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บทคดัย่อ 

การท าโครงงานคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัการเดินทางท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ และศึกษาระดบัความพึงพอใจของ
ผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการของรถตูโ้ดยสารประจ าเส้นทาง มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลลง์าม
วงศว์าน-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ (หมายเลขเส้นทางเดินรถ ต.86) ขนาดตวัอยา่งจ านวน 250 คน เคร่ืองมือ
คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Windows ดว้ยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test  

 ผลการศึกษาโครงงาน พบวา่ค่าเฉล่ียรวมของทุกดา้นประชาชนมีระดบัความพึงพอใจต่อการ
ใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะอยูใ่นระดบัมาก(x̅=3.706)เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือระยะเวลาในการเดินทาง(x̅=3.883)รองลงมาอตัราค่าโดยสาร(x̅=3.845)ผูใ้หบ้ริการรถโดยสาร 
(x̅=3.778)ความปลอดภยัในการใช้บริการ(x̅=3.663)ค่าเฉล่ียน้อยสุดคือความสะดวกสบายในขณะใช้
บริการ(x̅=3.363)ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจ พบวา่ระดบัการศึกษาเทียบ
กบัระยะเวลาเดินทาง ความปลอดภยั ความสะดวกสบาย สถานภาพสมรถเทียบกบัระยะเวลาเดินทาง 
อาชีพเทียบกับความปลอดภยั ความสะดวกสบาย น้อยกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติ ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยการเดินทางกับความพึงพอใจ พบว่า เดินทางช่วงเวลาเทียบกับความสะดวกสบาย 
ระยะเวลารอรถเทียบกบัอตัราค่าโดยสารระยะเวลาเดินทาง นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
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Abstract 

The objective of this research aims to study the personal and transportation factors that affect 
the public van passengers’ satisfaction and to study the passengers’ satisfaction level to the services of 
public van in case study: Dhurakij Pundit University – The Mall Ngamwongwan – Victory Monument 
(No. T86). The number of the studied population is 250 general passengers by using questionnaires 
which analyzing by SPSS for Windows in percent, mean, standard deviation, T-test and F-test. 
 The result of this research show that form the total’ of the factors, Arerage customers’ 
satisfaction to the services of public van is excellent (X̅=3.706). When consider the factors found that 
the highest mean factor is the travel time (X̅=3.886) following by fare (X̅=3.845), service (X̅=3.778) 
and safety (X̅=3.663). The lowest mean factor is the ease. The relations between the personal factors 
and the satisfaction found that when compare education level with travel time, safety with ease, marital 
status with travel time, and occupation with safety and ease is lower than the statistical significance. 
The relations between transportation factors and satisfaction found that when compare travel time with 
ease, waiting time with fare and travel time is lower than the statistical significance. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จ ำนวนประชำกรท่ีอำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนครประมำณ 5,605,672 คน แบ่งเป็นผู ้ชำย 
2,644,800 คน และ จ ำนวนผูห้ญิง 2,960,872 คน ซ่ึงกรุงเทพมหำนครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย 
จึงส่งผลให้มีอตัรำกำรใชร้ถบนทอ้งถนนเพิ่มข้ึนตำมจ ำนวนประชำกรท ำให้กำรจรำจรบนทอ้งถนนติด
ไดต้ลอดเวลำ โดยทัว่ไปเวลำออกเดินทำงไปท ำงำน ตอนเชำ้โดยประมำณ 05.30-09.00 น. เพื่อใหท้นัใน
กำรเขำ้ท ำงำนและช่วงบ่ำยจะเร่ิมท่ี เวลำ 15.30-18.00 น. ซ่ึงเป็นเวลำท่ีคนส่วนใหญ่เลิกงำนจึงท ำให้รถ
ติดต่อ เน่ืองหำกวนัไหนฝนตกรถจะเคล่ือนตวัช้ำถนนหลำยสำยเปรียบเสมือนแอ่งน ้ ำชั่วขณะ แมว้่ำ
กรุงเทพมหำนคร จะมีระบบขนส่งมวลชนท่ีหลำกหลำย อำทิเช่น บริกำรเรือโดยสำรรถไฟฟ้ำ(BTS) 
และใตดิ้น(MRT) แต่ยงัคงประสบกบัปัญหำกำรจรำจรท่ีแออดัแต่ดูเหมือนโยบำยลดภำษีรถคนัแรกคง
จะเพิ่มปริมำณรถบนท้องถนนให้อย่ำงมำก จำกผลกำรส ำรวจ INRIX บริษัทวิเครำะห์หำข้อมูล
กำรจรำจรออกมำเผยรำยงำนกำรประเมินสภำพกำรจรำจรทัว่โลก ประจ ำปี 2016 หรือ Global Traffic 
Scorecard Report วนัท่ี (20 ก.พ.2560) ผลปรำกฏว่ำประเทศไทยได้อนัดบั 1 กรุงเทพมหำนครรถติด
ท่ีสุดในโลกโดยทัว่ไปในแต่ละเมืองทัว่ประเทศ เสียเวลำเฉล่ียรำว 61 ชั่งโมงต่อปีกำรใช้เวลำกำร
เดินทำงในแต่ละวนัส่งผลกระทบต่อกำรพฒันำคุณภำพสังคมและสุขภำพประชำชน ส่วนใหญ่เกิดจำก
ปัญหำถนนไม่เพียงพอหรือไม่สมดุลกับควำมต้องกำรของผูใ้ช้รถใช้ถนน และกำรบริหำรจัดกำร
เส้นทำงจรำจรถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นปัญหำใหญ่ ควำมแออดัของกำรจรำจรเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 13 ซ่ึง
ผลส ำรวจจดัท ำข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหำจรำจรติดขดั ท่ีส่งผลกระทบต่อประชำชน ผลกำรจดัอนัดับช้ีว่ำ 
ปรำกฏกำรณ์ “รถติด” เป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัสังคมมำนำน และนบัวนัจะเป็นท่ีคุน้เคยของคนเมืองเป็นอย่ำงดี 
เม่ือจ ำนวนรถมีมำกกว่ำถนน จำกสภำพสังคมไทยท่ีมีกำรจรำจรท่ีติดขดัในกำรเดินทำงไปท่ีใดท่ีหน่ึง
โดยใชร้ถส่วนตวัก็อำจจะท ำใหส้ิ้นเปลืองค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง และรถติดท ำให้เสียเวลำไปโดยเปล่ำ
ประโยชน์ ควำมแออดัของรถบนถนนภำยในกรุงเทพและเขตปริมณฑลท่ีเป็นศูนยก์ลำงของระบบ
รำชกำรกำรพำณิชยกรรม เมืองท่องเท่ียวสังคมกำรศึกษำจึงเป็นศูนยร์วมของประชำชนทุกอำชีพทุก
ระดบัชั้นปัจจุบนัจึงมีผูเ้ลือกใชบ้ริกำรรถตูโ้ดยสำรสำธำรณะมำกข้ึน
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        ในกำรเดินทำงไปสถำนท่ีต่ำงๆ รถตูโ้ดยสำรจึงเป็นอีกทำงเลือกในกำรเดินทำง ซ่ึงรถ
โดยสำรสำธำรณะบริเวณมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยไ์ปอนุสำวรียช์ยัสมรภูมิมี 2 สำย คือ รถโดยสำร
ประจ ำทำงสำย  24  และ รถตูโ้ดยสำรสำธำรณะหมำยเลขเส้นทำง ต. 86 ซ่ึงรถโดยสำรประจ ำทำงทั้ง 2 
สำย เร่ิมให้บริกำรเวลำ 05.30 น. ซ่ึงโครงงำนน้ีจะท ำกำรส ำรวจและวิเครำะห์ควำมพึงพอใจในกำร
บริกำรรถตูโ้ดยสำรสำธำรณะอยู่ตรงขำ้มมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยแ์ละมีกำรให้บริกำรนกัศึกษำหรือ
พนกังำนและบุคคลทัว่ไปท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรรถตูโ้ดยสำรสำธำรณะ ขนำด 5 ตอน 13 ท่ีนัง่(ไม่รวมคนขบั) 
จะออกรถทุก ๆ 15 นำทีโดยมีอตัรำค่ำบริกำร 25 บำทต่อเท่ียว เส้นทำงกำรเดินรถอนุสำวรียช์ยัสมรภูมิ
ข้ึนทำงด่วนพิเศษศรีรัช(งำมวงศ์วำน) ไปตำมทำงด่วน ลงทำงด่วนท่ีด่ำนพหลโยธิน จนสุดเส้นทำงท่ี
อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิท่ำรถตู้อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิจุดจอดอยู่ท่ีหน้ำธนำคำรออมสิน ฝ่ังเดียวกับ
โรงพยำบำลพระมงกุฎเกลำ้ กำรให้บริกำรของรถตูโ้ดยสำรสำธำรณะตั้งแต่ 05.30 น. ถึง 20.30 น. จะมี
ผูโ้ดยสำรมำรอต่อแถวข้ึนรถตูโ้ดยสำรสำธำรณะเป็นจ ำนวนมำก ตั้งเวลำ 05.30 น.ถึง 09.00 น.เป็นเวลำ
เร่งด่วนท ำให้รถตูโ้ดยสำรสำธำรณะ ทั้งน้ีผลจำกกำรศึกษำจะไดน้ ำไปปรับปรุงแกไ้ขกำรบริกำรให้มี
ประสิทธิภำพเป็นท่ีพึงพอใจ และสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริกำรต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินโครงงำน 

1. เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยักำรเดินทำงท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจของผูโ้ดยสำรต่อ
กำรใชบ้ริกำรรถตูโ้ดยสำรสำธำรณะ 
2. เพื่อศึกษำระดับควำมพึงพอใจของผูโ้ดยสำรต่อกำรใช้บริกำรของรถตู้โดยสำรประจ ำ
เส้นทำง มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน-อนุสำวรียช์ยัสมรภูมิ หมำยเลข
เส้นทำง ต.86 
3. เพื่อศึกษำในทำงกำรปรับปรุงและพฒันำในกำรให้บริกำรของรถตูโ้ดยสำรประจ ำเส้นทำง 
มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน-อนุสำวรียช์ยัสมรภูมิ หมำยเลขเส้นทำง   
ต.86 
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัโครงงำนนี้ 
1. ท ำกำรเก็บแบบสอบถำมผูท่ี้มำใช้บริกำรรถตู้โดยสำรสำธำรณะหน้ำมหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตยช่์วงเวลำ 05.30 - 09.00 น.  
2. ใช ้โปรแกรม SPSS for Windows ในกำรวดัควำมพึงพอใจในแต่ละดำ้น 

1.4 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
1. ศึกษำขอ้มูลเส้นทำงของสำยมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลล์งำมวงศว์ำน-อนุสำวรีย์
ชยัสมรภูมิ หมำยเลขเส้นทำง ต.86 
2. ศึกษำทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัโครงงำนในคร้ังน้ี 

 3. น ำทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมำประยกุตใ์ช ้
 4. ด ำเนินกำรท ำงำน 
 5. วเิครำะห์และเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน 
 6. สรุปผลโครงงำน 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทรำบปัจจยัส่วนบุคลและปัจจยักำรเดินทำงท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจของผูโ้ดยสำรต่อ
กำรใชบ้ริกำรรถตูโ้ดยสำรสำธำรณะ 
2. เพื่อท ำให้ทรำบระดบัควำมพึงพอใจของผูโ้ดยสำรต่อกำรใชบ้ริกำรของรถตูโ้ดยสำรประจ ำ
เส้นทำง มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน-อนุสำวรียช์ยัสมรภูมิ หมำยเลข
เส้นทำง ต.86 
3. เพื่อท ำให้ทรำบแนวทำงกำรปรับปรุงและพฒันำในกำรให้บริกำรของรถตูโ้ดยสำรประจ ำ
เส้นทำง มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลล์งำมวงศ์วำน-อนุสำวรียช์ยัสมรภูมิ หมำยเลข
เส้นทำง ต.86 
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ตำรำงที ่1.1 แผนกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ วธีิกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน (2560) 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 

ศึกษำขอ้มูลเส้นทำง
ของสำยมหำวทิยำลยั
ธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะ
มอลลง์ำมวงศว์ำน-
อนุสำวรียช์ยัสมรภูมิ 
หมำยเลขเส้นทำง ต.86 

 
         

2 
ศึกษำทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบัโครงงำน 

 
 

        

3 
น ำทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมำ
ประยกุตใ์ช ้

   
 

      

4 ด ำเนินกำรท ำงำน    
 

      

5 

วเิครำะห์และ
เปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินงำน 

     
 

    

6 สรุปผลโครงงำน       
 

   

 
 

 



 

บทที ่2 
แนวคดิ และทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 

 
โครงงานเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจของผู ้โดยสารต่อการใช้บริการของรถตู้โดยสาร

สาธารณะมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลล์งามวงศว์าน-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ(หมายเลขเส้นทาง
เดินรถ ต.86)  ผูจ้ดัท าโครงการไดท้  าการศึกษาแนวคิด และทฤษฎี เก่ียวขอ้งตามล าดบัดงัน้ี 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการบริการ 
2.2 แนวคิด เก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริการ 
2.3 ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
2.4 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.5 ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกบัการหากลุ่มตวัอยา่ง (Sample groups) 
2.6 โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science) 

 
2.1   แนวคิด และทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการบริการ 

1 ความหมายของการบริการ 
การบริการ หมายถึงความรู้สึกท่ีมีความสุขความพึงพอใจเม่ือไดรั้บความส าเร็จ หรือไดรั้บ

ส่ิงท่ีตอ้งการเป็นเร่ืองของความรู้สึกของบุคคลท่ีไดรั้บจากการให้บริการและความพึงพอใจจะส่งผลต่อ
ความตอ้งการอยา่งไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไมมีวนัส้ินสุดเปล่ียนแปลงไดเ้สมอการบริการ
ถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ท่ีเน้นลูกคา้หรือผูบ้ริโภคเป็นส าคญั มีนกัวิชาการหลาย
ท่านไดใ้หค้วามหมายของการบริการไวด้งัน้ี 

ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ให้ความหมายของค าว่า “การบริการ” หมายถึง 
กิจกรรมของกระบวนการการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible Good)  ของธุรกิจใหก้บัผูรั้บบริการ 
โดยสินคาท่ีไมมีตวัตนจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได ้

ปลายฝัน สุขารมย ์(2536) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ค  าวา่ “การบริการ” ตรงกบั ภาษาองักฤษ
วา่ “service” ในความหมายท่ีวา่เป็นการกระท าท่ีเป่ียมไปดว้ยความช่วยเหลือการให้ความช่วยเหลือการ
ด าเนินการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

ประยรู กาญจนดุล (2523:81)ไดก้ล่าวถึงหลกัการใหบ้ริการวา่มีหลกัส าคญัอยู ่5 ประการคือ
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1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีอยูใ่นความควบคุมของฝ่ายปกครอง  
2. บริการสาธารณะมีวตัถุประสงคใ์นการสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน  
3. การจดัระเบียบ และวิธีการจดัท าบริการสาธารณะย่อมจะตอ้งมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงไดเ้สมอโดย
กฎหมาย 
4. บริการสาธารณะจะต้องด าเนินการโดยสม ่าเสมอ  ไม่มีการหยุดชะงกัถ้าบริการสาธารณะจะต้อง
หยดุชะงกัลงดว้ยประการใดก็ตามประชาชนยอ่มไดรั้บความเดือดร้อนหรือไดรั้บความเสียหาย  
5. เอกชนยอ่มมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกนั เพื่อประโยชน์ของประชาชน
โดยเสมอหนา้กนั 

อาร์ เพนซานสกี และ  ดับบลิว .เจ.โธมัส  (R.Penchansky; & W.J.Thomas. 1961) ได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกบัการเขา้ถึงการบริการไว ้ดงัน้ี ความพอเพียงของบริการท่ีมีอยู่ (Availability) คือ ความ
พอเพียงระหวา่งบริการท่ีมีอยูก่บัความตอ้งการขอรับบริการ การเขา้ถึงแหล่งบริการไดอ้ยา่งสะดวกโดย
ค านึงถึงลักษณะท่ีตั้ ง การเดินทาง  ความสะดวกและส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ 
(Accommodation) ได้แก่ แหล่งบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีส่ิงอ านวยความ
สะดวก ความสามารถของผูรั้บบริการ ในการท่ีจะเสียค่าใชจ่้ายส าหรับบริการ การยอมรับคุณภาพของ
บริการ (Acceptability) ซ่ึงในท่ีน้ีรวมถึงการยอมรับลกัษณะของ ผูใ้หบ้ริการดว้ย 

วา  (Whang. 1986: 104) ได้พิจารณาการให้ริการสาธารณะว่าเป็นการเคล่ือนย้ายเร่ืองท่ี
ใหบ้ริการจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการ เหตุน้ีท าใหเ้ขามองการบริการวา่มี 4 
ปัจจยัท่ีส าคญัคือ 1 ตวับริการ (Services) 2 แหล่งหรือสถานท่ีท่ีให้บริการ (Sources) 3 ช่องทางในการ
ให้บริการ  (Channels) และ  4 ผู ้รับบริการ  (Client Groups) จากปัจจัยทั้ งหมดดังกล่าว  เขาจึงให้
ความหมายของระบบการให้บริการวา่เป็นระบบท่ีมีการเคล่ือนยา้ยบริการอยา่งคล่องตวัผา่นช่องทางท่ี
เหมาะสม จากแหล่งให้บริการท่ีมีคุณภาพไปยงัผูรั้บบริการตรงตามเวลาท่ีก าหนดไว ้จากความหมาย
ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่การใหบ้ริการนั้นจะตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยตวับริการจากผูใ้หบ้ริการไปยงัผูรั้บบริการ
ผา่นช่องทาง และตอ้งตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2546) กล่าววา่ การใหบ้ริการจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
1.  การให้บริการท่ีเป็นท่ีพึงพอใจแก่สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีวดัไดย้าก หรือให้

จ  ากดัความยาก แต่อาจกล่าวไดอ้ยา่งกวา้งๆ คือ องคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ คือ ให้บริการท่ี
เท่าเทียมกันแก่สมาชิกในสังคม ให้บริการในเวลาท่ีเหมาะสม  ให้บริการไม่มากไม่น้อยจนเกินไป
ใหบ้ริการโดยมีการปรับปรุงใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
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2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ต้องสามารถให้บริการท่ีมีลักษณะ
สนองตอบต่อมติมหาชน ตอ้งมีความยืดหยุน่ท่ีจะปรับเปล่ียนลกัษณะงาน หรือการให้บริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไดม้ากท่ีสุดการให้บริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด คือการให้บริการโดยไม่ค  านึงถึงตวับุคคล กล่าวคือ เป็นการบริการท่ี
ไม่ใช้อารมณ์และไม่มีความชอบพอใครเป็นพิเศษ แต่ทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั
ตามหลกัเกณฑท่ี์มีอยู ่ในสภาพท่ีเหมือนกนั จากการพิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัหลกัการของการใหบ้ริการ
สาธารณะสามารถสรุปได้ว่าการให้บริการสาธารณะต่อประชาชนนั้น จะตอ้งได้รับการบริการอย่าง
ทัว่ถึง รวดเร็ว เสมอภาคเท่าเทียมกนั มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและท าให้เกิด
ความพอใจ ซ่ึงระบบการให้บริการประกอบไปดว้ย 2 ฝ่าย คือผูใ้ห้บริการ (Providers) และผูรั้บบริการ 
(Recipients) โดยฝ่ายแรกมีหนา้ท่ีตอ้งให้บริการเพื่อให้ฝ่ายหลงัเกิดความพึงพอใจ บริการจึงเป็นบริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การบริการ “service” ซ่ึงหากน าตวัอกัษรแต่ละตวัมาแยกเป็น ค าใหม่ๆ จะพบค าท่ีมี
 ความหมาย ของคุณลกัษณะ 7 ประการ ในการสร้างความพึงพอใจของผูใ้ห้รับบริการ 

S = Smiling & Sympathy 
ยิม้แยม้และเอาใจใส่เรา เห็นอกเห็นใจในความยุง่ยากล าบากของลูกคา้ 
E = Early response 
ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้อยา่งรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งเอ่ยปากร้องขอ 
R = Respectful 
แสดงออกถึงความนบัถือใหเ้กียรติ ลูกคา้ 
V = Voluntariness manner 
การใหบ้ริการแบบสมคัรใจและเตม็ใจ มิใช่ท าแบบเสียมิได ้
I = Image Enhancing 
แสดงออกถึงการรักษาภาพพจน์ของผูใ้หบ้ริการ และเสริมองคก์รดว้ย 
C = Courtesy 
กริยาอาการอ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี อ่อนนอ้มถ่อมตน 
E = Enthusiasm มีความกระตือรือร้นขณะบริการ จะใหบ้ริการมากกวา่ท่ีคาดหวงัเสมอ 

