาปริญญาตร ี 3.08 0.89   

ดานการสงเสริมการตลาด มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา 3.40 0.65 4.00 0.034* 

 อนุปริญญา/ปวส/
ปริญญาตรี 

3.19 0.56   

 สูงกวาปริญญาตร ี 3.19 0.72   

ดานบุคคล 
 

มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา 3.64 0.56 3.00 0.050 
อนุปริญญา/ปวส/
ปริญญาตรี 

3.58 0.52   

สูงกวาปริญญาตร ี 3.44 0.60   
ดานลักษณะทางกายภาพ
และสิ่งแวดลอม 

 

 
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา 

 
3.46 

 
0.49 

 
0.49 

 
0.611 

อนุปริญญา/ปวส/
ปริญญาตรี 

3.43 0.57   

สูงกวาปริญญาตร ี 3.37 0.58   
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ตาราง 19  (ตอ) 
 
ความพึงพอใจของผูมาใช

บริการ 
ระดับการศึกษา X  S.D. F Sig 

ดานคุณภาพในการให 
บริการผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ 

มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา  3.24 0.52 0.87    0.419 

อนุปริญญา/ปวส/
ปริญญาตรี 

3.33 0.56   

 สูงกวาปริญญาตร ี 3.26 0.66   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 19 พบวา ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตาม
ระดับการศึกษา ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคคล  ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 
และดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.108, 0.138, 0.050,0.611 และ 0.419 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
( oH ) หมายความวา ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอ
รถโดยสารดวนพิเศษ ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคคล  ดานลักษณะทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอม และดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ไมแตกตางกัน ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตามระดับการศึกษาในดาน
ชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาด มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.026, และ0.034 
ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( oH )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( aH ) 
หมายความวา ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตามระดับการศึกษา 
ในดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  และเพ่ือใหทราบวาระดับการศึกษา ระดับมีความ
พึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาด แตกตาง
กัน ดังนั้นผูวิจัยไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีแบบ Least Significant 
Difference (LSD) ดังนี้  
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ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของระดับการศึกษาที่ตางกันกับความพึง
พอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 

ดานระดับการศึกษา X  

มัธยมศึกษา
หรือต่ํากวา 

อนุปริญญา/ปวส/ 
ปริญญาตรี 

สูงกวา 
ปริญญาตรี 

3.46 3.47 3.43 
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา 3.46 

- 
0.23* 0.23* 

  (0.005) (0.028) 
อนุปริญญา/ปวส/
ปริญญาตรี 

3.47 - - 0.00 
 (0.979) 

   
สูงกวาปริญญาตร ี 3.43 - - - 

     

  
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 20 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
หรือต่ํากวา กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส/ปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ํา
กวา มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาผูมาใชบริการ
รถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส/ปริญญาตรี โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจเทากับ 0.23 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ํากวา กับผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ํากวา มีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.23 
 สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของระดับการศึกษาที่ตางกันกับความพึง
พอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ดานระดับการศึกษา X  

มัธยมศึกษา 
หรือต่ํากวา 

อนุปริญญา/ปวส/ 
ปริญญาตรี 

สูงกวา 
ปริญญาตรี 

3.40 3.19 3.19 
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา 3.40 - 0.20* 

(0.007) 
0.20* 

(0.031) 
อนุปริญญา/ปวส/
ปริญญาตรี 

3.19 - - 0.00 
 (0.955) 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.19 - - - 

     

  
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 21 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
หรือต่ํากวา กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส/ปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ํา
กวา มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส/ปริญญาตรี โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจเทากับ 0.20 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ํากวา กับผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ํากวา มีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.20 
 สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานที่ 4   ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษแตกตางกัน 
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  แตกตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 oH : ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ไมแตกตางกัน 
  aH :    ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสาร
ดวนพิเศษแตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยคํานวณจากคาเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก ( oH ) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี 
 
ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนก

ตามอาชีพ 
 

ความพึงพอใจ
ของผูมาใช
บริการ 

อาชีพ X  S.D. F Sig 

ดานผลิตภัณฑ นักเรียน/นักศกึษา 3.27 0.43 1.63 0.143 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.26 0.55   
พนักงานบริษทัเอกชน           3.14 0.57   

 ธุรกิจสวนตัวเจาของกิจการ 3.24 0.41   
ดานราคา 

 
 

นักเรียน/นักศกึษา 3.58 0.65 0.65 0.580 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.52 0.61   
พนักงานบริษทัเอกชน           3.46 0.79   

 ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 3.45 0.76   
ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

 

นักเรียน/นักศกึษา 3.45 0.60 3.84 0.005* 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.26 0.65   

พนักงานบริษทัเอกชน           3.18 0.76   

 ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 3.38 0.63   

ดานการสงเสริม
การตลาด 

นักเรียน/นักศกึษา 3.36 0.59 1.93 0.123 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.27 0.51   
พนักงานบริษทัเอกชน           3.19 0.65   

 ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 3.17 0.59   
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ตาราง 22  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ
ของผูมาใช
บริการ 

อาชีพ X  S.D. F Sig 

ดานบุคคล นักเรียน/นักศกึษา 3.62 0.54 0.82 0.482 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.58 0.43   
พนักงานบริษทัเอกชน           3.53 0.56   

 ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 3.62 0.60   
ดานลักษณะทาง
กายภาพและ
สิ่งแวดลอม 

นักเรียน/นักศกึษา 3.48 0.49 0.48 0.654 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.40 0.51   
พนักงานบริษทัเอกชน           3.40 0.60   
ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 3.41 0.52   

ดานคุณภาพในการ
ใหบริการผูมาใช
บริการรถโดยสาร
ดวนพิเศษ 

นักเรียน/นักศกึษา 3.28 0.51 4.21 0.002* 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.44 0.43   
พนักงานบริษทัเอกชน           3.22 0.62   
ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 2.49 0.54   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 22 พบวา ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตาม
อาชีพ ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลและดานลักษณะทาง
กายภาพและสิ่งแวดลอม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.143, 0.580,0.123,0.482 และ 0.654 
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( oH ) หมายความวา ผูใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลและดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ไมแตกตาง
กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตามอาชีพใน ดานชองทาง
การจัดจําหนายและดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ มีคา Sig. (2-
tailed) เทากับ 0.005 และ 0.002 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( oH )  
และยอมรับสมมติฐานรอง ( aH ) หมายความวา ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวน
พิเศษจําแนกตามอาชีพ ในดานชองทางการจัดจําหนายและดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
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สมมติฐานที่ตั้งไว  และเพื่อใหทราบวาอาชีพใด มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดาน
ชองทางการจัดจําหนายและดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ดังน้ัน
ผูวิจัยไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีแบบ Least Significant 
Difference (LSD) ดังนี้  
 
ตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอาชีพที่ตางกันกับความพึงพอใจของผูมา

ใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

ดานอาชีพ X  

นักเรียน/
นักศึกษา 

ขาราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน  

ธุรกิจสวนตัว/ 
เจาของกิจการ 

3.45 3.26 3.18 3.38 

นักเรียน/นักศกึษา 3.45 - 0.18 0.26* 0.06 

  (0.142) (0.001) (0.120) 
ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.26 - - 0.08 
(0.472) 

-0.12 
(0.409) 

พนักงานบริษทัเอกชน  3.18 - - - 
 

-0.20 
(0.066) 

ธุรกิจสวนตัว/ 
เจาของกิจการ 

3.38 - - - - 

      

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 23 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ 
ในดานชองทางการจัดจําหนาย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการ
รถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพพนักงานเอกชน โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.26 
 สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  



 66 

ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอาชีพที่ตางกันกับความพึงพอใจของผูมา
ใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ 

 

ดานอาชีพ X  

นักเรียน/
นักศึกษา 

ขาราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน  

ธุรกิจสวนตัว/ 
เจาของกิจการ 

3.28 3.44 3.22 3.49 
นักเรียน/นักศกึษา 3.28 - -0.16 0.06 -0.20* 
  (0.119) (0.329) (0.035) 
ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.44 - - 0.22* 
(0.018) 

-0.04 
(0.692) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.22 - - - 
 

-0.27* 
(0.003) 

ธุรกิจสวนตัว/
เจาของกิจการ 

3.49 - - - - 

      

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 24 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ ในดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษามีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ นอยกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของ
กิจการโดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับพึงพอใจเทากับ 0.20 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใช



 67 

บริการรถโดยสารดวนพิเศษ นอยกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับพึงพอใจเทากับ 0.22 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพพนักงานเอกชน กับผูมาใชบริการรถโดยสาร
ดวนพิเศษ ที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดาน
คุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ ในดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ นอยกวาผูมา
ใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการโดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับ
พึงพอใจเทากับ 0.27 
 สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 สมมติฐานที่ 5   ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษท่ีมีรายไดสวนบุคคลตอเดือนตางกันมี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน 
  แตกตางกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 oH : ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนตางกันมีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ไมแตกตางกัน 
 aH : ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนตางกันมีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษแตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยคํานวณจากคาเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ันจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก ( oH ) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังน้ี 
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ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนก
ตามรายไดสวนบุคคลตอเดือน 

 

ความพึงพอใจของ
ผูมาใชบริการ 

รายไดสวนบคุคลตอเดือน X  S.D. F Sig 

ดานผลิตภัณฑ ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 3.24 0.40 3.28 0.012* 

5,001 - 10,000 บาท 3.36 0.42   

10,001- 20,000 บาท 3.15 0.56   

20,001- 30,000 บาท 3.07 0.55   

30,001 บาทขึ้นไป 3.28 0.52   
     

ดานราคา ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 3.54 0.67 5.34 0.000* 

5,001 - 10,000 บาท 3.86 0.66   

10,001- 20,000 บาท 3.38 0.73   

20,001- 30,000 บาท 3.35 0.67   

30,001 บาทขึ้นไป 3.55 0.85   

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 3.61 0.53 12.00 0.000* 

5,001 - 10,000 บาท 3.43 0.68   

10,001- 20,000 บาท 3.03 0.72   

20,001- 30,000 บาท 3.16 0.66   

30,001 บาทขึ้นไป 3.50 0.66   

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 3.49 0.54 7.62 0.000* 

5,001 - 10,000 บาท 3.35 0.64   

10,001- 20,000 บาท 3.08 0.64   

20,001- 30,000 บาท 3.12 0.57   

30,001 บาทขึ้นไป 3.38 0.56   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 



 69 

ตาราง 25  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจของ
ผูมาใชบริการ 

รายไดสวนบคุคลตอเดือน X  S.D. F Sig 

ดานบุคคล ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 3.66 0.53 2.06 0.085 

5,001 - 10,000 บาท 3.64 0.44   

10,001- 20,000 บาท 3.52 0.56   

20,001- 30,000 บาท 3.45 0.58   

30,001 บาทขึ้นไป 3.64 0.58   

ดานลักษณะทาง
กายภาพและ
สิ่งแวดลอม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 3.41 0.48 5.34 0.000* 

5,001 - 10,000 บาท 3.64 0.46   

10,001- 20,000 บาท 3.32 0.57   

20,001- 30,000 บาท 3.33 0.61   

30,001 บาทขึ้นไป 3.58 0.51   

ดานคุณภาพในการ
ใหบริการผูมาใช
บริการรถโดยสาร

ดวนพิเศษ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 3.28 0.50 2.77 0.019* 

5,001 - 10,000 บาท 3.42 0.44   

10,001- 20,000 บาท 3.20 0.61   

20,001- 30,000 บาท 3.26 0.66   

30,001 บาทขึ้นไป 3.45 0.49   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 25 พบวา ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตาม
รายไดสวนบุคลลตอเดือน ในดานบุคคล มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.085, ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก ( oH ) หมายความวา ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีรายไดสวนบุคคล
ตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานบุคคล ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตามรายไดสวนบุคคลตอ
เดือน ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดดาน
ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวน
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พิเศษ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.0012,0.000,0.000,0.000,0.000 และ 0.019 ตามลําดับ ซึ่งนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( oH )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( aH ) หมายความวา 
ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษจําแนกตามรายไดสวนบุคคล ในดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทาง
กายภาพและส่ิงแวดลอม และดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
 และเพื่อใหทราบวารายไดสวนบุคคลตอเดือนใด มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ 
ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดดานลักษณะทาง
กายภาพและสิ่งแวดลอม และดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ดังน้ัน
ผูวิจัยไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีแบบ Least Significant 
Difference (LSD) ดังนี้  
 
ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดสวนบุคคลตอเดือนที่ตางกันกับ

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานผลิตภัณฑ 
 

ดานผลิตภัณฑ X  

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 

5,000 บาท 

5,001- 
10,000 
บาท 

10,001- 
20,000
บาท 

20,001-
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึ้นไป 

3.24 3.36 3.15 3.07 3.28 

ต่ํากวาหรือเทากับ 
5,000 บาท 

3.24 - 
-0.11 

(0.228) 
0.96 

(0.204) 
0.17* 

(0.047) 
-0.03 

(0.726) 

5,001-10,000 บาท 3.36 - - 0.20* 
(0.011) 

0.28 
(0.002) 

0.07 
(0.407) 

10,001-20,000บาท 3.15 - - - 
 

0.07 
(0.318) 

-0.12 
(0.107) 

20,001-30,000 บาท 3.07 - - - - -0.20 
(0.023) 

30,001 บาทขึ้นไป 3.28 - - - - - 
       

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 26 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํา
กวาหรือเทากับ 5,000 บาท กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน
20,001-30,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานผลิตภัณฑ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานผลิตภัณฑมากกวาผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน20,001-30,000 บาท โดยมีผลตาง
ของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.17 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000บาท          มีความ
พึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานผลิตภัณฑ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานผลิตภัณฑมากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
เทากับ 0.20 
 
ตาราง 27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดสวนบุคคลตอเดือนที่ตางกันกับ

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานราคา 
 

ดานราคา X  

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 

5,000 บาท 

5,001- 
10,000 
บาท 

10,001- 
20,000 
บาท    

20,001-
30,000 
บาท 

30,001 
บาท 
ขึ้นไป 

3.54 3.86 3.38 3.35 3.55 

ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 3.54 
- 

-0.31* 0.15 0.18 -0.01 
  (0.014) (0.151) (0.120) (0.907) 
5,001-10,000 บาท 3.86 - - 0.47* 

(0.000) 
0.50* 

(0.000) 
0.30* 

(0.023) 
10,001-20,000บาท 3.38 - - - 

 
0.03 

(0.752) 
-0.16 

(0.133)   
20,001-30,000 บาท 3.35 - - - - -0.20 
      (0.107) 
30,001 บาทขึ้นไป 3.55 - - - - - 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 27 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํา
กวาหรือเทากับ 5,000 บาท กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน
5,001-10,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคาแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคานอยกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.31 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000บาท  มีความพึงพอใจ
ตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอ
เดือน10,001-20,000บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.47 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับ 
ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน20,001-30,000 บาท  มีความ     
พึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท มีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายได
สวนบุคคลตอเดือน20,001-30,000 บาทโดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.50 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับ  
ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน30,000 บาทขึ้นไป  มีความพึงพอใจ
ตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอ
เดือน30,000 บาทขึ้นไปโดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.30 
 สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดสวนบุคคลตอเดือนที่ตางกันกับ
ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย X  

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 

5,000 บาท 

5,001- 
10,000 
บาท 

10,001- 
20,000 
บาท     

20,001-
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึ้น
ไป 

3.61 3.43 3.03 3.16 3.50 
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 
บาท 

3.61 - 0.18 0.58* 0.44* 0.10 
 (0.121) (0.000) (0.000) (0.362) 

5,001-10,000 บาท 3.43 - - 0.39* 
(0.000) 

0.26* 
(0.025) 

-0.07 
(0.530) 

10,001-20,000บาท          3.03 - - - -0.13 -0.47 
 (0.155) (0.000) 

20,001-30,000 บาท 3.16  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

-0.20 
(0.107) 

30,001 บาทขึ้นไป 3.50 - - - - - 
       

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 28 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํา
กวาหรือเทากับ 5,000 บาท กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 
10,001-20,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายได
สวนบุคคลตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดาน
ชองทางการจัดจําหนายมากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน
10,001-20,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.58 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 
บาท กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 20,001-30,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํากวา
หรือเทากับ 5,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย
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มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาท โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.44 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท 
มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนายมากกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจเทากับ 0.39 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับ 
ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 20,001-30,000 บาท มีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท 
มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนายมากกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน20,001-30,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจเทากับ 0.26 
 สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดสวนบุคคลตอเดือนที่ตางกันกับ
ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ดานการสงเสริมการตลาด X  