 
 



8 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจในการบริการ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ พึงพอใจ 

หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ดิเรก ฤกษส์าหร่าย  (2528) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติทางบวกของบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของ
บุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานและได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มี
ความสุข ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและมีก าลงัใจ มีความผูกพนักบัหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของงานท่ีท า และส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานส่งผล
ต่อถึงความกา้วหนา้และความส าเร็จขององคก์ารอีกดว้ย 
  วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีไม่
เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงัหรือมีความ
ตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวงั
หรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้า่
จะมีมากหรือนอ้ยสอดคลอ้งกบั 

ฉตัรชยั ชยาวุฒิคุณ (2535) กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ี
มีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการ
ตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความ
ตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

กิตติมา ปรีดีดิลก (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่างๆเม่ือไดรั้บการตอบสนอง 
  กาญจนา  อรุณสุขรุจี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได ้การท่ีเราจะทราบวา่บุคคลมีความพึงพอใจ
หรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความ
ตอ้งการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดงันั้นการส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้น
ใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้น 
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นภารัตน์ เสือจงพรู (2544) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ
ความสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งซบัซอ้น โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกทางบวกมากกวา่
ทางลบ 

เทพพนม เมืองแมน และสวงิ สุวรรณ. (2540) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจ
หรือภาวะท่ีมีอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหน่ึง ส่ิงท่ีขาด
หายไประหวา่งการเสนอใหก้บัส่ิงท่ีไดรั้บจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได ้

สง่า ภู่ณรงค ์(2540) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีได้รับผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์จากการตรวจเอกสาร
ขา้งตน้สรุปไดว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของบุคคล ซ่ึงมกัเกิดจากการ
ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการ
ของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

2.2.1 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
ประกายดาว ด ารงพนัธ์ (2536) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ว่าความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวก
อ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท าใหเ้กิดความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้
อีก ดงันั้นจะเห็นไดว้่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อนและความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกวา่
ความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ ขณะท่ีวิชยั  (2531) กล่าววา่ แนวคิดความพึงพอใจ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการของมนุษย ์กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือความตอ้งการของมนุษยไ์ด้รับการ
ตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูใ่นท่ีใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 

พิทกัษ์ ตรุษทิม (2538) กล่าวว่า   ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้าหรือส่ิง
กระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์สุดทา้ยของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทาง
ของผลการประเมินวา่เป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อส่ิงเร้า
หรือส่ิงท่ีมากระตุน้ 

สุเทพ  พานิชพนัธ์ุ (2541) ไดส้รุปว่า ส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจ มีดว้ยกนั 4 ประการ คือ 

1.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ (material inducement) ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ีให้แก่ผู ้
ประกอบกิจกรรมต่างๆ 
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2.  สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition) คือส่ิงแวดลอ้มในการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงอนัก่อใหเ้กิดความสุขทางกาย 

3.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีสนองความตอ้งการของ
บุคคล 

4.  ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรกบัผู ้
ร่วมกิจกรรม อนัจะท าให้เกิดความผูกพนั ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกนั อนัเป็นความพึงพอใจ
ของบุคคลในดา้นสังคมหรือความมัน่คงในสังคม ซ่ึงจะท าให้รู้สึกมีหลกัประกนัและมีความมัน่คงใน
การประกอบกิจกรรม 

ขณะท่ี ปรียากร (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึง
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานนั้นมี 3 ประการ คือ 

1.   ปัจจยัดา้นบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
2.   งาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการท างาน เพศ จ านวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อาย ุเวลาใน

การท างาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นตน้ 
3.   ปัจจยัด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลกัษณะของงาน ทกัษะในการท างาน ฐานะทาง

วชิาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบา้นและท่ีท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 
4.   ปัจจัยด้านการจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความมั่นคงในงาน

รายรับ ผลประโยชน์ โอกาสกา้วหนา้ อ านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ี สภาพการท างาน เพื่อนร่วมงาน ความ
รับผดิ การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร การนิเทศงาน เป็นตน้ 

2.2.2   ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) 

หรือแรงขบัดัน (drive) เป็นความต้องการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง   ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  ความต้องการ
บางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย
หรือความล าบากบางอย่าง เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตอ้งการการ
ยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการ
ส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าในช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือ
ไดรั้บการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี 
คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด์ 
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         1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 
อบัราฮมั  มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีท่ีจะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลกัดันโดยความ

ตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่งมากเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความ
ปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้ไดรั้บการยกย่องนบัถือจากผูอ่ื้น ค าตอบ
ของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด 
ทฤษฎีของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 

 1.1 ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ อาหาร ท่ีพกั 
อากาศ ยารักษาโรค 
 1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่า ความตอ้งการ
เพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 

 1.3 ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 
 1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั ความนบัถือ

และสถานะทางสังคม 
 1.5   ความตอ้งการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความตอ้งการ
สูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอย่างไดส้ าเร็จ  บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความ
ตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ี
ส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป ตวัอยา่ง เช่น คนท่ีอดอยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ิน
ล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่ตอ้งการยกย่องจากผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ 
(ความปลอดภยั) แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นล าดบั
ต่อไป 
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Self – actualization 
ความส าเร็จส่วนตวั ความพึงพอใจส่วนตวั 

Esteem 
ความภาคภูมิใจ 

Love & Belonging 
ความตอ้งการทางสังคม 

Safety 
ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั 

Physiological 
ความตอ้งการดา้นกายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ทฤษฏีล าดบัขั้นตอนความตอ้งการของมาสโลว ์
ทีม่า : https://goo.gl/UnEnhV 
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์
ซิกมนัด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมติฐานว่าบุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกัวา่พลงัทางจิตวิทยามี

ส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบวา่บุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่ง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยูเ่หนือเหตุผลและ
มีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยา่งมาก 

ขณะท่ี ชาริณี เดชจินดา (2535) ไดเ้สนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่ บุคคลพอใจจะ
กระท าส่ิงใดๆท่ีให้มีความสุขและจะหลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะได้รับความทุกข์หรือความ
ยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 

1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความพึงพอใจว่า
มนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ดๆ 

2. ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่ามนุษยจ์ะ
พยายามแสวงหาความสุขส่วนตวั แต่ไม่จ  าเป็นวา่การแสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติ
ของมนุษยเ์สมอไป 

คุณค่าของชีวิต 

เกียรติยศ ช่ือเสียง ความเคารพนบัถือ 

ความมัน่คง ความปลอดภยั ความมัน่คง ความเรียบร้อย 
การเงิน สุขภาพ 

การยอมรับ การยอมรับ ความรู้สึกท่ีดี ความรัก 

ปัจจยั 5 อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ท่ีอยูอ่าศยั 
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3. ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือวา่มนุษยแ์สวงหาความสุข
เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู ้ได้ รับ
ผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 

ดงันั้นอาจสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจของลูกคา้ คือความรู้สึกพอใจซ่ึงเป็นความรู้สึกพอใจซ่ึงเป็น
ความรู้ทางบวกหรือไม่พอใจท่ีเป็นความรู้สึกทางลบของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ากผลการเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บหรือความรู้สึกทางลบของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ากผลการเปรียบเทียบกบัผลโร
ปะโยชน์ท่ีไดรั้บหรือการรับรู้ กบัส่ิงท่ีคาดหวงั วา่จะไดรั้บจากการใหบ้ริการนั้นๆ 

 
2.3 ระเบียบข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องกบัรถตู้โดยสารสาธารณะ 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง การจดัวางท่ีนัง่รถตูโ้ดยสารสาธารณะ ตามมาตรการเพิ่ม
ความปลอดภยัในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการด าเนินการตามมาตรการเพิ่มความ
ปลอดภยัในรถโดยสารสาธารณะ สมควรก าหนด การจดัวางท่ีนัง่ส้ารบบัรถตูโ้ดยสารให้มีทางออกไป
ยงัประตูฉุกเฉินเม่ือมีเหตุจ าเป็นหรือเกิดอุบติัเหตุ อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 4 (2) และ (3) ของค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 15/2560 เร่ือง มาตรการเพิ่มความปลอดภยัในรถโดยสาร
สาธารณะ ลงวนัท่ี 21 มีนาคม 2560 และขอ้ 1 (2) (ก) และ (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2524) 
ออกตามความในพระราชบญัญติั การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 
60 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนส่งทาง
บก ออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในประกาศน้ี หรือซ่ึงขดั
หรือแยง้กบัท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

ขอ้ 2 ในประกาศน้ี “รถ” หมายความว่า รถท่ีใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสาร มาตรฐาน 2 (จ) ท่ีมี
ลกัษณะเป็นรถตูโ้ดยสาร ในประเภทการขนส่งประจ าทางและไม่ประจ าทาง  

ขอ้ 3 การจดัวางท่ีนัง่ผูโ้ดยสารของรถท่ีจดทะเบียนใหม่ ให้จดัวางไดไ้ม่เกิน 13 ท่ีนัง่ โดยท่ีนัง่
แถวหลงัสุดตอ้งมีช่องทางเดิน ขนาดความกวา้งไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อให้ผูโ้ดยสารใช้ เป็น
ทางออกฉุกเฉินดา้นทา้ย และเปิดออกจากตวัรถไดใ้นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นหรือเกิดอุบติัเหตุ  

ขอ้ 4 รถท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใช้บงัคบั ท่ีมีท่ีนัง่ผูโ้ดยสารเกิน 13 ท่ีนัง่ 
ใหจ้ดัวางท่ีนัง่ผูโ้ดยสารไดไ้ม่เกิน 13 ท่ีนัง่ โดยตอ้งจดัวางท่ีนัง่ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข ดงัน้ี 
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1 กรณีท่ีนั่งแถวหลังสุดเป็นท่ีนั่งคู่ ให้ถอดท่ีนั่งคู่ด้านซ้ายออก โดยจะน าท่ีนั่งเด่ียวมาติด 
ดา้นซ้ายสุดอีก 1 ท่ีนัง่ หรือไม่ก็ได ้แต่ตอ้งมีช่องทางเดิน ขนาดความกวา้งไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
เพื่อให้ผูโ้ดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินดา้นทา้ย และเปิดออกจากตวัรถไดใ้นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นหรือ 
เกิดอุบติัเหตุ 

2 กรณีท่ีนัง่แถวหลงัสุดเป็นท่ีนัง่ไม่เกิน 3 ท่ีนัง่ หรือท่ีนัง่เกินกวา่ 3 ท่ีนัง่ ใหป้รับปรุง การจดัวาง
ท่ีนัง่แถวหลงัสุดให้มีช่องทางเดิน ขนาดความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 20 เซนติเมตร เพื่อให้ ผูโ้ดยสารใชเ้ป็น
ทางออกฉุกเฉินดา้นทา้ย และเปิดออกจากตวัรถไดใ้นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นหรือเกิดอุบติัเหตุ 

ในกรณีท่ีรถมีท่ีนั่งไม่เกิน 13 ท่ีนั่งอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่มีช่องทางเดินเพื่อให้ผูโ้ดยสารใช้เป็น 
ทางออกฉุกเฉินดา้นทา้ย และเปิดออกจากตวัรถไดใ้นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นหรือเกิดอุบติัเหตุ ให้ปรับปรุง 
การจดัวางท่ีนัง่แถวหลงัสุดใหมี้ช่องทางเดินเช่นเดียวกบัรถตามวรรคหน่ึงดว้ย  

ข้อ 5 ภายใต้บงัคบัข้อ 3 และข้อ 4 รถท่ีมีประตูทางข้ึนลงท่ีด้านซ้ายและด้านขวาของ ห้อง
ผูโ้ดยสาร และผูโ้ดยสารสามารถเปิดประตูเพื่อออกจากรถไดท้ั้งดา้นซ้ายและดา้นขวา ให้ถือว่าประตู 
ทางข้ึนลงท่ีดา้นขวาเป็นประตูท่ีใช้เป็นทางออกฉุกเฉิน โดยจะมีช่องทางเดินเพื่อให้ผูโ้ดยสารใช้เป็น 
ทางออกฉุกเฉินดา้นทา้ย และเปิดออกจากตวัรถไดใ้นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นหรือเกิดอุบติัเหตุหรือไม่ก็ได ้ 

ขอ้ 6 การจดัวางท่ีนั่งให้เป็นไปตามประกาศน้ี ท่ีนั่งตอ้งติดตรึงกบัตวัรถอย่างมัน่คงแข็งแรง 
และมีความปลอดภยัในการใชง้าน  

ขอ้ 7 ประตูท่ีใชเ้ป็นทางออกฉุกเฉินดา้นทา้ยของรถ ตอ้งมีขอ้ความวา่ “ทางออกฉุกเฉิน” เป็น
ตวัอกัษรภาษาไทยสีแดงสะทอ้นแสงมีความสูงไม่น้อยกวา่ 5 เซนติเมตร ติดอยูเ่หนือบริเวณ ท่ีเปิดปิด
ประตู หรือบริเวณขอบประตูดา้นบนทางออกฉุกเฉินใหส้ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

ข้อ 8 การจัดวางท่ีนั่งอาจจัดวางท่ีนั่งตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศน้ี หรือจะจัดวางท่ีนั่ง 
แตกต่างไปจากตวัอยา่งแนบทา้ยประกาศน้ีก็ได ้แต่ตอ้งมีช่องทางเดินตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 หรือขอ้ 4 

ขอ้ 9 รถท่ีด าเนินการตามข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้ว ผูไ้ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือ
เจ้าของรถต้องน ารถเข้ารับการตรวจสภาพและแก้ไขรายการทางทะเบียน ณ ส านักงานขนส่ง 
กรุงเทพมหานครพื้นท่ี ส านกังานขนส่งจงัหวดั หรือส านกังานขนส่งจงัหวดัสาขา ท่ีรถนั้นอยูใ่น ความ
รับผดิชอบ ภายในก าหนดระยะเวลา ดงัน้ี 

(1) รถท่ีใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสารประเภทการขนส่งประจ าทาง ในเส้นทางหมวด 2 และ 3 
ภายในวนัท่ี 5 มิถุนายน 2560  
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(2) รถท่ีใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสารประเภทการขนส่งประจ าทาง ในเส้นทางหมวด 1 และ 4 
ภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560  

(3) รถท่ีใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจ าทาง ภายในวนัท่ี 5 สิงหาคม 
2560 

 ขอ้ 10 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
  สนิท พรหมวงษ ์

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
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ตวัอยา่งการจดัวางท่ีนัง่แนบทา้ยประกาศกรมการขนส่งทางบกเร่ือง การจดัวางท่ีนัง่รถตู้
โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภยัในรถโดยสารสาธารณะพ.ศ. 2560 

 
กรณีรถตู้โดยสาร 5 ตอน 

 

 
ภาพท่ี 2.2 ตวัอยา่งรถตูโ้ดยสารท่ีใชก้๊าซเป็นเช้ือเพลิง 

 
 
 

 
ภาพท่ี 2.3 ตวัอยา่งรถตูโ้ดยสารท่ีใชน้ ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง 
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กรณีรถตู้โดยสาร 5 ตอน 
 
 

ภาพท่ี 2.4 ตวัอยา่งรถตูโ้ดยสารท่ีใชก้๊าซเป็นเช้ือเพลิง 
 
 

 
ภาพท่ี 2.5 ตวัอยา่งรถตูโ้ดยสารท่ีใชน้ ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง 
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กรณีรถตู้โดยสาร 4  ตอน 

 

 
ภาพท่ี 2.6 ตวัอยา่งรถตูโ้ดยสารท่ีใชก้๊าซเป็นเช้ือเพลิง 

 

 
ภาพท่ี 2.7 ตวัอยา่งรถตูโ้ดยสารท่ีใชน้ ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง 

ทีม่า : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/098/22.PDF 
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/098/22.PDF
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2.4 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง  
ฐิติพร สายะวิบูลย ์(2546) ศึกษาการก าหนดอตัราค่าโดยสารรถตูโ้ดยสารปรับอากาศในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดราคาค่าโดยสารปรับอากาศใน
กรุงเทพมหานครและปริมลทล โดยมีขอบเขตการศึกษาในพื้น ท่ีห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์งามวงศ์
วาน ท่าน ้ าปากเกร็ด ท่าน ้ านนทบุรี หมู่บา้นบวัทองและอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โดยมีวิธีการเก็บขอ้มูลใน
ภาคสนามและใชเ้คร่ืองมือในโครงงานคือ แบบสอบถามบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการและให้บริการ
รถตูซ่ึ้งไดแ้ก่ ผูโ้ดยสาร และคนขบัรถ และท่ารถโดยสาร ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรม SPSS for 
Windows v.11 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาค่าโดยสาร ผลจากการศึกษา
พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาค่าโดยสารรถตูคื้อค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเท่ียว เวลาเฉล่ียต่อการเดินทาง 1 เท่ียว 
จ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร จ านวนผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการใช้บริการรถตูโ้ดยสารปรับอากาศโดยเฉล่ีย 1 เท่ียว
จ านวนรถท่ีออกเดินทางในช่วงเวลาท่ีเลือกศึกษา 1 ชัว่โมงล าดบัราคาค่าโดยสารเฉล่ียอยูท่ี่ 0.85 บาทต่อ 
1กิโลเมตรซ่ึงสูงกว่าอตัราค่าโดยสารเฉล่ียท่ีกรมการขนส่งทางบกไดก้ าหนดไวเ้ม่ือปี พ.ศ. 2542 อยู่ท่ี 
0.83 บาทต่อกิโลเมตร ถา้หากจะมีนโยบายการเพิ่มค่าโดยสารในสายท่ีท าการศึกษาควรจะสามารถเพิ่ม
ไดไ้ม่เกิน 0.02 บาทต่อกิโลเมตร 

จารึก ไชยศรี (2546) ศึกษาความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใช้บริการรถตู้ประจ าทาง
เส้นทางรังสิต-มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร
ท่ีมีต่อการใช้บริการของรถตูโ้ดยสารประจ าทางในสันทางรังสิต-มหาวิทยาลยัรามค าแหง และศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัเก่ียวกบัการเดินทางท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใช้
บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะกลุ่มตวัอย่างคือผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการรถตูป้ระจ าทางในเส้นทางรังสิต-
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 360 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อยละ(%) 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)ส่วนการทดสอบสมมุติฐานใชส้ถิติ t-test และการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (one-way anova) ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการของรถตูโ้ดยสารประจ าทางในระดบัปานกลางค่อนไปทางความพึงพอใจน้อยต่อการ
บริการด้านอัตราค่าโดยสาร, ผูใ้ห้บริการบนรถโดยสาร , ความปลอดภัยในการใช้บริการ ,ความ
สะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ และความเช่ือถือไดข้องการใช้บริการ ยกเวน้ในดา้นระยะเวลาในการ
เดินทางและความสะดวกในการเขา้มาใชบ้ริการ ท่ีผูโ้ดยสารมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของการบริการในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นความสบายในขณะใชบ้ริการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดรองลงมา
คือ ผูใ้ห้บริการบนรถโดยสาร และความปลอดภยัในการใช้บริการส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ 
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ระยะเวลาในการเดินทางความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการรถตู้
ประจ าทางพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและระดบัการศึกษามีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
รถตูป้ระจ าทาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเก่ียวกบัการเดินทาง
กบัความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการรถตูป้ระจ าทางพบวา่ ความถ่ีในการใชบ้ริการและระยะเวลาท่ีรอใช้
บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถตูป้ระจ าทางท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
2.5 ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วกบัการหากลุ่มตัวอย่าง (Sample groups) 

2.5.1 กลุ่มตัวอย่าง (Sample groups) 
หมายถึงบางส่วนของประชากรท่ีถูกเลือกมาเป็นตวัแทนของประชากรท่ีท าการศึกษา การใช้

กลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็กจะท าใหมี้โอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนมาก และการใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งใหญ่จะ
มีโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนน้อย เน่ืองจากขนาดกลุ่มตวัอย่างใหญ่ให้ขอ้มูลท่ีเท่ียงตรง การค านวณ
ทางสถิติมีความถูกต้องมากกว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างยิ่งมีขนาดใหญ่มากเท่าใด 
ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มจะลดนอ้ยลงแต่เม่ือถึงจุดหน่ึงแมจ้ะเพิ่มขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใหใ้หญ่ข้ึน
อีกแต่ความคลาดเคล่ือนก็ลดลงไดไ้ม่มากนกั 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ภาพความสัมพนัธ์ระหวา่งความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งกบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