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 

5,000 บาท 

5,001- 
10,000 
บาท 

10,001- 
20,000 
บาท     

20,001-
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึ้น
ไป 

3.49 3.35 3.08 3.12 3.38 
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 
บาท 

3.49 - 0.14 0.41* 0.37* 0.10 
 (0.189) (0.000) (0.000) (0.308) 

5,001-10,000 บาท 3.35 - - 0.27* 
 (0.004) 

0.23* 
(0.025) 

-0.03 
(0.769) 

10,001-20,000บาท 3.08 - - - 
 

-0.03 
(0.660) 

-0.30* 
(0.001) 

20,001-30,000 บาท 3.12 - - - - -0.26* 
30,001 บาทขึ้นไป 3.38 - - - - - 

       

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 29 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํา
กวาหรือเทากับ 5,000 บาท กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 
10,001-20,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวน
บุคคลตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการ
สงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-
20,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.41 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 
บาท กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 20,001-30,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํากวา
หรือเทากับ 5,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด 
มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน20,001-30,000 บาท โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.37 



 76 

 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท 
มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจเทากับ 0.27 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท กับผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 20,001-30,000 บาท มีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท 
มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน20,001-30,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจเทากับ 0.23 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-20,000 บาท กับ
ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป มีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 
บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด นอยกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 30,001 บาท โดยมีผลตางของคาเฉล่ียระดับความ
พึงพอใจเทากับ 0.30 
 สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดสวนบุคคลตอเดือนที่ตางกันกับ
ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานลักษณะทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอม 

 

ดานลักษณะทางกายภาพ
และส่ิงแวดลอม X  

ต่ํากวาหรือ
เทากับ 

5,000 บาท 

5,001- 
10,000 
บาท 

10,001- 
20,000 
บาท     

20,001-
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึ้น
ไป 

3.41 3.64 3.32 3.33 3.58 
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 
บาท 

3.41 - -0.22* 0.09 0.77 -0.17 
 (0.019) (0.255) (0.391) (0.073) 

5,001-10,000 บาท 3.64 - - 0.32* 
(0.000) 

0.30* 
(0.001) 

0.05 
(0.586) 

10,001-20,000บาท 3.32 - - - 
 

-0.01 -0.26* 
  (0.856) (0.002) 
20,001-30,000 บาท 3.33 - - - - -0.25* 

(0.008) 

30,001 บาทขึ้นไป 3.58 - - - - - 
       

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 30 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํา
กวาหรือเทากับ 5,000 บาท กับผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 
5,001-10,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายได
สวนบุคคลตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ใน
ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม นอยกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวน
บุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.22 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาทกับผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-
10,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 
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มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-20,000 บาท โดย
มีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.32 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาทกับผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 20,001-30,000 บาท มีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-
10,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 
มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 20,001-30,000 บาท โดย
มีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.30 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาทกับผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-
20,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม นอย
กวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.26 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน20,001-30,000 บาทกับผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 20,001-
30,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม นอย
กวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป โดยมี
ผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.25 
 สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 31 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดสวนบุคคลตอเดือนที่ตางกันกับ
ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ 

 

ดานคุณภาพในการ
ใหบริการผูมาใชบริการรถ

โดยสารดวนพิเศษ 
X  

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ  

5,000 บาท 

5,001- 
10,000 
บาท 

10,001- 
20,000 
บาท     

20,001-
30,000 
บาท 

30,001 
บาทขึ้น
ไป 

3.28 3.42 3.20 3.26 3.45 
ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 3.28 - -0.14 0.07 0.01 -0.16 

 (0.153) (0.378) (0.864) (0.092) 
5,001-10,000 บาท 3.42 - - 0.21* 

(0.014) 
0.16 

(0.104) 
-0.02 

(0.814) 
10,001-20,000บาท 3.20 - - - 

 
-0.05 -0.24* 

  (0.474) (0.006) 
20,001-30,000 บาท 3.26 - - - - -0.18 
      (0.059) 
30,001 บาทขึ้นไป 3.45 - - - - - 
       

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 31 พบวา ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน
5,001-10,000 บาทกับผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-
20,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสาร
ดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษมากกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-20,000 บาท โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจเทากับ 0.21 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาทกับผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
ตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคล
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ตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในคุณภาพในการใหบริการผู
มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ นอยกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคล
ตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 0.24 
 สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 การวิเคราะหขอมูลเร่ืองขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ 
คําถามทั้ง 3 ขอ คือ ทานอยากใหรถโดยสารดวนพิเศษเพ่ิมการบริการอะไรอีกบาง เสนทางการเดิน
รถโดยสารดวนพิเศษที่ทานอยากใหมีเพ่ิมเติม และขอเสนอแนะหรือคําติชมอ่ืนๆ การวิเคราะหขอมูล
ในสวนนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย ปรากฏตามตาราง
ดังนี้ คือ 
 
ตาราง 32 แสดงจํานวนและรอยละของขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวน

พิเศษ 
  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม จํานวน(คน) รอยละ 

ทานอยากใหรถโดยสารดวนพิเศษเพิ่มการบริการอะไรอีกบาง   

1. เพ่ิมที่นั่งพักระหวางรอขบวนรถโดยสาร                           10  2.50 
2. เพ่ิมหองน้ําภายในสถานีรถโดยสาร 8  2.00 
3. เพ่ิมรานคาภายในสถานรีถโดยสาร                                 7  1.75 

รวม 25  6.25 

เสนทางการเดินรถโดยสารดวนพิเศษท่ีทานอยากใหมีเพ่ิมเติม   

1.จรัญสนิทวงศ 9 2.25 
2.วงเวียนใหญ 15 3.75 
3.บางบอน 4 1.00 
4.ศรีนครินทร 4 1.00 

รวม 32 8.00 
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ตาราง 32 
 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม จํานวน(คน) รอยละ 

ขอเสนอแนะหรือคําติชมอ่ืนๆ   

1.ระยะเวลาในการรอรถโดยสารแตละเทีย่วนานเกินไป 18 4.50 
2.ควรมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้นเพื่อเพ่ิมจํานวนคนที่จะมา
ใชบริการ 

11 2.75 

3.ประตูรถโดยสารเปด-ปด ชาเกินไป  9 2.25 
4.ควรปรับปรุงการจัดการจราจรเพราะยังมีรถสวนบุคคลเขามา
วิ่งในเลน BRT ทําให BRT เขาจอดที่ปายลาชา 

3 0.75 

                                       รวม 41 10.25 
 

 จากตาราง 32 แสดงขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูมาใชบรกิารที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ มี
ดังนี้  
 ทานอยากใหรถโดยสารดวนพิเศษเพิม่การบริการอะไรอีกบาง 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่ตอบแบบสอบถามอยากใหรถโดยสารดวนพิเศษเพ่ิมที่
นั่งพักระหวางรอขบวนรถโดยสาร   เพ่ิมหองน้ําภายในสถานีรถโดยสาร  จํานวน 10 คน คิดเปนรอย
ละ 2.50 เพ่ิมรานคาภายในสถานีรถโดยสาร จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และเพ่ิมรานคา
ภายในสถานีรถโดยสาร จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.75 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
400 คน   
 เสนทางการเดินรถโดยสารดวนพิเศษที่ทานอยากใหมีเพ่ิมเติม     
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่ตอบแบบสอบถามอยากใหรถโดยสารดวนพิเศษเพ่ิม
เสนทางการเดินรถโดยสารดวนพิเศษที่บริเวณวงเวียนใหญ จํานวน 15คน คิดเปนรอยละ 3.75 จรัญ
สนิทวงศ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.25 บางบอน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 และศรี
นครินทร จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน 
 ขอเสนอแนะหรือคําติชมอ่ืนๆ 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่ตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะในเรื่องระยะเวลาใน
การรอรถโดยสารแตละเที่ยวนานเกินไปมากที่สุด จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.50 รองลงมาคือ 
ควรมีการประชาสัมพันธใหมากข้ึนเพ่ือเพ่ิมจํานวนคนที่จะมาใชบริการ จํานวน 11คน คิดเปนรอยละ 
2.75 ประตูรถโดยสารเปด-ปด ชาเกินไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.25 และควรปรับปรุงการ
จัดการจราจรเพราะยังมีรถสวนบุคคลเขามาวิ่งในเลน BRT ทําให BRT เขาจอดที่ปายลาชา จํานวน 3 
คน คิดเปนรอยละ 0.75 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการศึกษาคนควา 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษา ความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีมีตอรถโดยสารดวนพิเศษ 
โดย เปรียบเทียบปจจัยทางดานขอมูลสวนบุคคล ที่มีผลตอความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมและดานคุณภาพในการใหบริการผูมา
ใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ เพ่ือนําผลจากการวิจัยครั้งนี้มาเปนแนวทางในการปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่ มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล 
ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสาร
ดวนพิเศษ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ จําแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสวนบุคคลตอเดือน  
  
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจในการใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
 2. เพ่ือนําผลของการวิจัยไปเปนขอมูลเสนอแนะตอหนวยงานของกรุงเทพมหานคร บริษัก
รุงเทพธนาคมและสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ซึ่งจะ
ไดนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการปรับปรุงและเขาใจถึงความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีมีตอ
ระบบรถโดยสารดวนพิเศษ อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการบริการและการ
กําหนดนโยบายการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ อยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหตรงกับความตองการของประชาชน
มากที่สุด 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูที่เคยใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ สายชองนนทรี-
ราชพฤกษ  
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูที่เคยใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ผูวิจัยกําหนด
ขนาดตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณประชากรกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วา
นิชยบัญชา. 2545: 26) โดยกําหนดความผิดพลาดไมเกิน 5% ดวยความเชื่อม่ัน 95% ไดขนาด
ตัวอยาง 385 คน และสํารองไวประมาณ 4% ของกลุมตัวอยาง ไดเทากับ 15 คน รวมเปน 400 คน  
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ 
แตกตางกัน 
 2.  ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ 
แตกตางกัน 
 3.  ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสาร
ดวนพิเศษแตกตางกัน 
 4.  ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ แตกตางกัน 
 5.  ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอ
รถโดยสารดวนพิเศษแตกตางกัน 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือและขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และทฤษฎีตางๆ ที่กลาวมา
ขางตนจากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของตลอดจนนําขอมูลเหลาน้ีมาสรางแบบสอบถามที่ใชใน
การวิจัยในครั้งนี้ 
 2.  รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวม แบงได 2 ตอน ดังน้ี 
  
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูที่เคยมาใชบริการรถโดยสาร
ดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) สายชองนนทรี - ราชพฤกษ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
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ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสวนบุคคลตอเดือน มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-Ended 
Questions) โดยคําถามจะเปนลักษณะใหเลือกตอบ (Multiple Choice) ไดเพียงคําตอบเดียว จํานวน
ทั้งสิ้น 6 ขอ  
 ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอระบบรถโดยสารดวนพิเศษ 
(Bus Rapid Transit หรือ BRT) ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และดานคุณภาพใน
การใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ จํานวน 27 ขอ 
 
ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 เคร่ืองมือและขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือและแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลมี
การดําเนินการสรางตามลําดับ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของ  ลักษณะและรายละเอียดตางๆของรถ
โดยสารดวนพิเศษ หรือ BRT เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.  ทบทวนวัตถุประสงคของงานวิจัย เพ่ือใชในการกําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุม
ขอบเขตและวัตถุประสงคของการวิจัย 
 3.  รวบรวมขอมูลจากแนวคิดและทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของตาง ๆ เหลาน้ันเพื่อ
นํามาเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ หรือ BRT 
 4.  นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ
เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 5.  นําแบบสอบถามที่ได มาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และตรวจสอบความเหมาะสมของ
เน้ือหา จากน้ันนําไปปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพ่ือปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอน
นําไปใช 
 6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด 
เพ่ือนําไปหาคาความเชื่อม่ันโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( -Coefficient) ของคอนบรัค 
(Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา 2546: 144) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของความคงที่ของ
แบบสอบถาม  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บทําการเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามโดยทํา
การแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง แลวรอรับคืนดวยตนเอง โดยมีแหลงขอมูลดังนี้  
 1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก วารสารตางๆ บทความ วิทยานิพนธ 
งานวิจัยที่เก่ียวของ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต แผนพับและเอกสารตางๆ ที่เก่ียวกับรถโดยสารดวนพิเศษ 
(Bus Rapid Transit หรือ BRT) 
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 2.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก การเก็บแบบสอบถามกับผูที่เคยใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ (Bus Rapid Transit หรือ BRT) จํานวน 400 ตัวอยาง 
 
การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 เพ่ือใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ และ
เสนอแนะเพิ่มเติม และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูที่เคยมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ จํานวน  40  ชุด พรอมทั้งหาความเชื่อม่ัน (Reliability)  จาก
แบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  โดยใช
สูตรของ ครอนบัค (Cronbach)  ผลปรากฏวา ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ  0.914 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจะนํามาดําเนินการวิเคราะห ดังนี้ 
 1. นําไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 2. นําขอมูลที่ไดมาจําแนกตามหมวดหมูและแจงนับความถี่ (Frequency Distribution) 
 3. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได โดยหาคาความถี่ (Frequency) และคิดเปนคารอยละ (Percentage) 
 4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ
โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.) 
 5. วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานจากการสํารวจขอมูลดานสวนบุคคลและความพึง
พอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษในแตละดาน ไดแกดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และ
ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ระหวาง 2 กลุม จะใชการทดสอบคา
ที (t-test) กรณีที่ระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไปจะใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(one-way analysis of variance) ถามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงใช Least 
Significant Difference (LSD) ตรวจสอบความแตกตางระหวางกลุม 
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ผลจากการวิจัยเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีมีตอรถโดยสารดวนพิเศษ โดย
สรุปผลไดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศ
ชาย จํานวนมากที่สุด มีอายุระหวาง 25-29 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ อนุปริญญา/ปวส.-ปริญญา
ตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-20,000  
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ของผูตอบแบบสอบถาม ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และดานคุณภาพในการ
ใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ พบวา 
 ดานผลิตภัณฑ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือความ
ทันสมัยและรูปทรงของรถโดยสาร อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54  
 ดานราคา  
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานราคา โดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือราคาเหมาะสมกับ
ระยะทาง อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานชองทางการจัดจําหนาย 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือความสะดวกในการจายเงินผานชองจําหนายบัตรโดยสาร อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.40 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานการสงเสริมการตลาด 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือส่ือ เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ ปายโฆษณาใหขอมูลไดครบถวน ถูกตอง อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.44 
 ดานบุคคล 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานบุคคล โดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือความสุภาพ
ออนโยนในการใหบริการ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 
 ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานลักษณะทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือการตกแตงภายในสถานี อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 
 ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ดานคุณภาพในการใหบริการ
ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 เม่ือ
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พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือระยะเวลาในการรอรถโดยสารในแตละเที่ยว อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 
 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่1: ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะห พบวา ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอ
รถโดยสารดวนพิเศษในดานราคา ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน แตในดานผลิตภัณฑ ดานการ
สงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย แตกตางกัน 
 สมมติฐานที่2: ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะห พบวา ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอ
รถโดยสารดวนพิเศษในดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และดานคุณภาพ
ในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ไมแตกตางกัน แตในดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาดและดานบุคคล แตกตางกัน ดังนี้  
 ดานราคา 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานราคา มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20 – 24 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานราคา มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25 – 29 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานราคา มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25-29 ป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20 – 24 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป 
 ดานสงเสริมการตลาด 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20-24 ป 
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 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25-29 ป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20 – 24 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด นอยกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25-29 ป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20 – 24 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 35-39 ป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25 – 29 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด นอยกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30 – 34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 35-39 ป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30 – 34 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด นอยกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป 
 ดานบุคคล 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานบุคคล มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 25-29 ป  
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 15 – 19 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานบุคคล มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 20 – 24 ป มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ ในดานบุคคล มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอายุ 30-34 ป 
 