ทีม่า : https://sites.google.com/site/bb24049/khnad-khxng-klum-tawxyang-thi-hemaa-sm 

นอ้ย 

มาก 

มาก 

ความคลาดเคล่ือน 

จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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2.5.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในโครงงาน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นโครงงานคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ มหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย-์เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ หมายเลขเส้นทาง ต.86 เน่ืองจากไม่ทราบ
จ านวนประชาการท่ีแทจ้ริงจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยแจกแบบสอบถามให้กบัผูใ้ชบ้ริการท่ี
สถานท่ีรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลลง์ามวงศว์าน-อนุสาวรียช์ยั
สมรภูมิ หมายเลขเส้นทาง ต.86 

1. ตวัแปรอิสระ (X) ซ่ึงผูท้  าโครงงานไดก้ าหนดดงัน้ีคือ 
1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.1.1 เพศ 
1.1.2 อาย ุ
1.1.3 ระดบัการศึกษา 
1.1.4 อาชีพ 
1.1.5 รายไดต่้อเดือน 

1.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการเดินทาง 
1.2.1 วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง  

   1.2.2 ความถ่ีในการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ  
1.2.3 ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 
1.2.4 ระยะเวลาท่ีรอใชบ้ริการ 

2. ตวัแปรตาม (Y) ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
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กรอบแนวความคิดโครงงานเร่ือง ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสาร
สารธารณะ ประจ าเส้นทาง มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลลง์ามวงศว์าน-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
หมายเลขเส้นทาง ต.86 
 
  

ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 กรอบแนวคิดโครงงาน 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- อาชีพ 
- รายไดต่้อเดือน 

 

ปัจจัยทีเ่กีย่วกบัการเดินทาง 
- วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง  
 - ความถ่ีในการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
- ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการ 
- ระยะเวลาท่ีรอใชบ้ริการ 

 
 

ความพึงพอใจของ
ผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใช้
บริการรถตูโ้ดยสาร
สาธารณะ 
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2.5.3 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ผูจ้ดัท าโครงการควรค านึงถึงส่ิงต่างๆ หลายอยา่งมาประกอบกนั ดงัน้ี  

1) ค่าใชจ่้าย เวลาแรงงานและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนั้น พอ
หรือไม่ คุม้ค่าเพียงใด 

2) ขนาดของประชากร ถา้ประชากรมีขนาดใหญ่ จ าเป็นตอ้งเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ถา้ประชากรมี
ขนาดเล็ก ควรศึกษาจากประชากรทั้งหมด 

3) ความเหมือนกัน ถ้าประชากรมีความเหมือนกนัมาก ใช้กลุ่มตวัอย่างขนาดเล็กได้ แต่ถ้า
ประชากรมีความแตกต่างของสมาชิกมาก ความแปรปรวนจะมีมาก ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ข้ึน 

4) ความแม่นย  าชดัเจน ยิ่งขนาดกลุ่มตวัอย่างใหญ่มากเพียงใด ผลของการศึกษายิ่งแม่นย  ามาก
เท่านั้น 

5) ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง มกัจะยอมให้เกิดได ้1% หรือ 5% (สัดส่วน 0.01 หรือ 
0.05) และข้ึนอยูก่บัความส าคญัของเร่ืองท่ีศึกษาดว้ย ถา้ส าคญัมากใหมี้ความคลาดเคล่ือนใหน้อ้ยท่ีสุด 

6) ความเช่ือมั่น ต้องก าหนดความเช่ือมั่นว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มมามีโอกาสได้ค่าอ้างอิงไม่
แตกต่างจากค่าแทจ้ริงของประชากรประมาณเท่าไร 

2.5.4 วธีิการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งมีดว้ยกนัหลากหลายวิธี ในท่ีน้ีจะเสนอการก าหนดขนาด

ของ กลุ่มตวัอย่างจากการก าหนดเกณฑ์ การใช้สูตรค านวณและการใช้ตารางส าเร็จรูป ซ่ึงแต่ละวิธี
สามารถอธิบายไดต่้อไปน้ี 

การก าหนดเกณฑ ์ในกรณีน้ีผูจ้ดัท าโครงการตอ้งทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนก่อนแลว้ ใช้
เกณฑโ์ดยก าหนดเป็นร้อยละของประชากรในการพิจารณา ดงัน้ี 

ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัร้อย ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 25% 
ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัพนั ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 10%  
ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัหม่ืน ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 5% 
ถา้ขนาดประชากรเป็นหลกัแสน ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 1% 
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2.5.5 การใช้ตารางส าเร็จรูป 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างด้วยตารางส าเร็จรูป มีอยู่หลายประเภท ข้ึนอยู่กบั ความ

ตอ้งการของผูจ้ดัท าโครงการ ตารางส าเร็จรูปท่ีนิยมใชก้นัในงานวิจยัเชิงส ารวจไดแ้ก่ ตารางส าเร็จของ
ทาโร ยามาเน่ และตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและเมอร์แกน เป็นตน้ 

1. ตารางส าเร็จของทาโร ยามาเน่ 
ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นตารางท่ีใชห้าขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง

เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดวา่สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.05 
และระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัตารางท่ี 1 วิธีการอ่านตารางผูจ้ดัท าโครงการจะตอ้งทราบขนาดของ
ประชากร และก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้

2. การใช้สูตรค านวณ 
    -  กรณีถา้ทราบขนาดของประชากร 

     -  สูตรของ ทาโร ยามาเน่ ดงัน้ี 
 

 n =
N

 1+Ne2
 

 

 n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 N = ขนาดของประชากร 
 e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
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ตารางที่ 2.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % และ
ความคลาดเคล่ือนต่างๆ 

ขนาด 
ประชาการ 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีขนาดความคลาดเคล่ือน (e) 
± 1% ± 2% ± 3% ± 4% ± 5% ± 10% 

500 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
50,000 
100,000 

∞ 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

5000 
6000 
6667 
7143 
83333 
9091 
10000 

* 
* 
* 
* 

1250 
1364 
1458 
1538 
1607 
1667 
1765 
1842 
1905 
1957 
2000 
2143 
2222 
2273 
2381 
9091 
10000 

* 
* 

638 
714 
769 
811 
843 
870 
891 
909 
938 
959 
976 
989 
1000 
1034 
1053 
1064 
1087 
1099 
1111 

* 
385 
441 
476 
500 
517 
530 
541 
549 
556 
566 
574 
580 
584 
588 
600 
606 
610 
617 
621 
625 

222 
286 
316 
333 
345 
353 
359 
364 
367 
370 
375 
378 
381 
383 
385 
390 
392 
394 
397 
398 
400 

83 
91 
94 
95 
96 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 

100 
100 
100 
100 
100 

*หมายถึง ขนาดตวัอย่างไม่เหมาะสมท่ีจะ assume ให้เป็นการกระจายแบบปกติจึงไม่สามารถใช้สูตร
ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้

ทีม่า : https://sites.google.com/site/bb24049/khnad-khxng-klum-tawxyang-thi-hemaa-sm 
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2.5.6 การวเิคราะห์ทางสถิติ                                                                                               
 1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analytical statistics) ท่ีใช้ค  านวณจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS for windows ดงัน้ี        
  1.1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 
เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได ้วตัถุประสงค ์ความถ่ี ช่วงเวลา ระยะเวลา โดยใช้
สูตร 

     P =   
ƒ×100

n
                   

   เม่ือ   P    แทนค่าร้อยละ  

   เม่ือ    ƒ     แทนค่าความถ่ีท่ีตอ้งการแปลเป็นร้อยละ 

   เม่ือ   n   แทนจ านวนความถ่ีทั้งหมด 

1.2)  ค่าเฉล่ีย ( Mean ) โดยใชสู้ตร 

     X̅  =  
∑ X

n
                    

   เม่ือ X̅  แทนค่าคะแนนเฉล่ีย 
   เม่ือ Σ  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   เม่ือ 𝑛  แทนจ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง  

1.3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ใชว้เิคราะห์และแปลความหมาย
ของขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงใชคู้่กบัค่าเฉล่ีย เพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของคะแนนแต่
ละคร้ัง โดยใชสู้ตร 

    S = √
n ∑ X2−(∑ X)2

n(n−1)
                                     

   เม่ือ  S   แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   เม่ือ n   แทนจ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
   เม่ือ     ∑ X2 แทนผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกดว้ยก าลงัสอง 
   เม่ือ  (∑ X)2 แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกดว้ยก าลงัสอง 
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 2. สถิติวเิคราะห์เชิงอนุมาน ( Inferential analysis statistics ) 
  เป็นสถิติท่ีใชผ้ลการศึกษาท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง สรุปอา้งอิงไปในกลุ่มประชากร นัน่
คือ สรุปถึงลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลเพื่อเปรียบเทียบกบัความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยใช้
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
     2.1) การทดสอบ t-test ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (Independent Samples)  
  โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ดงัน้ี 
     1) เปล่ียนสมมุติฐานวจิยัเป็นสมมุติฐานสถิติ 
     2) สมมุติฐานสถิติท่ีใชท้ดสอบ 

   H0 : µ1 = µ2 หรือค่าเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 ไม่แตกต่างกนั 
   H1 : µ1 ≠ µ2 หรือค่าเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 แตกต่างกนั 
     3. สถิติท่ีใชท้ดสอบ 
   กรณีท่ี 1 เม่ือ  σ1

2 =  σ2
2 

    t =  
X̅1− X̅2

√
S

p(
1

n1
+

1
n2

)

2
                      

   เม่ือ Sp
2 =  

(n1−1)S1
2+(n2−1)S2

2

n1+n2−2
                 

   𝑡     คือค่าสถิติท่ีใชใ้นการพิจารณาในการแจกแจงแบบที 
    n1  คือขนาดตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
   n2  คือขนาดตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
   X̅1   คือค่าเฉล่ียของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
   X̅2   คือค่าเฉล่ียของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2  
   S1

2   คือค่าความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
   S2

2   คือค่าความแปรปรวนของคะแนนในกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
   กรณีท่ี 2 เม่ือ σ1

2 ≠  σ2
2  
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        𝑡 =  
�̅�1− �̅�2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

                   

  โดยท่ี 𝑑𝑓 . , 𝑣 =  
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

   

   เม่ือ  𝑑𝑓 หรือ  𝑣 คือ จ านวนค่าความเป็นอิสระ (Degree if Freedom) 

    4. การตดัสินใจ 
     เม่ือก าหนดระดบันยัส าคญั  =  α 
     ถา้ค่า   𝑡  ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกวา่เม่ือเทียบกบัค่า   𝑡 จากตารางท่ี   
𝑑𝑓= n1 + n2 − 2 หรือ 𝑣 แล้วแต่กรณี หรือถ้าใช้โปรแกรมให้ได้ค่า p – value มีค่าน้อยกว่า α จะ
ปฏิเสธ  H0 ยอมรับ H1 นัน่คือ ยอมรับว่า µ1 ≠ µ2 หรือค่าเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั 
     ถา้ค่า   𝑡   ท่ี ค  านวณไดมี้ค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบัเม่ือเทียบกบัค่า   𝑡   จากตารางท่ี 
𝑑𝑓 = n1 + n2 − 2  หรือ 𝑣 แลว้แต่กรณี หรือถา้มีค่า p – value มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั α จะยอมรับ 
 H0 ยอมรับ  H1 นัน่คือ ยอมรับวา่ µ1 = µ2 หรือค่าเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 ไม่แตกต่างกนั 
     การทดสอบ 𝜎1

2 =  𝜎2
2 

     การท่ีจะเลือกใช้สูตรในกรณีท่ี 1 หรือ 2 นั้น จ  าเป็นต้องทดสอบว่า     σ1
2 =  σ2

2 
หรือไม่ โดยใช ้F – test ท าการทดสอบตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

สมมุติฐานสถิติ 
  H0 : µ1 = µ2        

   H1 : µ1 ≠ µ2 
 สถิติท่ีใชท้ดสอบ 

  F =  
s1

2

S2
2  เม่ือ S1 > S2 , df = (n1 − 1), (n2 − 1)   

หรือ 
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  F =  
s2

2

S1
2  เม่ือ S2 > S1 , df = (n2 − 1), (n1 − 1)             

การตดัสินใจเม่ือก าหนดระดบันยัส าคญั = α 
 ถา้ค่า 𝐹 ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า 𝐹จากตารางท่ี 

𝑑𝑓=(n1 − 1), (n2 − 1)  หรือ 𝑑𝑓=(n2 − 1), (n1 − 1) แล้วแต่กรณี จะปฏิเสธ   H0 ยอมรับ  H1

นัน่คือ ยอมรับวา่  𝜎1
2 ≠  𝜎2

2 

  ถา้ค่า 𝐹 ท่ีค  านวณไดมี้ค่านอ้ยกวา่หรือเท่ากบัเม่ือเปรียบเทียบกบัค่า 𝐹 จากตารางท่ี 
𝑑𝑓=(n1 − 1), (n2 − 1)  หรือ 𝑑𝑓=(n2 − 1), (n1 − 1) แลว้แต่กรณี จะยอมรับ  H1  นัน่คือ ยอมรับ
วา่  𝜎1

2 ≠  𝜎2
2   

 2.2) การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเ ดียว (One – way ANOVA) ใช้ในการทดสอบ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่ม ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (Independent Samples) โดยใช้
สูตรการทดสอบค่า (F –test)  
  ขั้นตอนการวเิคราะห์โดยวธีิ One – way ANOVA มีดงัต่อไปน้ี 
   1) เปล่ียนสมมุติฐานวจิยัเป็นสมมุติฐานสถิติ 
   2) สมติฐานสถิติท่ีใชท้ดสอบโดยวธีิ One – way ANOVA 
         H0 :  ค่าเฉล่ียระหวา่งประชากร k กลุ่มไม่แตกต่างกนั 
         H1 : ค่าเฉล่ียของประชากรอยา่งนอ้ยสองประชากรแตกต่างกนั 
  หรือ        H0 : µ1 =  µ2 = ⋯ =  µ𝑘  

          H1 : µ𝑖 ≠  µ𝑖  , 𝑖 ≠ 𝑗 (; 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑘) 

   3) สถิติท่ีใชท้ดสอบ วเิคราะห์ค่าต่างๆแสดงใน ตารางท่ี 2.2 

     F =  
MSb

MSw
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ตารางที ่2.2 สูตรการวเิคราะห์โดยวธีิ   One –way ANOVA 

Source   of 

Variation 

Degree   of  

Freedom 

Sum Square Mean Square F 

Between  

Group 

k-1 
SSb = ∑

Tj
2

nj

k

j=1

−
T2

n
 MSb =

SSb

k − 1
 F =  

MSb

MSw
 

Within Group n-1 
SSw =  SST − SSb MSw =

SSw

n − k
 

 

Total n-1 SST = ∑ ∑ xij
2 −

T2

n

nj

i=1
k
j=1     

 
  เม่ือ  F     คือค่าทีใชใ้นการพิจารณาในการแจกแจงแบบ F  
         𝑀𝑆𝑏  คือค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
        𝑀𝑆𝑤 คือค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
          𝑘  คือจ านวนกลุ่ม 
           n  คือขนาดตวัอยา่งทั้งหมด 
           nj      คือขนาดตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่งท่ี j  
          Tj   คือผลรวมของคะแนนทุกตวัในกลุ่มตวัอยา่งท่ี j  
           T  คือผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
          Xij  คือคะแนนแต่ละตวั 
4) การตดัสินใจ 

เม่ือก าหนดระดบันยัส าคญั = α 
 ถา้ค่า F ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกว่าเม่ือเทียบกบัค่า 𝐹 จากตารางท่ี 𝑑𝑓= (k − 1), (n − 1)หรือ 

ถา้โปรแกรมใหค้่า  p – value  ซ่ึงเป็นค่าความน่าจะเป็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะมีค่า F มากกวา่ค่า F 
ท่ีค  านวณได้ ถ้าค่า p – value   มีค่าน้อยกว่า α จะปฏิเสธ  H0 ยอมรับ  H1 นั่นคือ ยอมรับว่า 

ค่าเฉล่ียของประชากรอยา่งนอ้ยสองประชากรท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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 ถ้าค่า  F ท่ี  ค  านวณได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเ ม่ือเทียบกับค่า  F จากตารางท่ี               
𝑑𝑓= (𝑘 − 1), (𝑛 − 1)หรือ ถา้มีค่า  p – value  มากกวา่หรือเท่ากบั α จะยอมรับ  H0  นัน่คือ ยอมรับ
วา่ ค่าเฉล่ียระหวา่งประชากร k กลุ่ม ไม่แตกต่างกนั 
                             
 2.6 โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science) 

การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วย โปรแกรม SPSS for Windows (Statistics Package for the Social 
Sciences) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ( Statistical Package ) เป็นโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติโดยตรง โปรแกรม SPSS   ส าหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์มีช่ือเรียกวา่    SPSS/PC + , 
SPSS FOR WINDOWS 

หนา้ต่างของ SPSS 
-  Data Editor 

เปิดโปรแกรม Start > program > SPSS > SPSS for window หนา้ต่าง Data Editor ของ SPSS มี 
2 ส่วนดงัน้ี 

ภาพท่ี 2.10 เม่ือเขา้มาท่ีหนา้จอ SPSS for Windows แลว้ใหไ้ปท่ี Variable View จะไดด้งัรูป 

 

Data View คือ หนา้ต่างท่ีจะท าการ Key ขอ้มูลลงไป 
Variable Veiew คือหนา้ต่างท่ีท าการก าหนดช่ือ ลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวั
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ภาพท่ี  2.11 หนา้ต่างVariable View เป็นหนา้ต่างส าหรับการก าหนดช่ือ 
ท่ีมา : การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows ( Statistics Package for 

the Sciences ) ดร.ทิพยสุ์ดา จนัทร์แจ่มหลา้ 

หนา้ต่างVariable View เป็นหนา้ต่างส าหรับการก าหนดช่ือ และชนิด ลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวั 
โดยแต่ละ column ในหนา้ต่างน้ี จะเป็นช่ือและลกัษณะต่างๆ ของตวัแปรแต่ละตวั (ตวัแปรแต่ละตวัจะ
ปรากฏในแต่ละแถวเช่น แถวท่ี 1 คือช่ือและขอ้มูลของตวัแปรท่ี 1)  

1. Name คือช่ือของตวัแปรหรือสัญลกัษณ์แทนตวัแปรนั้นๆความยาวไม่เกิน 7-10 ตวัอกัษร (ข้ึนอยู่
กบัversion) โดยช่ือน้ีจะไปปรากฏเป็นช่ือ column ในหนา้ต่าง Data View เช่น ID SEX AGE EDU SAT  

2. Type คือ ชนิดของตวัแปรท่ีส าคญัคือ Numeric เป็น ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข String เป็นขอ้มูลท่ีเป็น
ตวัอกัษร 

3. Width คือ ความกวา้งของตวัแปรหรือจ านวนอกัขระหรืออกัษรท่ีตอ้งการใหใ้ส่ไดใ้น Values  
4. Decimals คือ จ านวนทศนิยม  
5. Labels คือ ค าอธิบายตวัแปรหรือช่ือเตม็ของตวัแปรนั้นๆ จะใชใ้นกรณีท่ีผูว้จิยัก าหนดช่ือตวัแปร

ในcolumn Name เป็นตวัอกัษรย่อ แลว้ตอ้งการอธิบายหรือขยายความไว ้เช่น ID ใน Labels จะระบุเป็น 
‘ล าดบัท่ี หรือ Name ระบเป็น ‘Salary’ ใน Labels จะระบุเป็นรายไดต่้อเดือน เป็นตน้ 

Data View คือ หนา้ต่างท่ีจะท าการ Key ขอ้มูลลงไป 
Variable Veiew คือหนา้ต่างท่ีท าการก าหนดช่ือ ลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวั
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6. Values คือเป็นการก าหนดค่าให้กบัตวัแปร เช่น ตวัแปร เพศ ก าหนดให้ เพศชาย มีค่าเท่ากบั 1 
และเพศหญิงมีค่าเท่ากบั 2 เป็นตน้ โดยค่าของตวัแปร เช่น 1 นั้นจะใส่ในช่อง Value ส่วนช่ือของค่าตวั
แปรนั้น เช่นเพศชาย จะใส่ในช่อง Value Label  

7. Missing คือ ค่าของขอ้มูลท่ีแสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามไม่ไดต้อบในขอ้ค าถามขอ้นั้น เช่น ตวั
แปร เพศก าหนดค่า missing = ‘9’ นั่นคือ ถ้ามีผูท่ี้ไม่ระบุเพศในแบบสอบถาม จะ key ขอ้มูลเป็น ‘9’ 
โดยทัว่ไปจะ ก าหนดค่าmissing ใหไ้ม่ซ ้ ากบัค่าของตวัแปร Values 