 สมมติฐานที่ 3:ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะห พบวา ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความ
พึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคคล  ดานลักษณะทางกายภาพ
และส่ิงแวดลอม และดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ไมแตกตางกัน 
แตในดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริมการตลาด แตกตางกัน ดังนี้ 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ํากวา มีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส/ปริญญาตรี  
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 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ํากวา มีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
 ดานสงเสริมการตลาด 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ํากวา มีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
 
 สมมติฐานที่ 4: ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ
รถโดยสารดวนพิเศษแตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะห พบวาผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ
รถโดยสารดวนพิเศษ ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลและดาน
ลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน แตในดานชองทางการจัดจําหนายและดาน
คุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน ดังนี้ 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย  
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนาย มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มี
อาชีพพนักงานเอกชน  
 ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ ในดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ นอยกวากวา
ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษ ในดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ นอยกวากวา
ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 
 
 สมมติฐานที่ 5:  ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน
ตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะห พบวาผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีรายไดสวนบุคคลตางกันมีความ
พึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานบุคคล ไมแตกตางกัน แตในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และ
ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ดังนี้ 
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 ดานผลิตภัณฑ 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 
บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานผลิตภัณฑมากกวาผูมาใชบริการรถโดยสาร
ดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน20,001-30,000 บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานผลิตภัณฑมากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000บาท 
 ดานราคา 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 
บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคานอยกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มี
รายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มี
รายไดสวนบุคคลตอเดือน20,001-30,000 บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา มากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มี
รายไดสวนบุคคลตอเดือน30,000 บาทขึ้นไป 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 
บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนายมากกวาผูมาใชบริการ
รถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 
บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนายมากกวาผูมาใชบริการ
รถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนายมากกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานชองทางการจัดจําหนายมากกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน20,001-30,000 บาท 
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 ดานสงเสริมการตลาด 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 
บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด มากกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 20,001-30,000 บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานการสงเสริมการตลาด นอยกวาผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 30,001 
 ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 
บาท มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม นอยกวาผูมา
ใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม มากกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน5,001-10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม มากกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 20,001-30,000 บาท 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม นอยกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน10,001-20,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม นอยกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป 
 ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 20,001-30,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม นอยกวาผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป 
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  ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
  ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 5,001-10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษมากกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
  ผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
มีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวน
พิเศษ นอยกวาผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป
  