8. ‘Column’ เป็นการก าหนดความกวา้ง ของ Column ซ่ึงส่วนใหญ่จะก าหนดให้กวา้งกว่าความ
กวา้งของตวัแปร  

9. ‘Align’ เป็นตวัก าหนดลกัษณะการวางขอ้มูลวา่จะใหอ้ยูชิ่ดซา้ย กลาง ขวา  
10. ‘Measure’ เป็นตวัท่ีจะบ่งบอกวา่ขอ้มูลนั้นเป็นขอ้มูลแบบใด Scale, Ordinal หรือ Nominal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารหน้ามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยต่์อการใช้

บริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจ าเส้นทางสาย ต.86 กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                  
-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-อนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ (หมายเลขเส้นทาง ต.86)”น้ีเป็นโครงงานชิงส ารวจ
(Survey Research)โดยไดด้ าเนินการโครงงานตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นโครงงาน 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 การจดัท าขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.5 วธีิการทางสถิติ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในโครงงานคือผูโ้ดยสารท่ีใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะประจ าเส้นทางสาย 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลลง์ามวงศว์าน-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ (หมายเลขเส้นทาง ต.86) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาใชห้ลกัการก าหนดขนาดตวัอยา่งตามสูตรทาโร ยามาเน่ Yamane (1967) ดงัน้ี  

จากสูตร   n =
N

1+Ne2
 

โดย  n  =   ขนาดของตวัอยา่งประชากร 

             N  =   ขนาดของประชากรหาไดจ้าก จ านวนรถตู ้× จ  านวนวิง่เฉล่ียต่อคนั ×  
                                      จ  านวนผูโ้ดยสารเฉล่ียต่อเท่ียว (10×3×13 = 390 คน) 

               e    =    ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
   ( ของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากตวัอย่างประชากร ) เท่าท่ีสามารถยอมรับไดใ้นโครงงาน

คร้ังน้ี  ก าหนดให ้ e =  0.05% ) ในระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

แทนค่า      n =
390

1+390(0.05)2
 

                   n  =   197 คน
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ดงันั้น ขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 197 คน ซ่ึงในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะไดท้  าการ
ส ารวจกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 คน 

 

3.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในโครงงาน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นโครงงานคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวดัความพึง

พอใจของผูใ้ช้บริการรถโดยสารสาธารณะของ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-
อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ (หมายเลขเส้นทาง ต.86) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบ
หลายค าตอบให้เลือก  (Multiple Choice Question) ประกอบด้วยค าถามท่ีเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ้ต่อเดือน 
 ส่วนที่  2  เป็นค าถามด้านปัจจยัเก่ียวกบัการเดินทาง มีลกัษณะค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 
(Check - list) 
 ส่วนที่  3 เป็นค าถามวดัความพึงพอใจต่อการบริการของรถตูโ้ดยสารสาธารณะ ลกัษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดบัความพึงพอใจการใชบ้ริการ     คะแนน 
 มากท่ีสุด 5 
 มาก 4 
 ปานกลาง 3 
 นอ้ย 2 
 นอ้ยสุด                                                     1                      
การแปลผลคะแนนรายขอ้และโดยรวม ใชค้่าเฉล่ียท่ีมีค่าตั้งแต่ 1.00 – 5.00 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ 
Best (อา้งถึงใน ภรภทัร อ่ิมโอฐ.2550) ดงันั้น  
                                   Maximum – Minimum      =      คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                                Interval                                            จ  านวน 
                                                                              =       5 - 1 
                                                                                          5 
                                                                               =     0.80 
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คะแนนเฉล่ีย       4.21 – 5.00    แสดงวา่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย       3.41 – 4.20    แสดงวา่มีความพึงพอใจมาก 

          คะแนนเฉล่ีย       2.61 – 3.40    แสดงวา่มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย       1.81 – 2.60     แสดงวา่มีความพึงพอใจนอ้ย 

          คะแนนเฉล่ีย       1.00 – 1.80     แสดงวา่มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาจากแหล่งขอ้มูลขั้นตน้ท่ีไดม้า

จากแหล่งขอ้มูลโดยตรง เป็นขอ้มูลท่ีลงมือเก็บคร้ังแรกดว้ยตนเอง หรือจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง แลว้
น าเอาขอ้มูลเหล่านั้นใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิง เม่ือตอ้งการขอ้มูลเหล่าน้ีก็จะไปท าการวดัหรือสังเกตเอามา
โดยตรง ไดม้าจากการส ารวจ การสัมภาษณ์ การทดลอง และการส่งแบบสอบถามไปให้กรอก เป็นตน้ 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะมีความถูกตอ้งและทนัสมยัเป็นปัจจุบนัมากกวา่ขอ้มูลทุติยภูมิ 

 
3.4   การจัดท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

โครงงานน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดด้ าเนินการ ดงัน้ี  
1.  การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โครงงานน าแบบสอบถามท่ีได้รับมาทั้งหมดมาตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก  
2.  การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ มาลงรหสัตามท่ีไดก้ าหนดได้

ล่วงหนา้ 
3.  การประมวลผลขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไดล้งรหัสแลว้มาบนัทึกเขา้ถานขอ้มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์

เพื่อท าการประมวลผล ซ่ึงใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS for Windows ในการค านวณค่า สถิติโดย
ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4.  น าขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมาคิดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย 
(Arithmetic mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล 
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3.5 วธีิการทางสถิติ 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายและวเิคราะห์ขอ้มูล

โดยใชส้ถิติเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window (Statistical Package for the 

Social Science) 
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบสอบถามใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เพื่อใชใ้นการบรรยายลกัษณะขอ้มูล ท าการวเิคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การทดสอบสมมุติฐานในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ทางสถิติดงัน้ี 

2.1 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชเ้ป็นสถิติท่ีในการหาความแตกต่างของขอ้มูล
และทดสอบสมมุติฐานโครงงานแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

 2.1.1 T – test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าของตวัแปร 2 กลุ่ม 
 2.1.2 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F– test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

คะแนนเฉล่ียของตวัแปร 3 กลุ่มข้ึนไป 
2.1.3 กรณีท่ีใช ้F– test ทดสอบและพบวา่มีความแตกต่างอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึง

ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD 

3.5.1 สมมุติฐานของการศึกษา 
    1. ผู ้โดยสารท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการตู้โดยสาร
สาธารณะ ดงัน้ี 

-  H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของเพศไม่แตกต่างกนั 
   H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของเพศแตกต่างกนั 
-  H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของอายไุม่แตกต่างกนั 
   H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของอายแุตกต่างกนั 
-  H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนั 
   H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของระดบัการศึกษาต่างกนั 
-  H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกนั 
   H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
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-  H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของอาชีพไม่แตกต่างกนั 
   H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของอาชีพแตกต่างกนั 
-  H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของรายไดต่้อเดือนไม่แตกต่างกนั 
   H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั 

2. ผูโ้ดยสารท่ีมีปัจจัยเก่ียวกับการเดินทางกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการรถตู้โดยสาร
สาธารณะ ดงัน้ี 

-  H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของวตัถุประสงคไ์ม่แตกต่างกนั 
   H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั 
-  H0: ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของความถ่ีในการใช้บริการไม่

แตกต่างกนั 
   H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของความถ่ีในการใชบ้ริการแตกต่าง

กนั 
-  H0: ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของการใช้บริการช่วงเวลาไม่

แตกต่างกนั 
   H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของการใชบ้ริการช่วงเวลาแตกต่าง

กนั 
-  H0: ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสาร 

สาธารณะไม่แตกต่างกนั 
   H1: ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสาร

สาธารณะแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 



 

บทที ่4 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวเิคราะห์ในคร้ังน้ีไดท้  าการส ารวจโดยการเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงไดแ้จกใหผู้โ้ดยสารท่ีมาใช้

บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะจ านวน 250 ชุด การศึกษาความพึงพอใจในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใช้บริการของรถตู้โดยสารสาธารณะหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจ

บณัฑิตย-์เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ(หมายเลขเส้นทางเดินรถ ต.86)  โดยก าหนด

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

4.1 การน าเสนอข้อมูล  

4.1.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล   

 x̅  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 

 S.D แทน ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 n    แทน จ านวนตวัอยา่งของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 

 t แทน สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t – distribution 

 F แทน สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F – distribution 

 df แทน ระดบัชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 

 SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS  แทน ค่าคะแนนเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean Squares)                                        

 P-Value แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

 * แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 H0 แทน สมมุติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

 H1 แทน สมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis)



40 

4.1.2 การวเิคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะมหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย-์เดอะมอลลง์ามวงศว์าน-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ(หมายเลขเส้นทางเดินรถ ต.86)   
ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัเก่ียวกบัการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
ตอนท่ี 4 ตารางเปรียบเทียบของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
4.2 การวเิคราะห์ผลข้อมูล 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

ตารางที ่4.1 ปัจจยัส่วนบุคคลและร้อยละของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการของรถตูโ้ดยสาร
สาธารณะจ าแนกตามเพศ 

จากตารางท่ี 4.1 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะส่วนใหญ่
เป็น เพศหญิงจ านวน 149 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 59.6 ) และเป็นเพศชาย 101 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 40.4 ) 
เรียงตามล าดบัแสดงดงัภาพท่ี 4.1 

ภาพท่ี 4.1 แผนภูมิวงกลมแสดงจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
101 
149 

 
40.4 
59.6 

รวม 250 100.0 

40.4%59.6%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ

ชาย

หญิง
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ตารางที่ 4.2 ปัจจยัส่วนบุคคลและร้อยละของผูโ้ดยสารต่อการใช้บริการของรถตู้โดยสาร
สาธารณะจ าแนกตามอาย ุ

จากตารางท่ี 4.2 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ มีผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะอายุระหวา่ง 
20 – 30 ปีมากสุดมีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 133 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 53.2 )รองลงมาอายุ 31 – 40 ปี มี
การใช้บริการรถตูจ้  านวน 91 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 36.4 ) อายุระหว่าง 41 – 50 ปี  มีการใช้บริการรถตู้
จ  านวน 16 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 6.4 )  ต ่ ากว่า 20 ปี  มีการใช้บริการรถตู้จ  านวน 6 คน คิดเป็น                        
( ร้อยละ 2.4 ) มากกว่า 50 ปี มีการใช้บริการรถตูจ้  านวน 4 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 1.6 ) เรียงตามล าดบั 
แสดงดงัภาพท่ี 4.2 

ภาพท่ี 4.2 แผนภูมิวงกลมแสดงจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

อายุ 
    ต  ่ากวา่ 20 ปี 
   20 – 30 ปี 
   31 – 40 ปี 
   41 – 50 ปี 
   มากกวา่ 50 ปี 

 
6 

133 
91 
16 
4 

 
2.4 
53.2 
36.4 
6.4 
1.6 

รวม 250 100.0 

2.4%

53.2%36.4%

6.4%
1.6%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ

ต ่ากวา่ 20 ปี

20 – 30 ปี

31 – 40 ปี

41 – 50 ปี

มากกวา่ 50 ปี
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ตารางที ่4.3 ปัจจยัส่วนบุคคลและร้อยละของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการของรถตูโ้ดยสาร
สาธารณะจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.3 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบ มีว่าผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะในระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า มากสุด จ านวน 122 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 48.8 ) รองลงมา สูง
กวา่ปริญญาตรี มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 71 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 28.4 ) มธัยมปลาย / ปวช. มีการใช้
บริการรถตูจ้  านวน 33 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 13.2 ) อนุปริญญา / ปวส. มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 17 คน 
คิดเป็น ( ร้อยละ 6.8 ) มธัยมตน้ มีการใช้บริการรถตูจ้  านวน 5 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 2.0 ) ต ่ากว่าระดบั
มธัยม มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 2 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 0.8 ) เรียงตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 4.3 

ภาพท่ี 4.3 แผนภูมิวงกลมแสดงจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
ต ่ากวา่ระดบัมธัยม 
มธัยมตน้ 
มธัยมปลาย / ปวช. 
อนุปริญญา / ปวส. 
ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
2 
5 

33 
17 

122 
71 

 
0.8 
2.0 

13.2 
6.8 

48.8 
28.4 

รวม 250 100.0 

0.8% 2.0%

13.2%
6.8%

48.8%

28.4%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา

ต ่ากวา่ประถมศึกษา

มธัยมตน้

มธัยมปลาย / ปวช.

อนุปริญญา / ปวส.

ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า

สูงกวา่ปริญญาตรี
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ตารางที ่4.4 ปัจจยัส่วนบุคคลและร้อยละของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการของรถตูโ้ดยสาร
สาธารณะจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

จากตารางท่ี 4.4 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะสถานภาพ
สมรส โสดมากสุด มีการใช้บริการรถตูจ้  านวน 200 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 80.0 )รองลงมา สถานภาพ 
สมรส จ านวน 50 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 20.0 ) เรียงตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 4.4 

 
ภาพท่ี 4.4 แผนภูมิวงกลมแสดงจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 
  

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

สถานภาพ 
   โสด 
    สมรส 

 
200 
50 

 
80.0 
20.0 

รวม 250 100.0 

80.0%

20.0%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพสมรส

โสด

สมรส
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ตารางที่ 4.5 ปัจจยัส่วนบุคคลและร้อยละของผูโ้ดยสารต่อการใช้บริการของรถตู้โดยสาร
สาธารณะจ าแนกตามอาชีพในปัจจุบนั 

จากตารางท่ี 4.5 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีผูใ้ช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน มากสุด มีการใช้บริการรถตูจ้  านวน 131 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 52.4 )รองลงมา 
กิจการส่วนตวั / คา้ขาย  มีการใช้บริการรถตูจ้  านวน 55 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 22.0 ) นกัเรียน / นิสิต / 
นกัศึกษา มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 42 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 16.8 ) ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ มี
การใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 20 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 8.0 ) และอ่ืนๆ มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 2 คน คิด
เป็น ( ร้อยละ 0.8 ) เรียงตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 4.5 

ภาพท่ี 4.5 แผนแผนภูมิวงกลมแสดงจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาชีพของท่านในปัจจุบัน 
   ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
   พนกังานบริษทัเอกชน 
   กิจการส่วนตวั / คา้ขาย 
   นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ........) 

 
20 

131 
55 
42 
2 

 
8.0 

52.4 
22.0 
16.8 
0.8 

รวม 250 100.0 

8.0%

52.4%22.0%

16.8%

0.8%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ

ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ

พนกังานบริษทัเอกชน

กิจการส่วนตวั / คา้ขาย

นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา

อ่ืนๆ (โปรดระบุ........)
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ตารางที ่4.6 ปัจจยัส่วนบุคคลและร้อยละของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการของรถตูโ้ดยสาร

สาธารณะจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

จากตารางท่ี 4.6 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะรายได้ต่อ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท / เดือน มากสุด มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 105 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 42.0 ) 
รองลงมา 20,000 – 30,000 บาท / เดือน มีการใช้บริการรถตูจ้  านวน 83 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 33.2 ) ต ่า
กว่า 10,000 บาท / เดือน มีการใช้บริการรถตูจ้  านวน 39 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 15.6 ) 30,000 – 40,000 
บาท / เดือน  มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 21 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 8.4 )  และมากกวา่ 40,00 บาท / เดือน  
มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 2 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 0.8 ) เรียงตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 4.6 

ภาพท่ี 4.6 แผนภูมิวงกลมแสดงจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือนของท่าน 

   ต  ่ากวา่ 10,000 บาท / เดือน 

   10,000 – 20,000 บาท / เดือน 

   20,000 – 30,000 บาท / เดือน 

   30,000 – 40,000 บาท / เดือน 

   มากกวา่ 40,00 บาท / เดือน 

 
39 

105 

83 

21 

2 

 
15.6 

42.0 

33.2 

8.4 

0.8 

รวม 250 100.0 

15.6%

42.0%
33.2%

8.4% 0.8%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน

ต ่ากวา่ 10,000 บาท / เดือน

10,000 – 20,000 บาท / เดือน

20,000 – 30,000 บาท / เดือน

30,000 – 40,000 บาท / เดือน

มากกวา่ 40,00 บาท / เดือน
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ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยเกีย่วกบัการเดินทางของผู้ใช้บริการ 
ตารางที่ 4.7 ปัจจยัส่วนบุคคลและร้อยละของผูโ้ดยสารต่อการใช้บริการของรถตู้โดยสาร

สาธารณะจ าแนกตามวตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการรถตูโ้ดยสาร  

จากตารางท่ี 4.7 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ มีผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะวตัถุประสงค์
ในการใชบ้ริการ ไปท างาน มากสุดจ านวน 147 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 58.8 ) รองลงมา ไปธุระส่วนตวั มี
การใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 41 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 16.4 ) เดินทางกลบับา้น / ต่างจงัหวดั มีการใชบ้ริการ
รถตูจ้  านวน 33 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 13.2 ) ไปมหาวิทยาลยั/โรงเรียน/สถาบนักวดวิชา 29 คน คิดเป็น      
( ร้อยละ 11.6 ) และอ่ืนๆ มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 0 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 0 ) เรียงตามล าดบั แสดงดงั
ภาพท่ี 4.7 

ภาพท่ี 4.7 แผนภูมิวงกลมแสดงจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 

ปัจจัยเกีย่วกบัเดินทาง จ านวน(คน) ร้อยละ 

วตัถุประสงค์ที่ท่านใช้บริการรถตู้โดยสาร  
   ไปมหาวทิยาลยั/โรงเรียน/สถาบนักวดวชิา 
   ไปท างาน 
   เดินทางกลบับา้น / ต่างจงัหวดั 
   ไปธุระส่วนตวั 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ........) 

 
29 

147 
33 
41 
0 

 
11.6 
58.8 
13.2 
16.4 
0.0 

รวม 250 100.0 

11.6%

58.8%
13.2%

16.4%

0%
จ าแนกกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวตัถุประสงค์ในการเดินทาง

ไปมหาวิทยาลยั/โรงเรียน/สถาบนักวดวิชา

ไปท างาน

เดินทางกลบับา้น / ต่างจงัหวดั

ไปธุระส่วนตวั

อ่ืนๆ (โปรดระบุ........)
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ตารางที่ 4.8 ปัจจยัส่วนบุคคลและร้อยละของผูโ้ดยสารต่อการใช้บริการของรถตู้โดยสาร
สาธารณะจ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารธารณะ 

จากตารางท่ี 4.8 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ มีผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะความถ่ีใน
การใชบ้ริการมีการ ใชเ้ป็นประจ ามากสุดจ านวน  144 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 57.6 ) รองลงมา 3 - 5 คร้ัง
ต่อเดือน มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 38 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 15.2 ) 5 - 15 คร้ังต่อเดือน มีการใชบ้ริการ
รถตูจ้  านวน 33 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 13.2 ) 16 - 20 คร้ังต่อเดือน มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 22 คน คิด
เป็น ( ร้อยละ 8.8 ) และ 2 คร้ังต่อเดือน 13 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 5.2 ) เรียงตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 4.8 

ภาพท่ี 4.8 แผนภูมิวงกลมแสดงจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ปัจจัยเกีย่วกบัเดินทาง จ านวน(คน) ร้อยละ 

ความถี่ในการใช้บริการรถตู้โดยสารธารณะ   
   2 คร้ังต่อเดือน 
   3 - 5 คร้ังต่อเดือน 
   5 - 15 คร้ังต่อเดือน 
   16 - 20 คร้ังต่อเดือน 
   ใชเ้ป็นประจ า 

 
13 
38 
33 
22 

144 

 
5.2 

15.2 
13.2 
8.8 

57.6 
รวม 250 100.0 

5.2%

15.2%

13.2%

8.8%

57.6%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการใช้บริการ

2 คร้ังต่อเดือน

3 - 5 คร้ังต่อเดือน

5 - 15 คร้ังต่อเดือน

16 - 20 คร้ังต่อเดือน

ใชเ้ป็นประจ า
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ตารางที ่4.9 ปัจจยัส่วนบุคคลและร้อยละของผูโ้ดยสารต่อการใชบ้ริการของรถตูโ้ดยสาร
สาธารณะจ าแนกตามช่วงเวลาในการใชร้ถตูโ้ดยสารธารณะ 

จากตารางท่ี 4.9 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะช่วงเวลา 
(07:31 – 08:00 น.) มากสุดมีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 91 คน คิดเป็น( ร้อยละ 36.4 ) รองลงมาช่วงเวลา 
(07:01 – 07:30 น.) มีการใช้บริการรถตูจ้  านวน 50 คน คิดเป็น( ร้อยละ 20.0 ) ช่วงเวลา (08:31 – 09:00 
น.) มีการใช้บริการรถตูจ้  านวน 39 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 15.6 ) ช่วงเวลา (06:31 – 07:00 น.)  มีการใช้
บริการรถตูจ้  านวน 32 คน คิดเป็น( ร้อยละ 12.8 )  ช่วงเวลา (08:01 – 08:30 น.)  มีการใช้บริการรถตู้
จ  านวน 24 คน คิดเป็น( ร้อยละ 9.6 ) และช่วงเวลา(05:30 – 06:30 น.) มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 14 คน 
คิดเป็น( ร้อยละ 5.6 ) เรียงตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 4.9 

ภาพท่ี 4.9 แผนภูมิวงกลมแสดงจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามช่วงเวลาในการเดินทาง 

ปัจจัยเกีย่วกบัเดินทาง จ านวน(คน) ร้อยละ 

ใช้บริการรถตู้โดยสารเดินทางในช่วงเวลาใด   
   ช่วง (05:30 – 06:30 น.) 
   ช่วง (06:31 – 07:00 น.) 
   ช่วง (07:01 – 07:30 น.) 
   ช่วง (07:31 – 08:00 น.) 
   ช่วง (08:01 – 08:30 น.) 
   ช่วง (08:31 – 09:00 น.) 

 
14 
32 
50 
91 
24 
39 

 
5.6 

12.8 
20.0 
36.4 
9.6 

15.6 
รวม 250 100.0 

5.6%

12.8%

20.0%
36.4%

9.6%
15.6%

จ าแนกกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามช่วงเวลาในการเดินทาง

ช่วง (05:30 – 06:30 น.)
ช่วง (06:31 – 07:00 น.)
ช่วง (07:01 – 07:30 น.)
ช่วง (07:31 – 08:00 น.)
ช่วง (08:01 – 08:30 น.)
ช่วง (08:31 – 09:00 น.)
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ตารางที่ 4.10 ปัจจยัส่วนบุคคลและร้อยละของผูโ้ดยสารต่อการใช้บริการของรถตู้โดยสาร
สาธารณะจ าแนกตามระยะเวลาในการรอข้ึนรถโดยสารสาธารณะก่อนท่ีจะไดข้ึ้นโดยสาร 

 

 

จากตารางท่ี 4.10 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ มีผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะระยะเวลา
ประมาณ 35 - 40 นาที มากสุดมีการใช้บริการรถตู้จ  านวน 79 คน คิดเป็น( ร้อยละ 31.6 )รองลงมา
ระยะเวลาประมาณ 25 - 30 นาที มีการใช้บริการรถตูจ้  านวน 69 คน คิดเป็น(ร้อยละ 27.6 ) ระยะเวลา
ประมาณ       15 – 20 นาที มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 47 คน คิดเป็น( ร้อยละ 18.8 ) ระยะเวลาประมาณ 
5 – 10 นาที มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 29 คน คิดเป็น( ร้อยละ 11.6 )ระยะเวลาประมาณ 45 – 55 นาที 
มีการใชบ้ริการรถตูจ้  านวน 19 คน คิดเป็น(ร้อยละ 7.6 )และ ระยะเวลามากกวา่ 1 ชัว่โมง มีการใชบ้ริการ
รถตูจ้  านวน 7 คน คิดเป็น(ร้อยละ 2.8 ) เรียงตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 4.10 

 

ปัจจัยเกีย่วกบัเดินทาง จ านวน(คน) ร้อยละ 

ระยะเวลานานเท่าใด ที่ท่านต้องรอรถตู้
โดยสารสาธารณะก่อนทีจ่ะได้ขึน้โดยสาร 
ประมาณ 5 – 10 นาที 
ประมาณ 15 – 20 นาที 
ประมาณ 25 – 30 นาที 
ประมาณ 35 – 40 นาที 
ประมาณ 45 – 55 นาที 
มากกวา่ 1 ชัว่โมง 

 
 

29 
47 
69 
79 
19 
7 

 
 

11.6 
18.8 
27.6 
31.6 
7.6 
2.8 

รวม 250 100.0 
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ภาพท่ี 4.10 แผนภูมิวงกลมแสดงจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระยะเวลาประมาณ 
ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้โดยสารทีม่ีต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ 

ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสาสาธารณะประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ 
ไดแ้ก่อตัราค่าโดยสาร ระยะเวลาในการเดินทาง ผูใ้หบ้ริการรถโดยสาร ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 
ความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัน้ี 

ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นอตัราค่าโดยสารจ าแนกตามระดบั

ความพึงพอใจดงัน้ี 

 
อตัราค่าโดยสาร 

ระดบัความคิดเห็น (จ านวนคน/ร้อยละ)  
x̅ 

 
S.D. 
 

 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  มีการระบุอตัราค่า
โดยสารท่ีชดัเจน 

38 
(15.2) 

123 
(49.2) 

87 
(34.8) 

2 
(0.8) 

0 
(0) 

3.79 0.699 มาก 

2. ค่าโดยสาร
เหมาะสมกบั
ระยะทาง 

34 
(13.6) 

156 
(62.4) 

60 
(24.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 3.90 0.606 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.845 0.653 มาก 

11.6%

18.8%

27.6%
31.6%

7.6%

2.8%
จ าแนกกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาประมาณ

ประมาณ 5 – 10 นาที
ประมาณ 15 – 20 นาที
ประมาณ 25 – 30 นาที
ประมาณ 35 – 40 นาที
ประมาณ 45 – 55 นาที
มากกวา่ 1 ชัว่โมง
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จากตารางท่ี 4.11 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะมีความ

คิดเห็นต่ออตัราค่าโดยสาร และพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าโดยสารเหมาะสมกบัระยะทาง มีระดบัความพึง

พอใจมาก ( x̅ = 3.90 และ S.D. = 0.606) มีการระบุอตัราค่าโดยสารท่ีชดัเจน มีระดบัความพึงพอใจมาก 

(x̅ = 3.79 และ S.D. = 0.699) และค่าเฉล่ียรวม มีระดบัความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.845 และ S.D. = 0.653) 

เรียงตามล าดบั 

ตารางที ่4.12 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นระยะเวลาในการเดินทาง จ าแนกตาม

ระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 

จากตารางท่ี 4.12 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะมีความ

คิดเห็นต่อระยะเวลาในการเดินทาง และพิจารณาเป็นรายขอ้ ท่ีนั่งเต็มรถออกทนัที มีระดบัความพึง

พอใจมาก (x̅ = 3.98 และ S.D. = 0.711) ไม่จอดรับส่งผูโ้ดยสารระหวา่งทาง มีระดบัความพึงพอใจมาก 

(x̅ = 3.85 และ  S.D. = 0.645)  เดินทางรวดเร็วเพราะวิ่งบนทางด่วน  มีระดับความพึงพอใจมาก                 

(x̅ = 3.82 และ S.D. = 0.817) และค่าเฉล่ียรวม มีระดบัความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.883 และ S.D. = 0.724) 

เรียงตามล าดบั 

 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

 

ระดบัความคิดเห็น (จ านวนคน/ร้อยละ)  

x̅ 

 

S.D. 

ระดบัความ

พึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. เดินทางรวดเร็วเพราะ

วิง่บนทางด่วน 

52 

(20.8) 

113 

(45.2) 

76 

(30.4) 

7 

(2.8) 

2 

(0.8) 
3.82 0.817 มาก 

2. ท่ีนัง่เตม็รถออกทนัที 
54 

(21.6) 

141 

(56.4) 

51 

(20.4) 

3 

(1.2) 

1 

(0.4) 
3.98 0.711 มาก 

3. ไม่จอดรับส่ง

ผูโ้ดยสารระหวา่งทาง 

34 

(13.6) 

147 

(58.8) 

67 

(26.8) 

2 

(0.8) 

0 

(0) 
3.85 0.645 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.883 0.724 มาก 



52 

ตารางที่ 4.13 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นผูใ้ห้บริการรถโดยสารจ าแนกตาม
ระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 

 
ผูใ้หบ้ริการรถโดยสาร 

ระดบัความคิดเห็น (จ านวนคน/ร้อยละ)  
x̅ 

 
S.D. 

ระดบัความ
พึงพอใจ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 
1. ผูใ้หบ้ริการพูดจากบั
ผูโ้ดยสารอยา่งสุภาพเช่นไม่พูด
หยาบคาย หรือ ประชดประชนั 

29 
(11.6) 

141 
(56.4) 

72 
(28.8) 

8 
(3.2) 

0 
(0) 3.76 0.692 มาก 

2. ผูใ้หบ้ริการขบัรถถูกกฎ
จราจร 

23 
(9.2) 

129 
(51.6) 

81 
(32.4) 

17 
(6.8) 

0 
(0) 

3.63 0.745 มาก 

3. แจง้ลูกคา้ในการเก็บค่า
โดยสารโดยการส่งตะกร้าต่อ
กนั 

33 
(13.2) 

139 
(55.6) 

76 
(30.4) 

2 
(0.8) 

0 
(0) 3.81 0.659 มาก 

4. ผูใ้หบ้ริการ จะส่งผูโ้ดยสาร
จนถึงปลายทาง (แมจ้ะเหลือ
ผูโ้ดยสารเพียง 1- 2 คน) 

44 
(17.6) 

142 
(56.8) 

61 
(24.4) 

3 
(1.2) 

0 
(0) 3.91 0.679 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.778 0.694 มาก 

จากตารางท่ี 4.13 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีผูใ้ช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะมีความ
คิดเห็นต่อผูใ้ห้บริการรถโดยสาร และพิจารณาเป็นรายขอ้ ผูใ้ห้บริการ จะส่งผูโ้ดยสารจนถึงปลายทาง 
(แมจ้ะเหลือผูโ้ดยสารเพียง 1- 2 คน) มีระดบัความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.91 และ S.D. = 0.679) แจง้ลูกคา้
ในการเก็บค่าโดยสารโดยการส่งตะกร้าต่อกนั มีระดบัความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.81 และ S.D. = 0.659)    
ผูใ้ห้บริการพูดจากบัผูโ้ดยสารอย่างสุภาพ เช่น ไม่พูดหยาบคาย หรือ ประชดประชนั มีระดบัความพึง
พอใจมาก (x̅ = 3.76 และ S.D. = 0.692) ผูใ้ห้บริการขับรถถูกกฎจราจร มีระดับความพึงพอใจมาก          
(x̅ = 3.63 และ S.D. = 0.745) และค่าเฉล่ียรวม มีระดบัความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.778 และ S.D. = 0.694) 
เรียงตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานด้านความปลอดภยัในการใช้บริการ

จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 

 
ความปลอดภยัในการ 

ใชบ้ริการ 

ระดบัความคิดเห็น (จ านวนคน/ร้อยละ) 
 

x̅ 

 

S.D. 

 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. มีเขม็ขดันิรภยั ตาม
กฎหมาย 

39 
(15.6) 

123 
(49.2) 

75 
(30.0) 

13 
(5.2) 

0 
(0) 

3.75 0.778 มาก 

2. มีการติดตั้งอุปการณ์
ฉุกเฉินในรถ เช่น 
คอ้นทุบกระจก,ถงั
ดบัเพลิง 

29 

(11.6) 

124 

(49.6) 

86 

(34.4) 

11 

(4.4) 

0 

(0) 

 

3.68 

 

0.734 

 

มาก 

3. เม่ือเกิดอุบติัเหตุ 
สามารถออกประตู
หลงัได ้

20 
(8.0) 

104 
(41.6) 

113 
(45.2) 

12 
(4.8) 

1 
(0.4) 

3.52 0.729 มาก 

4. ผูใ้หบ้ริการระบุช่ือ,
ใบขบัข่ี,ทะเบียนรถ
และเบอร์โทรอยา่ง
ชดัเจน 

27 
(10.8) 

125 
(50.0) 

95 
(38.0) 

3 
(1.2) 

0 
(0) 

 
3.70 

 
0.671 

 
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.663 0.728 มาก 

จากตารางท่ี 4.14 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะมีความ
คิดเห็นต่อความปลอดภยัในการใชบ้ริการ และพิจารณาเป็นรายขอ้ มีเขม็ขดันิรภยั ตามกฎหมาย มีระดบั
ความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.75 และ S.D. = 0.778) ผูใ้หบ้ริการระบุช่ือ, ใบขบัข่ี, ทะเบียนรถและเบอร์โทร
อยา่งชดัเจน มีระดบัความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.70 และ S.D. = 0.671) มีการติดตั้งอุปการณ์ฉุกเฉินในรถ 
เช่น ค้อนทุบกระจก, ถังดับเพลิง มีระดับความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.68 และ S.D. = 0.734) เม่ือเกิด
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อุบติัเหตุ สามารถออกประตูหลังได้ มีระดับความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.52 และ S.D. = 0.729) และ
ค่าเฉล่ียรวม มีระดบัความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.663 และ S.D. = 0.728) เรียงตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.15 ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ

จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดงัน้ี 

ความสะดวกสบาย 
ในขณะใชบ้ริการ 

ระดบัความคิดเห็น (จ านวนคน/ร้อยละ) 
 

x̅ 

 

S.D. 

ระดบั
ความพึง
พอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1. เคร่ืองปรับอากาศ
ภายในรถมีอุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสม 

17 
(6.8) 

95 
(38.0) 

103 
(41.2) 

30 
(12.0) 

5 
(2.0) 

 
3.36 

 
0.853 

 
ปานกลาง 

2. เม่ือท่ีนัง่ครบ 13 ท่ี
จะไม่รับผูโ้ดยสาร
เพิ่มอีก 

22 
(8.8) 

144 
(57.6) 

79 
(31.6) 

5 
(2.0) 

0 
(0) 

 
3.37 

 
0.643 

 
ปานกลาง 

3. มีม่าน,ฟิลม์กนั
แดด 

15 
(6.0) 

96 
(38.4) 

104 
(41.6) 

33 
(13.2) 

2 
(0.8) 

3.36 0.815 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.363 0.770 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.15 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะมีความ
คิดเห็นต่อความสะดวกสบายในการใช้บริการ และพิจารณาเป็นรายขอ้  เม่ือท่ีนัง่ครบ 13 ท่ีจะไม่รับ
ผูโ้ดยสารเพิ่มอีก มีระดับความพึงพอใจปานกลาง  (x̅ = 3.37 และ S.D. = 0.643) เคร่ืองปรับอากาศ
ภายในรถมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง (x̅ = 3.36 และ S.D. = 0.853) มีม่าน, 
ฟิล์มกนัแดด มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง (x̅ = 3.36 และ S.D. = 0.815) และค่าเฉล่ียรวม มีระดบั
ความพึงพอใจปานกลาง (x̅ = 3.363 และ S.D. = 0.770) เรียงตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16 ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของทุกดา้น 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
ผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะจ านวน 250 ราย 

x̅ S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. อตัราค่าโดยสาร 3.845 0.653 มาก 

2. ระยะเวลาในการเดินทาง  3.883 0.724 มาก 
3. ผูใ้หบ้ริการรถโดยสาร 3.778 0.694 มาก 
4. ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 3.663 0.728 มาก 
5. ความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ 3.363 0.770 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.706 0.714 มาก 

จากตารางท่ี 4.16 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า มีผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะมีความ
คิดเห็นต่อความพึงพอใจของทุกดา้น และพิจารณาเป็นรายขอ้ ระยะเวลาในการเดินทาง มีระดบัความพึง
พอใจมาก (x̅ = 3.883 และ S.D. = 0.724) อตัราค่าโดยสาร มีระดบัความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.845 และ 
S.D. = 0.653) ผูใ้ห้บริการโดยสาร มีระดับความพึงพอใจมาก  (x̅ = 3.778 และ S.D. = 0.694) ความ
ปลอดภยัในการใชบ้ริการ มีระดบัความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.663 และ S.D. = 0.728) ความสะดวกสบาย
ในขณะใช้บริการ มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง (x̅ = 3.363 และ S.D. = 0.770) และค่าเฉล่ียรวม มี
ระดบัความพึงพอใจมาก (x̅ = 3.706 และ S.D. = 0.714) เรียงตามล าดบั 
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ตอนที่ 4 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร
สาธารณะ 

ผูว้ิจยัท าการเปรียบเทียบขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสาร
สาธารณะ ดว้ยตารางประกอบค าบรรยาย ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารทดสอบ T-test ส าหรับขอ้มูล
ท่ีมีการจ าแนกเพียง 2 กลุ่ม และใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) ส าหรับทดสอบสมมุติฐาน
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีการจ าแนกมากกว่า 2 กลุ่ม และหากพบว่ามี
ความแตกต่าง จะท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นดว้ยวธีิ LSD 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงใจของผูใ้ช้บริการรถตู้
โดยสารสาธารณะดว้ยการทดสอบ เน่ืองจากตวัแปรเพศมีการจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ตั้งสมมุติฐานส าหรับ
การทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี  

H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของเพศไม่แตกต่างกนั 
 H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของเพศแตกต่างกนั 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงในตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามเพศต่อ
ผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ เพศ n x̅ S.D. t P - Value 

ดา้นอตัราค่าโดยสาร 
ชาย 101 3.787 0.597 

-1.238 0.217 
หญิง 149 3.879 0.562 

ดา้นระยะเวลาในการเดินทาง 
ชาย 101 3.887 0.598 

0.081 0.935 
หญิง 149 3.881 0.610 

ดา้นผูใ้หบ้ริการรถตูโ้ดยสาร 
ชาย 101 3.792 0.563 

0.301 0.763 
หญิง 149 3.770 0.566 

ดา้นความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 
ชาย 101 3.698 0.588 

0.725 0.469 
หญิง 149 3.642 0.595 

ดา้นความสะดวกสบายในขณะใช้
บริการ 

ชาย 101 3.541 0.603 
1.237 0.217 

หญิง 149 3.441 0.648 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่า การเปรียบเทียบระหว่างการจ าแนกตามเพศ กบั ความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการในด้านอตัราค่าโดยสารค่า P – Value เท่ากบั 0.217 ด้านระยะเวลาในการเดินทางค่า P – 

Value เท่ากบั 0.935 ดา้นผูใ้ห้บริการรถตูโ้ดยสารค่า P – Value เท่ากบั 0.763 ดา้นความปลอดภยัในการ

ใชบ้ริการค่า P – Value เท่ากบั 0.469 และดา้นความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการค่า P – Value เท่ากบั 

0.217 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมุติฐาน

รอง (H1) ดงันั้น ผูท่ี้มีเพศต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ

ไม่แตกต่างกนั 

 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของผูท่ี้มี

อายตุ่างกนัดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวน เน่ืองจากตวัแปรอายมีุการจ าแนกเป็น 5 กลุ่ม ตั้งสมมุติฐาน

ส าหรับการทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 

H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของอายไุม่แตกต่างกนั 

 H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของอายแุตกต่างกนั 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามอายุต่อ

ผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 

ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

S.S. df M.S. F P – Value 

ดา้นอตัราค่าโดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.984 4 0.246 

0.735 0.569 ภายในกลุ่ม 82.025 245 0.335 
รวม 83.009 249   

ดา้นระยะเวลาในการ
เดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 2.332 4 0.583 

1.611 0.172 ภายในกลุ่ม 88.638 245 0.362 
รวม 90.969 249   

ดา้นผูใ้หบ้ริการรถตู้
โดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 2.189 4 0.547 

1.741 0.142 ภายในกลุ่ม 77.038 245 0.314 
รวม 79.227 249   

ดา้นความปลอดภยัใน
การใชบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.810 4 0.453 

1.296 0.272 ภายในกลุ่ม 85.571 245 0.349 
รวม 87.381 249   

ดา้นความ
สะดวกสบายในขณะ

ใชบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.616 4 0.904 

2.315 0.058 ภายในกลุ่ม 95.685 245 0.391 

รวม 99.302 249   

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า การเปรียบเทียบระหว่างการจ าแนกตามอายุกบัความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้บริการในด้านอัตราค่าโดยสารค่า P – Value เท่ากับ 0.569 ด้านระยะเวลาในการเดินทางค่า                 
P – Value เท่ากบั 0.172 ดา้นผูใ้ห้บริการรถตูโ้ดยสารค่า P – Value เท่ากบั 0.142 ดา้นความปลอดภยัใน
การใช้บริการค่า P – Value เท่ากบั 0.272 และด้านความสะดวกสบายในขณะใช้บริการค่า P – Value 
เท่ากบั 0.058 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธ
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สมมุติฐานรอง (H1) ดงันั้น ผูท่ี้มีอายุแตกต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตู้
โดยสารสาธารณะไม่แตกต่างกนั 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของผูท่ี้มี
ระดบัการศึกษาต่างกนัดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน เน่ืองจากตวัแปรระดบัการศึกษามีการจ าแนก
เป็น 6 กลุ่ม ตั้งสมมุติฐานส าหรับการทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 
 H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงในตารางต่อไปน้ี 
ตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามระดับ

การศึกษาต่อผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 

 ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

S S df M.S. F P – Value 

ดา้นอตัราค่าโดยสาร 
ระหวา่งกลุ่ม 1.953 5 0.391 

1.176 0.322 
ภายในกลุ่ม 81.056 244 0.332 

รวม 83.009 249  

ดา้นระยะเวลาในการ
เดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 2.121 5 0.424 
1.165 0.327 

ภายในกลุ่ม 88.848 244 0.364 
รวม 90.969 249  

ดา้นผูใ้หบ้ริการรถตู้
โดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 4.346 5 0.869 
2.832 0.017* 

ภายในกลุ่ม 74.881 244 0.307 
รวม 79.227 249   

ดา้นความปลอดภยั
ในการใชบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 5.768 5 1.154 
3.449 0.005* 

ภายในกลุ่ม 81.614 244 0.334 
รวม 87.381 249   
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ตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามระดับ
การศึกษาต่อผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ (ต่อ) 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า การเปรียบเทียบระหว่างการจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัความพึง
พอใจของผูใ้ช้บริการในด้านอตัราค่าโดยสารค่า P – Value เท่ากบั 0.322 และด้านระยะเวลาในการ
เดินทางค่า P – Value เท่ากบั 0.327 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานหลกั 
(Ho)  และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) ดงันั้น ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียของความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะไม่แตกต่างกนั 

ด้านผูใ้ห้บริการรถตู้โดยสารค่า P – Value เท่ากับ 0.017 ด้านความปลอดภัยค่า P – Value 
เท่ากบั 0.005 และดา้นความสะดวกสบายค่า P – Value เท่ากบั 0.002 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ แสดงวา่ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (Ho)  และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ดงันั้น ผูท่ี้มีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะแตกต่างกนั 

จึงท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนดว้ยวธีิ LSD เพื่อพิจารณาวา่ค่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผล
อย่างไรต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ โดยอ่านค่าในตารางจากโปรแกรม 
SPSS for Windows ผลการศึกษามีดงัน้ี 
 

 

 

 

 ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

S S Df M.S. F P – Value 

ดา้นความ
สะดวกสบาย 

ระหวา่งกลุ่ม 7.217 5 1.443 

3.824 0.002* ภายในกลุ่ม 92.085 244 0.377 

รวม 99.302 249   
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ตารางที่ 4.20 ผลการศึกษาความต่างความพึงพอใจของการจ าแนกตามระดับการศึกษาต่อ
ผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 

ระดบัการศึกษา 
Mean Difference (J) 

ต ่ากวา่
ระดบั
มธัยม 

มธัยม
ตน้ 

มธัยม
ปลาย / 
ปวช. 