อภิปรายผล 
 ผลจาการวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ มี
ประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดสวนบุคคลตอเดือน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชาย มีอายุระหวาง 25-29 ป มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.-ปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 
10,001-20,000 บาท  
 2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดาน
ราคา ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก และดานผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดและดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถ
โดยสารดวนพิเศษ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
  2.1  ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคา 
ดานบุคคลและดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 
   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานราคาโดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ราคาเหมาะสมกับระยะทาง 
เน่ืองจากในปจจุบันรถโดยสารดวนพิเศษยังคงราคาคาโดยสารที่ 10 บาทตลอดสาย ซึ่งเม่ือคิดโดย
เฉลี่ยแลว มีราคาถูกกวาการโดยสารรถโดยสารสาธารณะอ่ืนๆ ซึ่งมีราคาแพงกวา ดังน้ันผูมาใช
บริการจึงความพึงพอใจกับราคาคาโดยสารที่ราคา 10 บาทตลอดสาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สมชัย เจริญวรเกียรติ (2548: บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใชบริการที่ไดรับ
บริการ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง)” ที่พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจกับอัตราคาโดยสารใน
การเดินทาง เพราะราคาคาโดยสารไมแพงจนเกินไป ดังน้ันอัตราคาโดยสารที่ถูกสามารถจูงใจใหมีผู
มาใชบริการไดเปนจํานวนที่มากขึ้น 
  2.2 ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษในดานบุคคล  
   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานบุคคล โดยรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความสุภาพออนโยนในการ
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ใหบริการ เน่ืองจากความสุภาพออนโยนในการใหบริการรถโดยสารดวนพิเศษ ถือเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ทําใหมีผูกลับมาใชบริการอีก การดูแลเอาใจใสผูมาใชบริการจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองคํานึงไวซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสมชัย เจริญวรเกียรติ (2548:บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการท่ีไดรับบริการ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง)” ที่พบวาผูใชบริการมีความพึง
พอใจตออัธยาศัย กิริยาสุภาพออนนอมในการใหบริการของพนักงาน  
  2.3  ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษดานลักษณะทาง
กายภาพและสิ่งแวดลอม  
   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานลักษณะทาง
กายภาพและสิ่งแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ การตกแตงภายในสถานี ซึ่งลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมถือเปนปจจัยหนึ่งที่ มี
ความสําคัญตอการจูงใจใหมีผูมาใชบริการ ทั้งการตกแตงภายในสถานีที่ตองมีความสวยงาม ชวนมอง 
รวมถึงความสะอาดเรียบรอยของบริเวณสถานี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมชัย เจริญวรเกียรติ 
(2548:156) ที่ทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีไดรับบริการ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ 
(หัวลําโพง)” ที่พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจกับลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมทั้งทางดาน
การจัดพ้ืนที่ การตกแตง บรรยากาศภายในสถานีและความสะอาดเรียบรอยภายในสถานี  
  2.4  ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษดานผลิตภัณฑ 
   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษในดานผลิตภัณฑ 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เน่ืองมาจากรถโดยสารดวนพิเศษนับวาเปนระบบขนสงมวลชนรูปแบบ
ใหมจึงอาจทําใหผูมาใชบริการอาจเกิดความกังวลตางๆท้ังทางดานความแข็งแรงและไดมาตรฐานของ
ตัวรถ ความปลอดภัย ทางดานตัวรถโดยสารท่ีมีขนาดเล็กจึงทําใหผูมาใชบริการอาจรูสึกไม
สะดวกสบายเทาที่ควรรวมถึงที่ยึดจับและที่นั่งภายในรถโดยสารอาจไมเพียงพอตอความตองการ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของวิมลศรี แสนสุข(2548:139) ที่ทําการวิจัยเร่ือง”การสํารวจความพึงพอใจที่มี
ตอการใชบริการรถไฟฟาใตดินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”ที่พบวาผูมาใชบริการมีความ
พึงพอใจตอการใชบริการรถไฟฟาใตดิน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดังน้ัน หนวยงานของ
กรุงเทพมหานครและบริษัทกรุงเทพธนาคมและสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร จึง
ควรใหความสําคัญและเนนการประชาสัมพันธเร่ืองความปลอดภัยและความแข็งแรงไดมาตรฐานของ
ตัวรถโดยสารดวนพิเศษ รวมถึงภายในรถที่ควรจะมีการปรับปรุงที่นั่งใหมีมากข้ึนและเพ่ิมที่ยึดจับ 
เพ่ือสรางความม่ันใจและความสะดวกสบายใหแกผูที่จะมาใชบริการตอไป 
  2.5 ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษดานชองทางการ
จัดจําหนาย 
   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษในดานชองทางการจัด
จําหนาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เน่ืองมาจากชองทางการจัดจําหนายตั๋วโดยสารอาจจะยังมีไม
เพียงพอตอความตองการซึ่งผูมาใชบริการสวนใหญตองการความสะดวกสบายไมตองยืนรอคิวซ้ือตั๋ว
นานๆซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของนิดา พันธไชย(2546: บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเร่ือง “ความพึง
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พอใจของผูใชบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศสายรอยเอ็ด-กรุงเทพมหานคร” ที่พบวาความ
พึงพอใจของผูใชบริการในดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวมมีความพึงพอใจมาก อาจเปนเพราะวา
ชองทางการจัดจําหนายตั๋วโดยสารมีความหลากหลายความรวดเร็วในการซื้อตั๋วซ่ึงสามารถไปซื้อตั๋ว
โดยสารไดดวยตั๋วเอง ชองขายตั๋วซึ่งมีหลายชองและสามารถจองตั๋วทางโทรศัพทได  
  2.6  ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษดานการสงเสริม
ทางการตลาด 
   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษในดานการสงเสริม
การตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเน่ืองจากการประชาสัมพันธทางส่ือตางๆ ทั้งโทรทัศน 
สิ่งพิมพหรือปายโฆษณาใหมีผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษน้ัน อาจจะยังมีนอย ขอมูลขาวสารท่ี
จะสงไปถึงผูรับขาวสารอาจยังมีไมมากพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมชัย เจริญวรเกียรติ 
(2548:156) ที่ทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีไดรับบริการ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ 
(หัวลําโพง)” ที่พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ 
อยูในระดับที่คอนขางพึงพอใจ 
  2.7  ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีมีตอรถโดยสารดวนพิเศษดานคุณภาพใน
การใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษในดานคุณภาพในการ
ใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากพนักงาน
ไมมีการใหรายละเอียดในการใหบริการมากนักเพราะเปนการเดินทางระยะสั้นๆ ไมมีพนักงานมาจัด
ระเบียบในการใหบริการตามลําดับกอนหลังเพราะคิดวาไมมีความจําเปนซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของนิดา พันธไชย(2546: บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสาร
ประจําทางปรับอากาศสายรอยเอ็ด-กรุงเทพมหานคร” ที่พบวาความพึงพอใจของผูใชบริการในดาน
คุณภาพในกระบวนการใหบริการ โดยรวมมีความพึงพอใจมาก เพราะวาผูใชบริการรถโดยสารประจํา
ทางปรับอากาศสวนใหญมีความพึงพอใจและประทับใจในการใหบริการของพนักงานขายตั๋ว เชน 
แนะนําใหทราบถึงขอมูลการเดินรถ มีพนักงานชวยจัดระเบียบในการซื้อตั๋วโดยสาร 
 3.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ แตกตางกัน 
       ผลการวิเคราะหพบวา ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีเพศตางกันมีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งเพศชายนั้นมีความพึงพอใจมากกวาเพศหญิง อาจจะเน่ืองมาจากเพศ
หญิงมีความรูสึกวารถโดยสารดวนพิเศษมีขนาดเล็กเกินไป ทําใหมีอากาศถายเทไมดีพอ รวมถึง
ความจุของผูโดยสารที่จุไดนอย ทําใหรูสึกอึดอัดในชวงเวลาที่เรงดวน จึงอาจมีความพึงพอใจนอยกวา
เพศชาย สําหรับดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งเพศหญิงมีความพึงพอใจนอยกวาเพศชายทั้งนี้อาจเปน
เพราะเพศหญิงอาจไมคอยใสใจในการประชาสัมพันธในรายละเอียดของสื่อตางๆมากนั้นเพราะรถ
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โดยสารดวนพิเศษเปนเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งอาจจะไมใชเร่ืองที่เพศหญิงใหความสนใจมากนัก ทําให
ไมเปดรับสื่อ มาก ดังน้ันความพึงพอใจจึงนอยกวาเพศชาย และในดานชองทางการจัดจําหนาย เพศ
ชายมีความพึงพอใจมากกวาเพศหญิงเชนเดียวกันซ่ึงอาจเน่ืองมาจาก เพศหญิงมีความตองการความ
สะดวกสบายมากกวาเพศชาย ดังน้ันในชวงเวลาเรงดวน เพศหญิงจะตองการ การบริการในดานการ
ซื้อบัตรโดยสารที่รวดเร็วมากกวาและไมตองใชเวลารอเขาคิวนานๆ 
  3.2  ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษ แตกตางกัน 
   ผลการวิเคราะหพบวา ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอายุตางกันมีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกันในดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาดและดานบุคคล สําหรับดานราคาน้ันคนที่มีอายุนอยจะความพึงพอใจในดานราคาคาโดยสาร
มากกวาคนที่มีอายุมากซ่ึงราคาคาโดยสารสําหรับคนอายุนอยจะมีราคาคาโดยสารที่ถูกกวาราคาคา
โดยสารของผูที่มีอายุมาก อาจจะเนื่องมาจากรถโดยสารดวนพิเศษมีการลดราคาคาโดยสารสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีอายุนอยกวาคนท่ีทํางานแลว  ทางดานชองทางการจัดจําหนายสืบเนื่องจาก
บนสถานีรถโดยสาร มีตูจําหนายบัตรโดยสารอัตโนมัติซึ่งอาจจะทําใหคนที่มีอายุมากเกิดความสับสน
ในการใชงานมากกวาคนที่มีอายุนอยที่อาจจะมีความเทาทันในเทคโนโลยีมากกวา ดังน้ันคนอายุนอย
จึงมีความพึงพอใจในดานชองทางการจัดจําหนายมากกวาคนอายุมาก และในดานการสงเสริม
การตลาดคนอายุนอยจะมีการรับรูและใหความสนใจในสื่อโฆษณามากกวาทําใหสื่อประชาสัมพันธ
ตางๆสามารถเขาถึงคนอายุนอยไดมากกวา ดังน้ันคนอายุนอยจึงมีความพึงพอใจในดานการสงเสริม