อนุปริญญา 
/ ปวส. 

ปริญญา
ตรี หรือ 
เทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญา
ตรี 

Mean Difference (I) 

ต ่ากวา่ระดบัมธัยม - -1.000* -0.341 -0.029 -0.309 -0.214 

มธัยมตน้   - 0.659* 0.970* 0.691* 0.785* 

มธัยมปลาย / ปวช.     - 0.311 0.031 0.126 

อนุปริญญา / ปวส.       - -0.28 -0.185 

ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า         - 0.095 

สูงกวา่ปริญญาตรี           - 

จากตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ จ าแนก
ตามระดบัการศึกษาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
- ต  ่ากวา่มธัยม กบั มธัยมตน้ ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั -1.000 คือ ปฏิเสธสมมุติฐาน
หลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัระดบัการศึกษา
ทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- มธัยมตน้ กบั มธัยมปลาย / ปวช. ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.659 คือ ปฏิเสธ
สมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัระดบั
การศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- มธัยมตน้ กบั อนุปริญญา / ปวส. ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.970 คือ ปฏิเสธ
สมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัระดบั
การศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- มธัยมตน้ กบั ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.690 คือ 
ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
กบัระดบัการศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
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- มธัยมต้น กับ สูงกว่าปริญญาตรี ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากับ 0.785 คือ ปฏิเสธ
สมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัระดบั
การศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

 

ตารางที่ 4.21 ผลการศึกษาความต่างความพึงพอใจของการจ าแนกตามระดบัการศึกษากบัดา้น
ความปลอดภยัต่อผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 

ระดบัการศึกษา 
Mean Difference (J) 

ต ่ากวา่
ระดบั
มธัยม 

มธัยม
ตน้ 

มธัยม
ปลาย / 
ปวช. 

อนุปริญญา / 
ปวส. 

ปริญญา
ตรี หรือ 
เทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญา
ตรี 

Mean Difference (I) 

ต ่ากวา่ระดบัมธัยม - -1.350* -0.909* -0.588 -0.633 -0.595 

มธัยมตน้   - 0.440 0.762* 0.717* 0.755* 

มธัยมปลาย / ปวช.     - 0.320 0.275* 0.314* 

อนุปริญญา / ปวส.       - -0.044 -0.006 
ปริญญาตรี หรือ 
เทียบเท่า 

        - 0.038 

สูงกวา่ปริญญาตรี           - 

จากตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ จ าแนก
ตามระดบัการศึกษาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
- ต ่ากวา่มธัยม กบั มธัยมตน้ ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั -1.350 คือ ปฏิเสธสมมุติฐาน
หลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัระดบัการศึกษา
ทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ต ่ากวา่มธัยม กบั มธัยมปลาย / ปวช. ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั -0.909 คือ ปฏิเสธ
สมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัระดบั
การศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
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- มธัยมตน้ กบั อนุปริญญา / ปวส. ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.762 คือ ปฏิเสธ
สมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัระดบั
การศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- มธัยมตน้ กบั ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.717 คือ 
ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
กบัระดบัการศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- มธัยมต้น กับ สูงกว่าปริญญาตรี ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากับ 0.755 คือ ปฏิเสธ
สมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัระดบั
การศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- มธัยมปลาย / ปวช. กบั ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.275 
คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัระดบัการศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- มธัยมปลาย / ปวช. กบั สูงกว่าปริญญาตรี ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.314 คือ 
ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
กบัระดบัการศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

ตารางที่ 4.22 ผลการศึกษาความต่างความพึงพอใจของการจ าแนกตามระดบัการศึกษาต่อด้าน
ความสะดวกสบายผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 

ระดบัการศึกษา 
Mean Difference (J) 

ต ่ากวา่
ระดบั
มธัยม 

มธัยมตน้ 
มธัยม
ปลาย / 
ปวช. 

อนุปริญญา 
/ ปวส. 

ปริญญา
ตรี หรือ 
เทียบเท่า 

สูงกวา่
ปริญญาตรี Mean Difference (I) 

ต ่ากวา่ระดบัมธัยม - -1.300* -0.924* -0.656 0-.532 -0.687 

มธัยมตน้   - 0.375 0.643* 0.767* 0.612* 

มธัยมปลาย / ปวช.     - 0.267 0.391* 0.236 

อนุปริญญา / ปวส.       - 0.124 -0.03 
ปริญญาตรี หรือ 
เทียบเท่า 

        - -0.155 

สูงกวา่ปริญญาตรี           - 

จากตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ จ าแนก
ตามระดบัการศึกษาสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
- ต ่ากวา่มธัยม กบั มธัยมตน้ ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั -1.300 คือ ปฏิเสธสมมุติฐาน
หลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัระดบัการศึกษา
ทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ต ่ากวา่มธัยม กบั มธัยมปลาย / ปวช. ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั -0.924 คือ ปฏิเสธ
สมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัระดบั
การศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- มธัยมตน้ กบั อนุปริญญา / ปวส. ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.643 คือ ปฏิเสธ
สมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัระดบั
การศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
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- มธัยมตน้ กบั ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.767 คือ 
ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
กบัระดบัการศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- มธัยมต้น กับ สูงกว่าปริญญาตรี ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากับ 0.612 คือ ปฏิเสธ
สมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัระดบั
การศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- มธัยมปลาย / ปวช. กบั ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.391 
คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัระดบัการศึกษาทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงใจของผูใ้ช้บริการรถตู้

โดยสารสาธารณะด้วยการทดสอบ เน่ืองจากตวัแปรสถานภาพสมรสมีการจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ตั้ ง

สมมุติฐานส าหรับการทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี  

 

H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกนั 

 H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามสถานภาพต่อ
ผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ การเปรียบเทียบระหวา่งการจ าแนกตามสถานภาพสมรสกบัความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการในดา้นอตัราค่าโดยสารค่า P – Value เท่ากบั 0.659 ดา้นผูใ้หบ้ริการรถตูโ้ดยสารค่า 
P – Value เท่ากบั 0.288 ดา้นความปลอดภยัในการใชบ้ริการค่า P – Value เท่ากบั 0.947 และดา้นความ
สะดวกสบายในขณะใชบ้ริการค่า P – Value เท่ากบั 0.250 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่
ยอมรับสมมุติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) ดงันั้น ผูท่ี้มีสถานภาพสมรสต่างกันมี
คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะไม่แตกต่างกนั 

ดา้นระยะเวลาในการเดินทางค่า P – Value เท่ากบั 0.001 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

แสดงว่าปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ดังนั้น ผูท่ี้มีสถานภาพสมรส

ต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะแตกต่างกนั 

 

ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

สถานภาพ
สมรส 

N x̅ S.D. t P - Value 

ดา้นอตัราค่าโดยสาร 
โสด 200 3.8350 0.602 

-0.442 0.659 
สมรส 50 3.8700 0.472 

ดา้นระยะเวลาในการ
เดินทาง 

โสด 200 3.8283 0.622 
-3.475 0.001* 

สมรส 50 4.1067 0.474 
ดา้นผูใ้หบ้ริการรถตู้

โดยสาร 
โสด 200 3.7600 0.563 

-1.065 0.288 
สมรส 50 3.8550 0.567 

ดา้นความปลอดภยัใน
การใชบ้ริการ 

โสด 200 3.6638 0.592 
-0.067 0.947 

สมรส 50 3.6700 0.601 
ดา้นความสะดวกสบาย
ในขณะใชบ้ริการ 

โสด 200 3.4583 0.634 
-1.152 0.250 

สมรส 50 3.5733 0.621 
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของผูท่ี้มี
อาชีพแตกต่างกันด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนเน่ืองจากอาชีพมีการจ าแนกเป็น 5 กลุ่ม ตั้ ง
สมมุติฐานส าหรับการทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 
 H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของอาชีพไม่แตกต่างกนั 
 H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของอาชีพแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงในตารางต่อไปน้ี 
ตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามอาชีพใน

ปัจจุบนัต่อผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 

ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ  

แหล่งความ
แปรปรวน 

S S Df M.S. F P – Value 

ดา้นอตัราค่า
โดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.153 4 0.038 
0.113 0.978 

ภายในกลุ่ม 82.856 245 0.338 
รวม 83.009 249   

ดา้นระยะเวลา
การเดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 1.675 4 0.419 
1.149 0.334 ภายในกลุ่ม 89.295 245 0.364 

รวม 90.969 249   

ดา้นผูใ้หบ้ริการ
รถตูโ้ดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 2.460 4 0.601 
1.918 0.108 

ภายในกลุ่ม 76.821 245 0.314 
รวม 79.227 249   

ดา้นความ
ปลอดภยั 

ระหวา่งกลุ่ม 3.623 4 0.906 
2.649 0.34* 

ภายในกลุ่ม 83.758 245 0.342 
รวม 87.381 249   

ดา้นความ
สะดวกสบาย 

ระหวา่งกลุ่ม 4.392 4 1.098 
2.835 0.025* 

ภายในกลุ่ม 94.909 245 0.387 
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ตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามอาชีพใน
ปัจจุบนัต่อผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ (ต่อ) 

ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ  

แหล่งความ
แปรปรวน 

S S Df M.S. F P – Value 

 รวม 99.302 249    

ตารางท่ี 4.24 พบวา่ การเปรียบเทียบ ระหวา่งการจ าแนกตามอาชีพในปัจจุบนักบัความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บริการในด้านอตัราค่าโดยสารค่า P – Value เท่ากบั 0.958 ด้านระยะเวลาในการเดินทางค่า        
P – Value เท่ากับ 0.334 ด้านผูใ้ห้บริการรถตู้โดยสารค่า P – Value เท่ากับ 0.108 ซ่ึงมากกว่าระดับ
นัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) ดงันั้นผูท่ี้มี
อาชีพในปัจจุบนัต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่
แตกต่างกนั 

ดา้นความปลอดภยัค่า P – Value เท่ากบั 0.034 และดา้นความสะดวกสบายค่า P – Value เท่ากบั 
0.025 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมุติฐาน
รอง (H1) ดงันั้น ผูท่ี้มีอาชีพในปัจจุบนัต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตู้
โดยสารสาธารณะแตกต่างกนั 

 

ท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี  LSD เพื่อพิจารณาว่าค่าอาชีพในปัจจุบนัท่ีต่างกันมีผล
อย่างไรต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ โดยอ่านค่าในตารางจากโปรแกรม 
SPSS for Windows ผลการศึกษามีดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.25 ผลการศึกษาความต่างความพึงพอใจของการจ าแนกตามอาชีพต่อด้านความ
ปลอดภยั 

อาชีพ 
Mean Difference (J) 

ขา้ราชการ
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอก

ชน 

กิจการ
ส่วนตวั
คา้ขาย 

นกัเรียน 
นิสิต

นกัศึกษา 

อ่ืนๆ 
(โปรด

ระบุ.........) 
Mean Difference (I) 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ - -0.193 -0.438* -0.235 -0.325 

พนกังานบริษทัเอกชน   - -0.245* -0.042 -0.131 

กิจการส่วนตวั/คา้ขาย     - 0.202 0.113 

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา       - -0.089 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........)         - 

จากตารางท่ี 4.25 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ จ าแนก
ตามอาชีพสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
- ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กบั กิจการส่วนตวั/คา้ขาย ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value 
เท่ากบั -0.438 คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัอาชีพทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- พนักงานบริษทัเอกชน กับ กิจการส่วนตวั/ค้าขาย ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั           
-0.245 คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัอาชีพทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตารางที่ 4.26 ผลการศึกษาความต่างความพึงพอใจของการจ าแนกตามอาชีพต่อด้านความ
สะดวกสบาย 

อาชีพ 
Mean Difference (J) 

ขา้ราชการ
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

กิจการ
ส่วนตวั
คา้ขาย 

นกัเรียน 
นิสิต

นกัศึกษา 

อ่ืนๆ 
(โปรดระบุ
.........) 

Mean Difference (I) 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ - -0.324* -0.521* -0.343* -0.7 

พนกังานบริษทัเอกชน   - -0.197 -0.018 -0.375 

กิจการส่วนตวั/คา้ขาย     - 0.178 -0.178 

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา       - -0.357 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........)         - 

จากตารางท่ี 4.26 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ จ าแนก
ตามอาชีพสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
- ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบั พนกังานบริษทัเอกชน ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value 
เท่ากบั -0.324 คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัอาชีพทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กบั กิจการส่วนตวั/คา้ขาย ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value 
เท่ากบั -0.521 คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัอาชีพทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ กบั นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value 
เท่ากบั -0.343 คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการกบัอาชีพทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของผูท่ี้มี
รายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนเน่ืองจากรายไดต่้อเดือนมีการจ าแนกเป็น 5 
กลุ่ม ตั้งสมมุติฐานส าหรับการทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 

H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของรายไดต่้อเดือนไม่แตกต่างกนั 

 H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงในตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.27 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน
ต่อผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 

ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ   

แหล่งความ
แปรปรวน 

S S Df M.S. F P – Value 

ดา้นอตัราค่า
โดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.268 4 0.067 
0.198 0.939 ภายในกลุ่ม 82.741 245 0.338 

รวม 83.009 249   

ดา้นระยะเวลา
การเดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 2.968 4 .742 

2.066 0.086 ภายในกลุ่ม 88.001 245 0.359 

รวม 90.969 249   

ดา้นผูใ้หบ้ริการ
รถตูโ้ดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.062 4 0.265 

0.832 0.506 ภายในกลุ่ม 78.165 245 0.319 

รวม 79.227 249   

ดา้นความ
ปลอดภยั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.900 4 0.225 

0.637 0.636 ภายในกลุ่ม 86.482 245 0.353 

รวม 87.381 249   

ดา้นความ
สะดวกสบาย 

ระหวา่งกลุ่ม 2.146 4 0.537 

1.353 0.251 ภายในกลุ่ม 97.155 245 0.397 

รวม 99.302 249   
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จากตารางท่ี 4.27 พบว่า การเปรียบเทียบระหว่างการจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนกบัความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการใน ดา้นอตัราค่าโดยสารค่า P – Value เท่ากบั 0.939 ดา้นระยะเวลาในการเดินทาง
ค่า P – Value เท่ากบั 0.086 ดา้นผูใ้ห้บริการรถตูโ้ดยสารค่า P – Value เท่ากบั 0.506 ดา้นความปลอดภยั
ในการใชบ้ริการค่า P – Value เท่ากบั 0.636 และดา้นความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการค่า P – Value 
เท่ากบั 0.251 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่ายอมรับสมมุติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1) ดงันั้น ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
รถตูโ้ดยสารสาธารณะไม่แตกต่างกนั 

 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของผูท่ี้มี

วตัถุประสงคแ์ตกต่างกนัดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนเน่ืองจากรายไดต่้อเดือนมีการจ าแนกเป็น 5 

กลุ่ม ตั้งสมมุติฐานส าหรับการทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 

H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของวตัถุประสงคไ์ม่แตกต่างกนั 

 H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั 

    ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงในตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามวตัถุประสงค์
ต่อผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ  

ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ    

แหล่งความ
แปรปรวน 

S S df M.S. F P – Value 

ดา้นอตัราค่าโดยสาร 
ระหวา่งกลุ่ม 0.592 3 0.197 

0.589 0.623 
ภายในกลุ่ม 82.417 246 0.335 

รวม 83.009 249   

ดา้นระยะเวลาการ
เดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 1.616 3 0.539 
1.483 0.220 

ภายในกลุ่ม 89.353 246 0.363 
รวม 90.969 249   
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ตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามวตัถุประสงค์
ต่อผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ (ต่อ) 

ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ    

แหล่งความ
แปรปรวน 

S S df M.S. F P – Value 

ดา้นผูใ้หบ้ริการรถตู้
โดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.358 3 0.453 
1.430 0.234 ภายในกลุ่ม 77.869 246 0.317 

รวม 79.227 249   

ดา้นความปลอดภยั
ในการใชบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.103 3 0.368 
1.048 0.372 ภายในกลุ่ม 86.278 246 0.351 

รวม 87.381 249   

ดา้นความ
สะดวกสบายในขณะ

ใชบ้ริการ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.455 3 0.152 

0.377 0.769 
ภายในกลุ่ม 98.847 246 0.402 
รวม 99.302 249   
รวม 99.302 249   

จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ การเปรียบเทียบระหวา่งการจ าแนกตามวตัถุประสงคก์บัความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บริการในด้านอตัราค่าโดยสารค่า P – Value เท่ากบั 0.623ด้านระยะเวลาในการเดินทางค่า         
P – Value เท่ากบั 0.220 ดา้นผูใ้ห้บริการรถตูโ้ดยสารค่า P – Value เท่ากบั 0.234 ดา้นความปลอดภยัใน
การใช้บ ริการค่ า  P – Value เท่ ากับ  0.372 และด้านความสะดวกสบายในขณะใช้บ ริการค่า                               
P – Value เท่ากบั 0.769 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานหลกั (Ho) และ
ปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) ดังนั้น ผูท่ี้มีวตัถุประสงค์ต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะไม่แตกต่างกนั  
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของผูท่ี้มี
ความถ่ีในการใชบ้ริการแตกต่างกนัดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนเน่ืองจากความถ่ีในการใชบ้ริการมี
การจ าแนกเป็น 5 กลุ่ม ตั้งสมมุติฐานส าหรับการทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 

H0: ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของความถ่ีในการใช้บริการไม่
แตกต่างกนั 
 H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของความถ่ีในการใช้บริการแตกต่าง
กนั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงในตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่4.29 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามความถ่ีในการ

ใชบ้ริการต่อผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ  

 ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ    

แหล่งความ
แปรปรวน 

S S Df M.S. F P – Value 

ดา้นอตัราค่า
โดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.825 4 0.456 

1.377 0.243 ภายในกลุ่ม 81.184 245 0.331 
รวม 83.009 249   

ดา้นระยะเวลาใน
การเดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.753 4 0.188 

0.511 0.728 ภายในกลุ่ม 90.217 245 0.368 

รวม 90.969 249   

ดา้นผูใ้หบ้ริการ
รถตูโ้ดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.841 4 0.210 

0.657 0.622 ภายในกลุ่ม 78.386 245 0.320 

รวม 79.227 249   

ดา้นความ
ปลอดภยั 

ระหวา่งกลุ่ม 1.744 4 0.436 

1.248 0.291 ภายในกลุ่ม 85.637 245 0.350 

รวม 87.381 249   
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ตารางที ่4.29 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามความถ่ีในการ
ใชบ้ริการต่อผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ (ต่อ) 

 ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ    

แหล่งความ
แปรปรวน 

S S Df M.S. F P – Value 

ดา้นความ
สะดวกสบาย 

ระหวา่งกลุ่ม 2.593 4 0.648 

1.642 0.164 ภายในกลุ่ม 96.709 245 0.395 

รวม 99.302 249   

จากตารางท่ี 4.29 พบว่า การเปรียบเทียบระหว่างการจ าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการกบั
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในดา้นอตัราค่าโดยสารค่า P – Value เท่ากบั 0.243 ดา้นระยะเวลาในการ
เดินทางค่า P – Value เท่ากบั 0.728 ด้านผูใ้ห้บริการรถตูโ้ดยสารค่า ค่า P – Value เท่ากบั 0.622 ด้าน
ความปลอดภยัในการใช้บริการค่า P – Value เท่ากับ 0.291 และด้านความสะดวกสบายในขณะใช้
บริการค่า P – Value เท่ากบั 0.164 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานหลกั 
(Ho) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) ดงันั้น ผูท่ี้มีความถ่ีในการใชบ้ริการต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียของความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะไม่แตกต่างกนั  

  

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของผูท่ี้มีการ

ใชบ้ริการช่วงเวลาแตกต่างกนัดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนเน่ืองจากความถ่ีในการใชบ้ริการมีการ

จ าแนกเป็น 6 กลุ่ม ตั้งสมมุติฐานส าหรับการทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 

H0: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของการใชบ้ริการช่วงเวลาไม่แตกต่าง

กนั 

 H1: ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของการใชบ้ริการช่วงเวลาแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจขอการจ าแนกตามการเดินทาง
ช่วงเวลาใดต่องผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ  

ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

S S Df M.S. F P – Value 

ดา้นอตัราค่า
โดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.087 5 0.217 
0.647 0.664 ภายในกลุ่ม 81.922 244 0.336 

รวม 83.009 249   

ดา้นระยะเวลาการ
เดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 3.490 5 0.698 
1.947 0.087 ภายในกลุ่ม 87.479 244 0.359 

รวม 90.969 249   

ดา้นผูใ้หบ้ริการรถ
ตูโ้ดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.221 5 0.244 
0.764 0.577 ภายในกลุ่ม 78.006 244 0.320 

รวม 79.227 249   

ดา้นความ
ปลอดภยั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.144 5 0.029 
0.080 0.995 ภายในกลุ่ม 87.237 244 0.358 

รวม 87.381 249   

ดา้นความ
สะดวกสบาย 

ระหวา่งกลุ่ม 5.802 5 1.160 
3.028 0.011* ภายในกลุ่ม 93.499 244 0.383 

รวม 99.302 249   

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ การเปรียบเทียบ ระหวา่งการจ าแนกตามเดินทางช่วงเวลาใดกบัความ
พึงพอใจของผูใ้ช้บริการในด้านอตัราค่าโดยสารค่า P – Value เท่ากับ 0.664 ด้านระยะเวลาในการ
เดินทางค่า P – Value เท่ากบั 0.087 ดา้นผูใ้ห้บริการรถตูโ้ดยสารค่า P – Value เท่ากบั 0.577 ดา้นความ
ปลอดภยัค่า P – Value เท่ากบั 0.995 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่ายอมรับสมมุติฐาน
หลกั (Ho) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) ดงันั้น ผูท่ี้มีการใชบ้ริการเดินทางช่วงเวลาต่างกนัมีคะแนน
เฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะไม่แตกต่างกนั 
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ดา้นความสะดวกสบายค่า P – Value เท่ากบั 0.011 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ แสดง
ว่าปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ดังนั้น ผูท่ี้มีการใช้บริการเดินทาง
ช่วงเวลาต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะต่างกนั 
 

ท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นดว้ยวิธี LSD เพื่อพิจารณาวา่ค่าการใชบ้ริการช่วงเวลาท่ีต่างกนัมีผล
อย่างไรต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ โดยอ่านค่าในตารางจากโปรแกรม 
SPSS for Windows ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ตารางที่ 4.31 ผลการศึกษาความต่างความพึงพอใจของการจ าแนกตามการใช้บริการช่วงเวลา
ในการเดินทาง ต่อดา้นความสะดวกสบาย 

ช่วงเวลาในการ
เดินทาง 

Mean Difference (J) 

 (05:30 – 
06:30 น.) 

 (06:31 – 
07:00 น.) 

 (07:01 – 
07:30 น.) 

 (07:31 – 
08:00 น.) 

 (08:01 – 
08:30 น.) 

 (08:31 – 
09:00 น.) Mean Difference (I) 

(05:30 – 06:30 น.) - 0.241 0.582* 0.441* 0.525* 0.569* 

(06:31 – 07:00 น.)  - 0.340* 0.200 0.284 0.328* 

(07:01 – 07:30 น.)     - -0.14 -0.056 -0.012 

(07:31 – 08:00 น.)       - 0.084 0.128 

(08:01 – 08:30 น.)         - 0.043 

(08:31 – 09:00 น.)           - 

จากตารางท่ี 4.31 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ จ าแนก
ตามช่วงเวลาในการเดินทางสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
- ช่วงเวลา (05:30 – 06:30 น.) กบัช่วงเวลา (07:01 – 07:30 น.) ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value 
เท่ากบั0.582 คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการกบัช่วงเวลาในการเดินทางทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ช่วงเวลา (05:30 – 06:30 น.) กบัช่วงเวลา (07: 31 – 08:00 น.) ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value 
เท่ากบั 0.441 คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการกบัช่วงเวลาในการเดินทางทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
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- ช่วงเวลา (05:30 – 06:30 น.) กบัช่วงเวลา (08:01 – 08:30 น.) ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value 
เท่ากบั 0.525 คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการกบัช่วงเวลาในการเดินทางทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ช่วงเวลา (05:30 – 06:30 น.) กบัช่วงเวลา (08:31 – 09:00 น.) ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value 
เท่ากบั 0.569 คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการกบัช่วงเวลาในการเดินทางทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ช่วงเวลา (06:31 – 07:00 น.) กบัช่วงเวลา (07:01 – 07:30 น.) ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value 
เท่ากบั 0.340คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการกบัช่วงเวลาในการเดินทางทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ช่วงเวลา (06:31 – 07:00 น.) กบัช่วงเวลา (08:31 – 09:00 น.) ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value 
เท่ากบั 0.328 คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงใหเ้ห็นวา่ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการกบัช่วงเวลาในการเดินทางทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะของผูท่ี้มี

ระยะเวลาแตกต่างกนัดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนเน่ืองจากระยะเวลามีการจ าแนกเป็น 6 กลุ่ม ตั้ง

สมมุติฐานส าหรับการทดสอบสมมุติฐาน ดงัน้ี 

H0: ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของระยะเวลาท่ีรอรถตู้โดยสาร
สาธารณะไม่แตกต่างกนั 
 H1: ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะของระยะเวลาท่ีรอรถตู้โดยสาร
สาธารณะแตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.32 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของการจ าแนกตามระยะเวลาท่ีรอ

รถตูโ้ดยสารต่อผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ  

จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ การเปรียบเทียบระหวา่ง การจ าแนกตามระยะเวลาท่ีรอรถกบั
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในดา้นอตัราค่าโดยสาร P – Value เท่ากบั 0.047 ดา้นระยะเวลใน
การเดินทางค่า P – Value เท่ากบั 0.013 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่าปฏิเสธ
สมมุติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ดงันั้น ผูท่ี้มีระยะเวลารอรถต่างกันมี
คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะแตกต่างกนั 

ความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ  

แหล่งความ
แปรปรวน 

S S Df M.S. F P – Value 

ดา้นอตัราค่า
โดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 3.714 5 0.743 
2.286 0.047* ภายในกลุ่ม 79.295 244 0.325 

รวม 83.009 249   

ดา้นระยะเวลา
การเดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 5.183 5 1.037 

2.949 0.013* ภายในกลุ่ม 85.786 244 0.352 

รวม 90.969 249   

ดา้นผูใ้หบ้ริการ
รถตูโ้ดยสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.879 5 0.176 

0.548 0.740 ภายในกลุ่ม 78.348 244 0.321 

รวม 79.227 249   

ดา้นความ
ปลอดภยั 

ระหวา่งกลุ่ม .684 5 0.137 

0.385  0.859 ภายในกลุ่ม 86.698 244 0.355 

รวม 87.381 249   

ดา้นความ
สะดวกสบาย 

ระหวา่งกลุ่ม 4.135 5 0.827 

2.121 0.064 ภายในกลุ่ม 95.166 244 0.390 

รวม 99.302 249   
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ด้านผูใ้ห้บริการรถตู้โดยสารค่า P – Value เท่ากับ 0.740 ด้านความปลอดภัยค่า P – Value 
เท่ากบั 0.859 และดา้นความสะดวกสบายค่า P – Value เท่ากบั 0..064 ซ่ึงมากกว่าระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ แสดงวา่ยอมรับสมมุติฐานหลกั (Ho) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) ดงันั้น ผูท่ี้มีระยะเวลารอรถ 
ต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะไม่แตกต่างกนั 

ท าการเปรียบเทียบเชิงซอ้นดว้ยวิธี LSD เพื่อพิจารณาวา่ค่าการใชบ้ริการช่วงเวลาท่ีต่างกนัมีผล

อย่างไรต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ โดยอ่านค่าในตารางจากโปรแกรม 

SPSS for Windows ผลการศึกษามีดงัน้ี 

ตารางที่ 4.33 ผลการศึกษาความต่างความพึงพอใจของการจ าแนกตามระยะเวลาท่ีรอรถตู้
โดยสารสาธารณะ ต่อดา้นอตัราค่าโดยสาร 

ระยะเวลาท่ีรอรถตู้
โดยสารสาธารณะ 

Mean Difference (J) 

ประมาณ 
5–10 นาที 

ประมาณ
15–20 นาที 

ประมาณ 
25–30 นาที 

ประมาณ 
35–40 นาที 

ประมาณ 
45–55 นาที 

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง Mean Difference (I) 

ประมาณ 5–10 นาที - 0.226 0.106 0.004 -0.103 -0.389 

ประมาณ 15–20นาที   - -0.119 -0.222* -0.329* -0.615* 

ประมาณ 25–30นาที    - -0.102 -0.21 -0.495* 

ประมาณ 35–40นาที     - -0.107 -0.393 

ประมาณ 45–55นาที      - -0.285 

มากกวา่ 1 ชัว่โมง       - 

จากตารางท่ี 4.33 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ จ าแนก
ตามระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
- ประมาณ 15 – 20 นาที กับ ประมาณ35 – 40 นาที ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากับ           
-0.222 คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ประมาณ 15 – 20 นาที กบั ประมาณ 45 – 55 นาที ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 
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 -0.329 คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ประมาณ 15 – 20 นาที กบั มากกว่า 1 ชัว่โมง ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั -0.615 
คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ประมาณ 25 – 30 นาที กบั มากกว่า 1 ชัว่โมง ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั -0.495 
คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
 

ตารางที่ 4.34 ผลการศึกษาความต่างความพึงพอใจของการจ าแนกตามระยะเวลาท่ีรอรถตู้
โดยสารสาธารณะ ต่อดา้นระยะเวลาการเดินทาง 

ระยะเวลาท่ีรอรถตู้
โดยสารสาธารณะ 

Mean Difference (J) 

ประมาณ 
5–10นาที 

ประมาณ
15–20นาที 

ประมาณ 
25–30นาที 

ประมาณ 
35–40นาที 

ประมาณ 
45–55นาที 

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง Mean Difference (I) 

ประมาณ 5–10 นาที - 0.370* 0.423* 0.471* 0.387* 0.550* 

ประมาณ 15–20นาที   - 0.053 0.100 0.016 0.179 

ประมาณ 25–30นาที     - 0.047 -0.036 0.126 

ประมาณ 35–40นาที       - -0.083 0.078 

ประมาณ 45–55นาที         - 0.162 

มากกวา่ 1 ชัว่โมง           - 

จากตารางท่ี 4.34 การเปรียบเทียบความพึงพอใจดา้นผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ จ าแนก
ตามระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
- ประมาณ 5 – 10 นาที กบั ประมาณ 15 – 20 นาที ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.370 
คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
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- ประมาณ 5 – 10 นาที กบั ประมาณ 25 – 30 นาที ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.423 
คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ประมาณ 5 – 10 นาที กบั ประมาณ 35 – 40 นาที ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.471 
คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ประมาณ 5 – 10 นาที กบั ประมาณ 45 – 55 นาที ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.387 
คือ ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
- ประมาณ 5 – 10 นาที กบั มากกวา่ 1 ชัว่โมง ผลการทดสอบสมมุติฐานค่า P – Value เท่ากบั 0.550 คือ 
ปฏิเสธสมมุติฐานหลกั (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) แสดงให้เห็นวา่ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
กบัระยะเวลาท่ีรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะทั้ง 2 มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 

อภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 โครงงานเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการของรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
 กรณีศึกษา : ศึกษาข้อมูลเส้นทางของสายมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน                  
-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ หมายเลขเส้นทาง ต.86 มีวตัถุประสงคข์องโครงงานดงัน้ี 

1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัการเดินทางท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อ
การใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 

2.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโ้ดยสารต่อการใช้บริการของรถตู้โดยสารประจ า
เส้นทาง มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลลง์ามวงศว์าน-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ หมายเลขเส้นทาง  
ต.86 

3.  เพื่อศึกาในทางการปรับปรุงและพฒันาในการให้บริการของรถตูโ้ดยสารประจ าเส้นทาง 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลลง์ามวงศว์าน-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ หมายเลขเส้นทาง ต.86 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาโครงงาน พบวา่ค่าเฉล่ียรวมของทุกดา้นประชาชนมีระดบัความพึงพอใจต่อการใช้
บริการของรถตูโ้ดยสารสาธารณะอยูใ่นระดบัมาก(x̅ = 3.706) และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือระยะเวลาในการเดินทาง  (x̅ = 3.883) รองลงมาอัตราค่าโดยสาร  (x̅ = 3.845)                    
ผูใ้ห้บริการรถโดยสาร (x̅ = 3.778) ความปลอดภยัในการใช้บริการ (x̅ = 3.663) และค่าเฉล่ียน้อยสุด
ดา้นความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ (x̅ = 3.363) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความ
พึงพอใจ พบว่าระดบัการศึกษาเทียบกบัระยะเวลาเดินทาง P – Value เท่ากบั 0.017  ความปลอดภยั               
P – Value เท่ากบั 0.005 ความสะดวกสบาย P – Value เท่ากบั 0.002  สถานภาพสมรถเทียบกบัระยะเวลา
เดินทาง  P – Value เท่ากับ 0.001  อาชีพเทียบกับความปลอดภัย  P – Value เท่ากับ 0.016  ความ
สะดวกสบาย P – Value เท่ากบั 0.015  น้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ แตกต่างกนั ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยการเดินทางกับความพึงพอใจ พบว่า เดินทางช่วงเวลาเทียบกับความสะดวกสบาย                  
P – Value เท่ากบั 0.011  ระยะเวลาเทียบกบัอตัราค่าโดยสาร P – Value เท่ากบั 0.047  ระยะเวลาเดินทาง 
P – Value เท่ากบั 0.013 นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี แตกต่างกนั
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ตารางที ่5.1 ผลการวดัระดบัความพอใจ ไม่พอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ระดบัความพึงพอใจ จ านวน(คน) เปอร์เซ็นต(์%) 
อตัราค่าโดยสาร 

1. มีการระบุอตัราค่าโดยสารท่ีชดัเจน 
พอใจ 228 91.2 

ไม่พอใจ 22 8.8 

2. ค่าโดยสารเหมาะสมกบัระยะทาง 
พอใจ 236 94.4 

ไม่พอใจ 14 5.6 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

1. เดินทางรวดเร็วเพราะวิง่บนทางด่วน 
พอใจ 224 89.6 

ไม่พอใจ 26 10.4 

2. ท่ีนัง่เตม็รถออกทนัที 
พอใจ 226 90.4 

ไม่พอใจ 24 9.6 

3. ไม่จอดรับส่งผูโ้ดยสารระหวา่งทาง 
พอใจ 245 98.0 

ไม่พอใจ 5 2.0 
ผู้ให้บริการรถโดยสาร 

1. ผูใ้หบ้ริการพูดจากบัผูโ้ดยสารอยา่งสุภาพ 
เช่น ไม่พูดหยาบคาย หรือ ประชดประชนั 

พอใจ 219 87.6 

ไม่พอใจ 31 12.4 

2. ผูใ้หบ้ริการขบัรถถูกกฎจราจร 
พอใจ 206 82.4 

ไม่พอใจ 44 17.6 
3. แจง้ลูกคา้ในการเก็บค่าโดยสารโดยการส่ง
ตะกร้าต่อกนั 

พอใจ 237 94.8 
ไม่พอใจ 13 5.2 

4. ผูใ้หบ้ริการ จะส่งผูโ้ดยสารจนถึง
ปลายทาง 

พอใจ 222 88.8 
ไม่พอใจ 28 11.2 

ความปลอดภัยในการใช้บริการ 
1. มีเขม็ขดันิรภยั ตามกฎหมาย 

พอใจ 209 83.6 
ไม่พอใจ 41 16.4 

2. มีการติดตั้งอุปการณ์ฉุกเฉินในรถ เช่น 
คอ้นทุบกระจก,ถงัดบัเพลิง 

พอใจ 197 78.8 
ไม่พอใจ 53 21.2 

3. เม่ือเกิดอุบติัเหตุ สามารถออกประตูหลงั
ได ้

พอใจ 197 78.8 
ไม่พอใจ 53 21.2 
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ตารางที ่5.1 ผลการวดัระดบัความพอใจ ไม่พอใจของผูใ้ชบ้ริการ (ต่อ) 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ระดบัความพึงพอใจ จ านวน(คน) เปอร์เซ็นต(์%) 
4. ผูใ้หบ้ริการระบุช่ือ,ใบขบัข่ี,ทะเบียนรถ
และเบอร์โทรอยา่งชดัเจน 

พอใจ 218 87.2 
ไม่พอใจ 32 12.8 

ความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ 
1. เคร่ืองปรับอากาศภายในรถมีอุณหภูมิท่ี
เหมาะสม  

พอใจ 153 61.2 

ไม่พอใจ 97 38.8 

2. เม่ือท่ีนัง่ครบ 13 ท่ีจะไม่รับผูโ้ดยสารเพิ่ม
อีก 

พอใจ 222 88.8 
ไม่พอใจ 28 11.2 

3. มีม่าน,ฟิลม์กนัแดด 
พอใจ 164 65.6 

ไม่พอใจ 86 34.4 

จากการวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ พอใจ กบั ไม่พอใจ จาก
การสุ่มกลุ่มตวัอย่างของประชากรทั้งหมดจ านวน 250 คน พบว่าในดา้นความสะดวกสบาย ไม่พอใจ
มากสุดอาจเป็นเพราะว่าอุณหภูมิประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉล่ีย 30 % จึงท าให้ร้อนอบอา้ว แลว้อุณภูมิ
ภายในรถปรับไม่ทนัพิจารณาเป็นรายขอ้ดงัน้ี 1. เคร่ืองปรับอากาศภายในรถมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
พอใจ 153 คน คิดเป็น 61.2 % ไม่พอใจ 97 คน คิดเป็น 38.8 %  2.มีม่าน,ฟิลม์กนัแดด พอใจ 164 คน คิด
เป็น 65.6 % ไม่พอใจ 86 คน คิดเป็น 34.4 % ตามล าดบั 

5.2 ข้อเสนอแนะจากการท าโครงงาน 
       จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ดา้นความสะดวกสบาย มี 2 ขอ้ท่ีมีคนไม่พอใจ ดงัน้ี 