การตลาดมากกวาคนอายุมาก 
  3.3  ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอรถ
โดยสารดวนพิเศษแตกตางกัน 
        ผลการวิเคราะหพบวา ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีระดับการศึกษาตางกันมี
ความพึงพอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษแตกตางกัน ในดานชองทางการจัดจําหนายและดานสงเสริม
การตลาด เพราะผูที่มีระดับการศึกษานอยกวาอาจจะยังอยูในชวงของการศึกษาเลาเรียน ซึ่งตองออก
จากบานมาขึ้นรถโดยสารเร็วกวาผูที่มีระดับการศึกษาสูงที่อยูในชวงวัยทํางาน  ผูที่มีระดับการศึกษา
นอยกวาจึงอาจจะไมรูสึกวาชองทางการจัดจําหนายบัตรโดยสารมีนอยและไมสะดวก ดังนั้นผูที่มีระดับ
การศึกษานอยกวาจึงมีความพึงพอใจมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาสูง ในดานการสงเสริมการตลาดผู
ที่มีระดับการศึกษาที่นอยกวาจะมีความพึงพอใจมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาสูง เน่ืองจากผูที่มีระดับ
การศึกษาที่นอย จะมีการเปดใจรับรูสื่อไดดีกวา ซึ่งผูที่มีระดับการศึกษาที่สูงอาจจะตองใชเวลาในเรื่อง
การทํางาน และมีความเปนสวนตัวมากกวาอาจจะทําใหสื่อประชาสัมพันธตางๆเขาถึงไดยาก 
  3.4  ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอรถโดยสารดวน
พิเศษแตกตางกัน 
        ผลการวิเคราะหพบวา ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีอาชีพตางกันมีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกันในดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานบุคคล  
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ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเอ้ือมพร กิจตระกูล (2548) ที่ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูโดยสาร
รถปรับอากาศของบริษัทกาญจนบุรีทัวร จํากัดที่พบวาผูใชบริการที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจ
โดยรวมตอการใชบริการรถปรับอากาศตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของนิดา พันธไชย(2546: 
บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศสาย
รอยเอ็ด-กรุงเทพมหานคร” ที่พบวาผูใชบริการที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจโดยรวมทางดาน
ชองทางการจัดจําหนายและดานบุคคลแตกตางกัน ทั้งน้ีเปนเพราะผูใชบริการมีความหลากหลายใน
ดานอาชีพ และมีความตองการพ้ืนฐานที่แตกตางกัน ทําใหความพึงพอใจแตกตางกันดวย 
  3.5  ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือนตางกันมีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษแตกตางกัน 
      ผลการวิเคราะหพบวา ผูใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มีรายไดตางกันมีความพึง
พอใจตอรถโดยสารดวนพิเศษ แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม และดานคุณภาพในการ
ใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ เน่ืองจากรถโดยสารดวนพิเศษมีการเก็บคาโดยสารใน
ราคาถูกทําใหคนที่มีระดับรายไดนอยเกิดความพึงพอใจในการมาใชบริการมากกวาผูที่มีรายไดมาก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิดา พันธไชย (2546: บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศสายรอยเอ็ด-กรุงเทพมหานคร” ที่พบวาผูใชบริการท่ีมี
รายไดแตกตางกันมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาดดานลักษณะทางกายภาพและดานคุณภาพกระบวนกาใหบริการแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีมีตอรถโดยสารดวนพิเศษ ผูวิจัยมี
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งบางสวนไดจากผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถาม โดยสรุปไดดังนี้  
 1. ความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ ในดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และคุณภาพในการใหบริการผูมาใช
บริการรถโดยสารดวนพิเศษ โดยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาการบริการใหเกิด
ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นและใชเปนแนวทาง มีดังนี้ 
  1.1 ดานผลิตภัณฑ  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก 
ความเพียงพอของที่ยึดจับภายในรถโดยสารและความเพียงพอของที่นั่งภายในรถโดยสารซ่ึงมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด ดังน้ัน รถโดยสารดวนพิเศษ ควรเพ่ิมที่ยึดจับภายในรถใหมีความ
เพียงพอตอผูโดยสารเนื่องจากในชวงเวลาเรงดวน อาจมีผูโดยสารหนาแน ทําใหที่ยึดจับภายในรถ
โดยสารอาจไมเพียงพอตอความตองการ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอผูโดยสารเน่ืองจาก
ไมมีที่ยึดจับในเวลาที่รถโดยสาร เบรครถ หรือเขาจอดที่สถานี และควรเพ่ิมที่นั่งภายในรถโดยสาร
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหกับผูโดยสาร 
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  1.2 ดานราคา  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งทางดาน
อัตราคาบริการเม่ือเปรียบเทียบกับรถโดยสารชนิดอ่ืนและราคาที่เหมาะสมกับระยะทางดังน้ัน รถ
โดยสารดวนพิเศษควรคงราคาคาโดยสารไวที่ 10 บาท ตลอดสาย สําหรับสายชองนนทรี-ราชพฤกษ 
ซึ่งถือเปนราคาที่ผูมาใชบริการรถโดยสารพึงพอใจและเพื่อเปนการดึงดูดใหมีผูมาใชบริการรถโดยสาร
ดวนพิเศษมากยิ่งขึ้น แตถารถโดยสารดวนพิเศษมีการขยายหรือเพิ่มเสนทางใหมีระยะทางไกลขึ้นก็
อาจจะเพ่ิมราคาคาโดยสารใหเหมาะสมกับระยะทางได ซึ่งควรมีราคาที่ถูกกวาการโดยสารโดยรถ
โดยสารสาธารณะอ่ืนๆ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหมีคนสนใจมาใชบริการมากขึ้น  
  1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางทั้งดานความสะดวกในการจายเงินผานชองจําหนายบัตรโดยสารและความเพียงพอของ
ชองทางจําหนายบัตรโดยสาร ดังน้ันรถโดยสารดวนพิเศษ ควรเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายที่สถานี
ตนทางและปลายทางในชวงเวลาเรงดวน เชน การตั้งโตะแลกเงินหรือซ้ือบัตรโดยสาร นอกเหนือจาก
ชองจําหนายบัตรโดยสารปกติเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วซ่ึงเปนการกระจายผูโดยสารไมให
หนาแนนอยูที่ชองจําหนายบัตรโดยสารในชวงเวลาเรงดวนในตอนเชาและตอนเย็นที่มีผูโดยสารเปน
จํานวนมาก 
  1.4 ดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ไดแกความชัดเจนของขอความในสื่อและความนาสนใจของสื่อ เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ ปาย
โฆษณา โดยผูมาใชบริการไดใหขอเสนอแนะวาควรมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมจํานวนคน
ที่จะมาใชบริการ เชน การทําส่ือโฆษณาทางโทรทัศน ซึ่งสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากที่สุด 
หรือการทําปายโฆษณาที่มีขอความที่สั้นกระชับ เขาใจงายและมีความดึงดูดใจ กระตุนใหเกิดการ
ทดลองใชบริการ  
  1.5 ดานคุณภาพในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ พบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแกการใหรายละเอียดในการเดินทางและการจัด
ระเบียบการใหบริการตามลําดับกอนหลัง รถโดยสารดวนพิเศษควรมีใหรายละเอียดในการเดินทางแก
ผูโดยสารใหมากขึ้น โดยอาจมีเจาหนาที่ประจําตามสถานีหลักตางๆ ในชวงเวลาที่มีผูมาใชบริการมาก 
เพ่ือใหรายละเอียดในการเดินทางและชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหแกผูมาใชบริการเพ่ือเพ่ิมความ
พึงพอใจ รวมถึงการจัดระเบียบการใหบริการกอนหลัง โดยในชวงเวลาที่มีผูโดยสารมาใชบริการเปน
จํานวนมาก การบริการอาจไมทันใจและทั่วถึง ดังนั้นความมีเจาหนาที่มาคอยอํานวยความสะดวกและ
ชวยจัดระเบียบในการเขาแถวซื้อบัตรโดยสาร  
 2. จากผลการวิเคราะหขอมูลสมมติฐานพบวากลุมผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มี
เพศแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการ
จัดจําหนาย แตกตางกัน โดยเพศชายจะมีความพึงพอใจมากกวาเพศหญิง ดังน้ัน  ในการพัฒนา
ปจจัยทางการตลาดเหลาน้ีจึงควรปรับปรุงใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการท่ีเปน
เพศหญิงใหมากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดใหกับเพศหญิง เชน แจกบัตรสวนลด
สถานเสริมความงามหรือบัตรสวนลดผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางคยี่หอตางๆ เปนตน 
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 3. จากผลการวิเคราะหขอมูลสมมติฐานพบวากลุมผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มี
อายุแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาดและดานบุคคล แตกตางกัน โดยผูที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป จะมีระดับความพึงพอใจนอยกวาผูที่
มีอายุนอย ดังน้ันผูใหบริการจึงควรปรับปรุงปจจัยทางการตลาดในดานดังกลาวเพื่อสรางความพึง
พอใจใหเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เชน นําบัตรโดยสารไปใชเปนสวนลดในการตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาล
หรือการแจกบัตรสวนลดรานอาหารเพื่อสุขภาพตางๆ 
 4. จากผลการวิเคราะหขอมูลสมมติฐานพบวากลุมผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษที่มี
รายไดสวนบุคคลตอเดือน จะมีความพึงพอใจในปจจัยทางการตลาด แตกตางกันทุกดาน ยกเวนดาน
บุคคลที่ไมมีความแตกตางกัน  โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายได 30,001 บาทขึ้นไป จะมี
ความพึงพอใจนอยกวาผูที่มีรายไดนอย ดังน้ันผูใหบริการจึงควรมีปรับปรุงปจจัยทางการตลาดตางๆ
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจและเขาถึงความตองการของบุคคลกลุมน้ี โดยเนนไปที่การอํานวยความ
สะดวก เชนที่สถานีตนทางและปลายทางซึ่งจะมีผูมาใชบริการหนาแนน อาจจะมีชองทางพิเศษ
สําหรับซ้ือบัตรโดยสารใหกับผูที่ถือบัตรเครดิตระดับแพลตตินั่มของธนาคาร หรือ การจําหนายบัตร
โดยสารที่สามารถนําไปเปนสวนลดในรานกาแฟสดหรือคารแครตางๆ  
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
 สําหรับการวิจัยที่นาสนใจครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรเปรียบเทียบผูที่มาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษกับผูที่ไมไดใชบริการรถโดยสาร
ดวนพิเศษ วา แตกตางกันอยางไร เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นของกลุมคนทั้งสองกลุมวามีความ
คิดเห็นอยางไรตอการเปดใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษเพ่ือที่จะไดนําขอมูลเหลาน้ันมาแกไข
ปรับปรุงตอไป 
 2. ควรศึกษาเรื่องแนวโนมของผูที่เคยใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ วาในอนาคตจะใช
บริการตอไปหรือไม เพราะเหตุใด ทั้งน้ีเพ่ือเปนขอมูลในการนํามาปรับกลยุทธใหเหมาะสมและเปนที่
พึงพอใจของผูที่จะมาใชบริการ เพ่ือไมใหผูที่เคยมาใชบริการหันเหไปใชบริการรถโดยสารสาธารณะ
อ่ืนๆ 
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 100 

บรรณานุกรม 
 
กัลยา วานิชยบัญชา.  (2546). การวิเคราะหสถิต ิสถติสิําหรับการบริหารและการวจัิย.  กรุงเทพฯ:  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
----------.  (2545). การวิเคราะหขอมูลดวย SPSS for Windows. พิมพคร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ:

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ชูศรี วงศรัตนะ.  (2541).  เทคนิคการใชสถิตเิพ่ือการวจัิย. พิมพคร้ังที่ 7.  กรุงเทพฯ: เทพนิมิต     

การพิมพ. 
ธารทพิย  เตะชะทิพยมณี.  (2546).  ความพึงพอใจในการใชรถไฟฟาบีทีเอสของผูบริโภคภายหลัง

เปดใหบริการ.  สารนิพนธ บธ.ม.(การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

บุษรา เสง่ียมงาม.  (2547).  ทัศนคติและพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟาใตดินในกรุงเทพมหานคร.  
สารนิพนธ บธ.ม.  (การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย    ศรีนครินวิโรฒ 

นิดา พันธไชย.  (2546).  ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศสารอยเอ็ด- 
กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ บธ.ม.(การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. ฉบับปรับปรุงใหมลาสุด. 
กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ. 

----------.  (2541). เคร่ืองมือทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ .กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ. 
สมชัย เจริญวรเกียรติ. (2547).  ความพึงพอใจของผูใชบริการที่ไดรบับริการ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ 

(หัวลําโพง). สารนิพนธ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

สมบูรณ ไตรทิพธํารงโชค.  (2539).  คุณภาพการใหบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศใน
กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ บธ.ม.(การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

สวนีย คงเพชราทิพย.  (2545). ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติในการใชบรกิารรถไฟฟา BTS ของประชาชน
ยานฝงธนบุร.ี กรุงเทพฯ: สารนิพนธ บธ.ม.(การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

วิมลศรี แสนสขุ.  (2548).  การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการใชบรกิารรถไฟฟาใตดินของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ บธ.ม.(การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑติวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

Armstrong, Gary; & Kotler, Philip. (2003). Marketing and Introduction. 6th ed. New Jersey: 
 Prentice Hall 



 101 

Kotler, Philip.  (2000).  Marketing Management. The Millennium Edition. New Jersey: Prentice 
Hall International. 

Kotler, Philip. (1997).  Marketing Management.  9th ed. New Jersey: Prentice Hall International. 
Millett, John D.  (1954).  Management in the Public Service.  New York: McGraw-Hill. 
Shelly, Maynard W.  (1975).  Responding to Social Change.  Pensylvania: Dowden, 

Hutchison Press. 
Vroom, W.H. (1964).  Working and Motivaton.  New York: Wiley and Sons, Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104 

 
                                                                                                  

 เลขท่ีแบบสอบถาม  

แบบสอบถาม 
เร่ือง: ความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษ (BRT) 

 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของผูมาใช
บริการที่มีตอรถโดยสารดวนพิเศษเพื่อประโยชนในการพัฒนาการบริการใหเกิดความพึงพอใจตอไป 
 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ คือ 
ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบสอบถาม 
ตอนที ่2 ความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอระบบรถโดยสารดวนพิเศษ โดยมีเกณฑแสดงระดับ
ของความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  
   ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  = 5  
   ความพึงพอใจในระดับมาก  = 4  
   ความพึงพอใจในระดับปานกลาง = 3  
   ความพึงพอใจในระดับนอย  = 2  
   ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด  = 1 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ผูทําวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีในการตอบแบบสอบถาม 
คําตอบของทานผูทําวิจัยจะเก็บไวเปนความลับและใชสําหรับเปนขอมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยใน
ลักษณะภาพรวมดังนั้นคําตอบของทานจะไมมีผลเสียหายตอทานแตประการใด 
 
ในโอกาสนี้ผูทําวิจัยตองขอขอบคุณทุกทานอยางสูงที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเครือ่งหมาย ลงในชองวาง (   ) ที่ตรงกับขอมูลของทานมากที่สุด 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 1. เพศ  
  (   ) 1. ชาย    (   ) 2. หญิง  
 2. อายุ  
  (   )  1. 15- 19 ป    (   ) 2. 20-24 ป 
  (   )  3. 25-29 ป   (   ) 4. 30-34 ป 
  (   )  5. 35-39 ป    (   ) 6. 40 ป ขึ้นไป 
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 3. ระดับการศกึษาสูงสุด 
  (   )  1. มัธยมศึกษาตอนตนหรือต่ํากวา        
    (   )  2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
    (   )  3. อนุปริญญา/ปวส./ปริญญาตรี 
    (   )  4. สูงกวาปริญญาตรี 
 4.  อาชีพ  
  (   ) 1. นักเรียน/นักศึกษา        
  (   ) 2. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
  (   ) 3. พนักงานบริษัทเอกชน           
   (   ) 4. ธุรกิจสวนตวั/เจาของกิจการ 
  (   ) 5. อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ……………. 
 5. รายไดสวนบุคคลตอเดือน 
  (   ) 1.ต่ํากวาหรือเทากับ 5,000 บาท 
  (   )  2. 5,001 - 10,000 บาท 
  (   )  3. 10,001- 20,000 บาท  
  (   )  4. 20,001- 30,000 บาท 
  (   )  5. 30,001 บาท ขึ้นไป 
 
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอรถโดยสารดวนพิเศษ ทั้ง 7 ดาน  

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการในแตละดาน 

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ดานผลิตภัณฑ 
1.1 ความทันสมัยและรูปทรงของรถโดยสาร      
1.2 ความแข็งแรง ไดมาตรฐานและความปลอดภัย
ของรถโดยสาร 

     

1.3 การตกแตงภายในรถโดยสาร      
1.4 ความสะดวกสบายระหวางที่อยูบนรถโดยสาร      
1.5 ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในรถโดยสาร      
1.6 การถายเทของอากาศภายในรถ      
1.7 ความเพียงพอของที่ยึดจับภายในรถโดยสาร      



 106 

 
 
 

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการในแตละดาน 

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 
 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1.8 ความเพียงพอของที่นั่งภายในรถโดยสาร      
1.9 ความจุของจํานวนผูโดยสาร      
2. ดานราคา 
2.1 อัตราคาบริการเม่ือเปรียบเทียบกับรถโดยสาร
ประจําทางชนิดอ่ืน 

     

2.2 ราคาเหมาะสมกับระยะทาง      
3. ดานการจัดจําหนาย 
3.1 ความสะดวกในการจายเงินผานชองจําหนาย
บัตรโดยสาร 

     

3.2 ความเพียงพอของชองจําหนายบัตรโดยสาร      
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
4.1 ความชัดเจนของขอความในสื่อเชน โทรทัศน 
สิ่งพิมพ ปายโฆษณา 

     

4.2 ความนาสนใจของสื่อ เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ 
ปายโฆษณา 

     

4.3 สื่อ เชน โทรทัศน สิ่งพิมพ ปายโฆษณาให
ขอมูลไดครบถวน ถูกตอง  

     

5. ดานบุคคล 
5.1 ความเพียงพอของเจาหนาที่ใหบริการที่ชอง
จําหนายตั๋ว 

     

5.2 ความสุภาพออนโยนในการใหบริการ      
5.3 การแตงกายของเจาหนาที่สะอาด เรียบรอย      
5.4 การใชความชวยเหลือตางๆ       
5.5 ความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที ่      
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ความพึงพอใจของผูมาใชบริการในแตละดาน 

ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ 
 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

6. ดานลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดลอม 
6.1 บริเวณทีจั่ดใหผูมาใชบริการน่ังรอรถโดยสาร
ดวนพิเศษ 

     

6.2 การตกแตงภายในสถานี      
6.3 ความสะดวกบริเวณสถานี      
7. ดานคุณลักษณะในการใหบริการผูมาใชบริการรถโดยสารดวนพิเศษ 
7.1 การจัดระเบียบใหบริการตามลําดับกอนหลัง      
7.2 การใหรายละเอียดในการเดินทาง      
7.3 ระยะเวลาในการรอรถโดยสารในแตละเที่ยว      

 
 
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1.ทานอยากใหรถโดยสารดวนพิเศษเพ่ิมการบริการอะไรอีกบาง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.เสนทางการเดินรถโดยสารดวนพิเศษที่ทานอยากใหมีเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ขอเสนอแนะหรือคําติชมอ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

รองศาสตราจารย ดร. สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์      อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 
 คณะสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย ดร.ธนภูมิ   อติเวทิน อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 
 คณะสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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