1. เคร่ืองปรับอากาศภายในรถมีอุณหภูมิท่ีไม่เหมาะสม ไม่พอใจทั้งหมด 97 คน คิดเป็น 38.8 % 
สาเหตุเกิดจากอุณหภูมิประเทศไทย เฉล่ีย 30 องศาเซลเซียส จึงท าให้อากาศร้อนอบอา้ว แลว้อุณหภูมิ
ภายในรถปรับไม่ทนั จึงท าให้ผูใ้ชบ้ริการไม่พอใจ แนะน าให้ทางรถตูโ้ดยสารเพิ่มการติดพดัลมเพดาน
เพิ่ม 1 ตวัจะท าใหอ้ากาศภายในรถมีความเยน็เพิ่มข้ึน 
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2. ม่านฟิล์มกนัแดดไม่มี ไม่พอใจทั้งหมด 86 คน คิดเป็น 34.4 % สาเหตุเกิดจาก ผูใ้ชบ้ริการไม่
ทราบถึงกฎหมาย พ.ร.บ. ขนส่งทางบก ท่ีระบุไวว้า่ กระจกกนัลมหลงั และบานหนา้ต่าง ของรถตูท่ี้ใช้
ในการขนส่งผูโ้ดยสาร มิให้น าวสัดุอ่ืนใดมาติดหรือบงัส่วนหน่ึงส่วนใดของกระจก เวน้แต่เป็นการติด
ฟิล์มกรองแสง ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ดงันั้นรถตูจึ้งไม่มีการติดม่านติดฟิล์ม ท าให้ผูม้าใชบ้ริการเกิด
ความไม่พอใจ ควรน า กฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ. ขนส่งทางบก เร่ืองม่านฟิล์ม,กนัแดด มาติดบนรถให้
ผูโ้ดยสารไดอ่้านและเขา้ใจ 

5.3 ข้อเสนอแนะการท าโครงงานคร้ังต่อไป 
1. ในการเก็บแบบสอบถามควรมีเวลาออกแบบสอบถามใหก้ระชบัและไม่มากจนเกินไป 
2. การเก็บแบบสอบถามควรมีเวลาให้ผู ้ตอบแบบสอบถามได้อ่านและพิจารณาแบบ

ตรงไปตรงมา 
3. การเก็บแบบสอบถามควรดูผูท่ี้จะตอบแบบสอบถามว่าสะดวกและพร้อมให้ความร่วมมือ

หรือไม่ ควรถามผูจ้ะท าการตอบแบบสอบถามก่อนทุกคร้ัง 
4. ผูคุ้มวนิรถตูโ้ดยสารควรมีการแจกบตัรคิว เพื่อจะไดไ้ม่แทรกคิวกนั 
5. ควรมีท่ีนัง่รอรถตูใ้ห้ผูท่ี้มาใชบ้ริการไดน้ัง่รอและมีท่ีบงัแดดบงัฝน เพราะเน่ืองจากบางทีมี

การต่อแถวนาน 
6. พนกังานขบัรถ ควรมีชุดฟอร์มเดียวกนั พื่อเป็นระเบียบ 
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ภาคผนวก ก 

 เส้นทางการเดินรถตู้โดยสารสาธารณะ 

จุดจอดรับส่งผู้โดยสารและป้ายบอกราคา 

โปรแกรม SPSS for Windows  
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ภาพท่ี 1 เส้นทางการเดินรถตูโ้ดยสารสาธารณะ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย-์เดอะมอลลง์าม
วงศว์าน-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ หมายเลขเส้นทาง   ต.86 

ทีม่า : maps.google.com 
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ภาพท่ี 2 จุดจอดรับส่งผูโ้ดยสารของรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ป้ายบอกราคาค่าโดยสารและเส้นทาง 
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โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) 
การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วย โปรแกรม SPSS for Windows (Statistics Package for the Social 

Sciences) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ( Statistical Package ) เป็นโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติโดยตรง โปรแกรม SPSS   ส าหรับเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์มีช่ือเรียกวา่    SPSS/PC + , 
SPSS FOR WINDOWS 

เปิดโปรแกรม Start > program > SPSS > SPSS for window หนา้ต่าง Data Editor ของ SPSS มี 
2 ส่วนดงัน้ี 

 
 

Data View คือ หนา้ต่างท่ีจะท าการ Key ขอ้มูลแบบสอบถามลงไป 
Variable View คือ หนา้ต่างท่ีท าการก าหนดช่ือ ลกัษณะของตวัแปร 
 

 

ภาพท่ี 4 เม่ือเขา้มาท่ีหนา้จอ SPSS for Windows แลว้ใหไ้ปท่ี Data View จะไดด้งัรูป 
 

หนา้ต่าง Data View 
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ภาพท่ี 5 หนา้ต่าง Variable View เป็นหนา้ต่างส าหรับการก าหนดช่ือ 
ทีม่า : http://www.tatc.ac.th/files/11030920201653590_11031213132547.pdf 
 

หนา้ต่างVariable View เป็นหนา้ต่างส าหรับการก าหนดช่ือ และชนิด ลกัษณะของตวัแปรแต่ละ
ตวั โดยแต่ละ column ในหนา้ต่างน้ี จะเป็นช่ือและลกัษณะต่างๆ ของตวัแปรแต่ละตวั (ตวัแปรแต่ละตวั
จะปรากฏในแต่ละแถวเช่น แถวท่ี 1 คือช่ือและขอ้มูลของตวัแปรท่ี 1)  

1. Name คือช่ือของตวัแปรหรือสัญลกัษณ์แทนตัวแปรนั้นๆความยาวไม่เกิน 7-10 ตวัอกัษร 
(ข้ึนอยู่กบัversion) โดยช่ือน้ีจะไปปรากฏเป็นช่ือ column ในหน้าต่าง Data View เช่น ID SEX AGE 
EDU SAT  

2. Type คือ ชนิดของตวัแปรท่ีส าคญัคือ Numeric เป็น ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข String เป็นขอ้มูลท่ี
เป็นตวัอกัษร 

3. Width คือ ความกวา้งของตวัแปรหรือจ านวนอกัขระหรืออกัษรท่ีตอ้งการใหใ้ส่ไดใ้น Values  
4. Decimals คือ จ านวนทศนิยม  

หนา้ต่าง Variable View 

ก าหนด ตวัแปรแต่ละตวั 
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5. Labels คือ ค าอธิบายตวัแปรหรือช่ือเต็มของตวัแปรนั้นๆ จะใชใ้นกรณีท่ีผูว้ิจยัก าหนดช่ือตวั
แปรในcolumn Name เป็นตวัอกัษรยอ่ แลว้ตอ้งการอธิบายหรือขยายความไว ้เช่น ID ใน Labels จะระบุ
เป็น ‘ล าดบัท่ี หรือ Name ระบเป็น ‘Salary’ ใน Labels จะระบุเป็นรายไดต่้อเดือน เป็นตน้ 

6. Values คือเป็นการก าหนดค่าให้กบัตวัแปร เช่น ตวัแปร เพศ ก าหนดให้ เพศชาย มีค่าเท่ากบั 
1 และเพศหญิงมีค่าเท่ากบั 2 เป็นตน้ โดยค่าของตวัแปร เช่น 1 นั้นจะใส่ในช่อง Value ส่วนช่ือของค่าตวั
แปรนั้น เช่นเพศชาย จะใส่ในช่อง Value Label  

7. Missing คือ ค่าของขอ้มูลท่ีแสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามไม่ไดต้อบในขอ้ค าถามขอ้นั้น เช่น 
ตวัแปร เพศก าหนดค่า missing = ‘9’ นัน่คือ ถา้มีผูท่ี้ไม่ระบุเพศในแบบสอบถาม จะ key ขอ้มูลเป็น ‘9’ 
โดยทัว่ไปจะ ก าหนดค่าmissing ใหไ้ม่ซ ้ ากบัค่าของตวัแปร Values 

8. ‘Column’ เป็นการก าหนดความกวา้ง ของ Column ซ่ึงส่วนใหญ่จะก าหนดใหก้วา้งกวา่ความ
กวา้งของตวัแปร  

9. ‘Align’ เป็นตวัก าหนดลกัษณะการวางขอ้มูลวา่จะใหอ้ยูชิ่ดซา้ย กลาง ขวา  
10. ‘Measure’ เป็นตวัท่ีจะบ่งบอกวา่ขอ้มูลนั้นเป็นขอ้มูลแบบใด Scale , Ordinal หรือ Nominal  

 หลงัจากไดท้  าการเก็บแบบสอบถามและ Key ขอ้มูลลงในโปรแกรม ลกัษณะหนา้ต่างของ  
Data View  

 

ภาพท่ี 6 ลกัษณะหนา้ต่างของ Data View ท่ี Key ขอ้มูลแลว้ จะไดด้งัรูป 

ทีม่า : http://www.tatc.ac.th/files/11030920201653590_11031213132547.pd 
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ลกัษณะหนา้ต่างของ Variable View ท่ีก าหนดช่ือและชนิด ลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวั 

 

ภาพท่ี 7 หนา้ต่าง Variable View ท่ีก าหนดช่ือและชนิด ลกัษณะของตวัแปรแต่ละตวั 
ทีม่า : http://www.tatc.ac.th/files/11030920201653590_11031213132547.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tatc.ac.th/files/11030920201653590_11031213132547.pdf
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การหาความถ่ีของจ านวนประชากร Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies 

 

ภาพท่ี 8 หนา้ต่าง การหาความถ่ีของจ านวนประชากร 
หนา้ต่าง Frequencies เป็นการหาความถ่ีของแต่ละตวัแปรท่ีก าหนด เลือก เมนู Statistics 
เพื่อหาความถ่ี 
 

 

ภาพท่ี 9 หนา้ต่าง Frequencies 
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จะไดห้นา้ต่าง Frequencies Statistics > Mean > Continue > Ok 

 

ภาพท่ี 10 หนา้ต่าง Frequencies Statistics 

จะไดห้นา้ต่างสรุปความถ่ี  

 
ภาพท่ี 11 หนา้ต่าง สรุปความถ่ี 

เพศชาย จ านวนคน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 เพศหญิง 149 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 
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การเปรียบเทียบเพื่อหา สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t – distribution  
Analyze > Compare Means > Independent-Samples T Test 

 

ภาพท่ี 12 หนา้ต่าง การเปรียบเทียบเพื่อหา สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t – distribution 
 

การเปรียบเทียบจ าแนกระหวา่งเพศกบัมีการระบุอตัตราค่าโดยสาร จากนั้นเลือก Option เลือก

ระดบันยัส าคญัท่ี 95% > Continue > Ok 

 

ภาพท่ี 13 หนา้ต่าง การเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ 



104 

การหา One – Way ANOVA  สถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F – distribution 
Analyze > Compare Means > One – Way ANOVA   

 

ภาพท่ี 14 หนา้ต่าง การหา One – Way ANOVA 
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 จะไดห้นา้ต่าง One – Way ANOVA   เพื่อการเปรียบเทียบจ าแนกระหวา่งอาชีพของท่านใน

ประจุบนักบัมีเคร่ืองปรับอากาศ จากนั้นเลือก Post Hoc เลือก หาสมาการเชิงซอ้นของ LSD เพื่อหา

สาเหตุท่ีเกิดในช่วงท่ีมีนยัส าคญัท่ีแตกต่างกนั > Continue > Ok 

 

ภาพท่ี 15 หนา้ต่าง  One – Way ANOVA 
 

 
 

ภาพท่ี 16 แสดงขอ้มูลการเปรียบเทียบอาชีพกบัแต่ละดา้น 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความพงึพอใจรถตู้โดยสารสาธารณะ 
ส่วนที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย-์ 
เดอะมอลลง์ามวงศว์าน-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ(หมายเลขเส้นทางเดินรถ ต.86)   
ค าช้ีแจง โปรดกรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมาย (  ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพ
ของท่าน  
 

1.  เพศ 
(  )  1. ชาย (  )  2. หญิง 

2. อาย ุ  
(  )  1. ต ่ากวา่ 20 ปี (  ) 2. 20 – 30 ปี 
(  )  3. 31 – 40 ปี (  )  4. 41 – 50 ปี 
(  )  5. มากกวา่ 50 ปี 

3. ระดบัการศึกษา 
(  )  1.ต ่ากวา่ระดบัมธัยม (  )  2. มธัยมตน้ 
(  )  3. มธัยมปลาย / ปวช. (  )  4. อนุปริญญา / ปวส. 
(  )  5. ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า (  )  6. สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. สถานภาพ 
(  )  1.โสด (  )  2. สมรส 

5. อาชีพของท่านในปัจจุบนั 
(  )  1. ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ (  )  2. พนกังานบริษทัเอกชน 
(  )  3. กิจการส่วนตวั / คา้ขาย (  )  4. นกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา 
(  )  5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................................) 

6. รายไดต่้อเดือนของท่าน 
(  )  1. ต ่ากวา่ 10,000 บาท / เดือน (  )  2. 10,000 – 20,000 บาท / เดือน 
(  )  3. 20,000 – 30,000 บาท / เดือน (  )  4. 30,000 – 40,000 บาท /เดือน 
(  )  5. มากกวา่ 40,00 บาท / เดือน 
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ส่วนท่ี 2  ปัจจยัเก่ียวกบัการเดินทางของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
ค าช้ีแจง  โปรดกรอกขอ้ความลงในช่องวา่ง หรือท าเคร่ืองหมาย (  ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัใช้
สถานภาพของท่านมากท่ีสุด 
7. วตัถุประสงคท่ี์ท่านใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะในการเดินทางท่ีตรงกบัขอ้ใดมากท่ีสุด (ตอบ
เพียง 1 ขอ้) 

(  )  1. ไปมหาวทิยาลยั / โรงเรียน / สถาบนักวดวชิา (  )  2. ไปท างาน 
(  )  3. เดินทางกลบับา้น / ต่างจงัหวดั (  )  4. ไปธุระส่วนตวั 
(  )  5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................................) 

8. ความถ่ีในการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
(  )  1. 2 คร้ังต่อเดือน (  )  2. 3 - 5 คร้ังต่อเดือน 
(  )  3. 5 - 15 คร้ังต่อเดือน (  )  4. 16 - 20 คร้ังต่อเดือน 
(  )  5. ใชเ้ป็นประจ า 

9. ท่านใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะเดินทางในช่วงเวลาใดมากท่ีสุด (ตอบเพียง 1 ขอ้) 
(  )  1. ช่วง (05:30 – 06:30 น.) (  )  2. ช่วง (06:31 – 07:00 น.) 
(  )  3. ช่วง (07:01 – 07:30 น.) (  )  4. ช่วง (07:31 – 08:00 น.) 
(  )  5. ช่วง (08:01 – 08:30 น.) (  )  6. ช่วง (08:31 – 09:00 น.) 

10. ระยะเวลานานเท่าใด ท่ีท่านตอ้งรอรถตูโ้ดยสารสาธารณะก่อนท่ีจะไดข้ึ้นโดยสาร 
(  )  1. ประมาณ 5 – 10 นาที (  )  2. ประมาณ 15 – 20 นาที 
(  )  3. ประมาณ 25 – 30 นาที (  )  4. ประมาณ 35 – 40 นาที 
(  )  5. ประมาณ 45 – 55 นาที (  )  6. มากกวา่ 1 ชัว่โมง 
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ส่วนที ่3  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย (  ) ลงในช่องวา่งแต่ละประเด็นค าถามท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน
มากท่ีสุด 
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการของรถตูโ้ดยสารสาธารณะในประเด็นใดต่อไปน้ี 

 
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยทีสุ่ด 
( 1 ) 

อตัราค่าโดยสาร (Fare) 
1. มีการระบุอตัราค่าโดยสารท่ีชดัเจน 

     

2. ค่าโดยสารเหมาะสมกบัระยะทาง      
ระยะเวลาในการเดินทาง (Travel time) 

1.เดินทางรวดเร็วเพราะวิง่บนทางด่วน 
     

2. ท่ีนัง่เตม็รถออกทนัที      
3. ไม่จอดรับส่งผูโ้ดยสารระหวา่งทาง      

ผูใ้หบ้ริการรถโดยสาร 
1. ผูใ้หบ้ริการพูดจากบัผูโ้ดยสารอยา่งสุภาพ เช่น 
ไม่พูดหยาบคาย หรือ ประชดประชนั 

    
 
 

 

2. ผูใ้หบ้ริการขบัรถถูกกฎจราจร      
2 3. แจง้ลูกคา้ในการเก็บค่าโดยสารโดยการส่งตะกร้า      

4. ผูใ้หบ้ริการ จะส่งผูโ้ดยสารจนถึงปลายทาง  
(แมจ้ะเหลือผูโ้ดยสารเพียง 1- 2 คน) 

     

ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 
1. มีเขม็ขดันิรภยั ตามกฎหมาย        

     

2. มีการติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินในรถ เช่น คอ้นทุบ
กระจก,ถงัดบัเพลิง 

     

3. เม่ือเกิดอุบติัเหตุ สามารถออกประตูหลงัได ้      
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  ส่วนที ่3  ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ(ต่อ) 
 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยทีสุ่ด 
( 1 ) 

4. ผูใ้หบ้ริการระบุช่ือ,ใบขบัข่ี,ทะเบียนรถและเบอร์
โทรอยา่งชดัเจน 

     

ความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ  
1. เคร่ืองปรับอากาศภายในรถมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

     

2. เม่ือท่ีนัง่ครบ 13 ท่ีจะไม่รับผูโ้ดยสารเพิ่มอีก      
3. มีม่าน,ฟิลม์กนัแดด      

 
ส่วนที ่4  ตารางเปรียบเทียบของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย (  ) ลงในช่องวา่งแต่ละประเด็นค าถามท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน
มากท่ีสุด 
 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 

อตัราค่าโดยสาร (Fare) 
1. มีการระบุอตัราค่าโดยสารท่ีชดัเจน 

  

2. ค่าโดยสารเหมาะสมกบัระยะทาง   
ระยะเวลาในการเดินทาง (Travel time) 

1.เดินทางรวดเร็วเพราะวิง่บนทางด่วน 
  

2. ท่ีนัง่เตม็รถออกทนัที   
3. ไม่จอดรับส่งผูโ้ดยสารระหวา่งทาง   
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ส่วนที ่4  ตารางเปรียบเทียบของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสาธารณะ(ต่อ) 
 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

พอใจ ไม่พอใจ 
ผูใ้หบ้ริการรถโดยสาร 

1. ผูใ้หบ้ริการพูดจากบัผูโ้ดยสารอยา่งสุภาพ เช่น ไม่พูด
หยาบคาย หรือ ประชดประชนั 

  

2. ผูใ้หบ้ริการขบัรถถูกกฎจราจร   
3 3. แจง้ลูกคา้ในการเก็บค่าโดยสารโดยการส่งตะกร้าต่อกนั   

4. ผูใ้หบ้ริการ จะส่งผูโ้ดยสารจนถึงปลายทาง  
(แมจ้ะเหลือผูโ้ดยสารเพียง 1- 2 คน) 

  

ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 
1. มีเขม็ขดันิรภยั ตามกฎหมาย        

  

2. มีการติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินในรถ เช่น คอ้นทุบกระจก, 
    ถงัดบัเพลิง 

  

3. เม่ือเกิดอุบติัเหตุ สามารถออกประตูหลงัได ้   
4. ผูใ้หบ้ริการระบุช่ือ,ใบขบัข่ี,ทะเบียนรถและเบอร์โทร
อยา่งชดัเจน 

  

ความสะดวกสบายในขณะใชบ้ริการ  
1. เคร่ืองปรับอากาศภายในรถมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

  

2. เม่ือท่ีนัง่ครบ 13 ท่ีจะไม่รับผูโ้ดยสารเพิ่มอีก   
3. มีม่าน,ฟิลม์กนัแดด   

 
ขอขอบพระคุณท่ีท่านไดส้ละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 
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ประวตัผู้ิเขียน 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 

ช่ือ-นามสกุล นาย นพรัตน์ กองแปง 

ประวติัการศึกษา 

 2553 โรงเรียนบางล่ีวทิยา (วทิย-์คณิต) 

 ประวติัการฝึกงาน บริษทั เอก็ซ์เซน้ส์ อินฟอร์เมชนั เซอร์วสิ จ  ากดั 

 โครงงานสหกิจศึกษา บริษทั โตชิบาไทยแลนด ์จ ากดั 

 ผลงาน - Best Design Award การแข่งขนั ABU RobotContest 2014 
India 

  - รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง การแข่งขนั ABU 
RobotContest 2014 India 

  - รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนั Supreme Complex Robotics 
2015 

 
ช่ือ-นามสกุล นาย อภิเดช  อาทร 
ประวติัการศึกษา                                     
    2553 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
    2555 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
                                                                วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการอยธุยา 
ประวติัการฝึกงาน                                           
      2560             - บริษทั วงันอ้ย เบเวอเรช จ ากดั 


