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บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการและความพึงพอใจใน
การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ า
ทางของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ประจ าทางกับพฤติกรรมการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทาง ท าการรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ใ น ก า ร วิ จั ย คื อ ป ร ะ ช า ช น ใ น จั ง ห วั ด
นครราชสีมา จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ได้แก่   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความสัมพันธ์
ด้วยเทคนิค Pearson Chi-square 

ผลการศึกษาพบว่า  
1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีสถานภาพโสด มีอายุอยู่ในช่วง 20-29 

ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/ 
นักศึกษา และมีรายได้ต่ ากว่า 6,500 บาท  

2. พฤติ ก รรมการใช้บริ ก ารรถ
โดยสารสาธารณะของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า อัตราค่าโดยสารเป็น
เหตุผลส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะประจ าทางมากที่สุด  
โดยมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางครั้งนี้เพื่อไป
ท างาน   ซึ่งช่วงระยะเวลาในการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทางอยู่ระหว่างเวลา            
9.00 - 14.59 น. ความถี่ในการใช้บริการแต่รถ
โดยสารสาธารณะประจ าทาง 2-3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ และระยะเวลาโดยสารรถโดยสาร
สาธารณะประจ าทางเป็นประจ าคือ 5-10 นาท ี  

3. ความพึงพอใจของการใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะประจ าท างของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่เพศ
ชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการใช้
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บริการรถโดยสารสาธารณะด้านจ านวนรถที่
ออกให้บริการมากที่ มีอายุอยู่ระหว่าง 20 ปี 
และ 20-35 ปี 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ประจ าทางกับพฤติกรรมการใช้บริการรถ
โดยสารสาธ า รณะประจ าท า ง  พบว่ า
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.01 
 
ค าส าคญั : พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, การ
ขนส่ง, บริการรถโดยสารสาธารณะ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 
1) Study the customer’s behaviors and 
satisfaction towards bus service of transport of 
population in the Nakhon Ratchasima 
Province and 2) to study relationship between 
customer’s behaviors and satisfaction towards 
bus service of transport of population in the 
Nakhon Ratchasima. The data were collected 
by questionnaire with population in the 
Nakhon Ratchasima that was chosen as a 
sample of 400 people from simple random 
sampling. The instrument used in this study 
was a questionnaire with the reliability of 0.81. 
The statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, average, standard 
deviation and statistical rerated testing, 
including Pearson Chi-square. 

The result of the research showed 
that; 
 First, the majority respondents were 
female who had aged between 20-29 years 
with had education on master's degree level 
which had student and incomes lower than 
6,500 baht. 
 Second, the customer’s behaviors bus 
service of transport of Population in the 
Nakhon Ratchasima Province in summary the 
fares are the key factor for deciding to use bus 
service of transport, the purpose of this trip 
was to go to work, the time use bus service 
between 9:00 to 14:59 pm. The frequency of 
use 2-3 times a week and time is the passenger 
about 5-10 minutes. 
 Third, The satisfaction towards bus 
service of transport of Population in the 
Nakhon Ratchasima Province. The majority 
respondents were at a moderate level and sex 
that fund, male and female the satisfaction 
towards bus service of transport of population  
in the mostly. The majority respondents were 
female who had aged lower than 20 years and 
aged between 20 -35 years the satisfaction of 
the bus service on the number of vehicles out 
of service most and the majority respondents 
 Fourth, The analysis of the satisfaction 
towards bus service of transport of Population 
in the Nakhon Ratchasima Province 
differentiate based on age that fund, the 
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majority respondents were female who had 
aged lower than 20 years and aged between 20 
-35 years the satisfaction of the bus service on 
the number of vehicles out of service most and 
the majority respondents were who had aged 

between 46 -60 years the satisfaction of the 
bus service on the number of vehicles out of 
service most. 
 Sixth, The relationship between 
customer’s behaviors and satisfaction towards 
bus service of transport of Population in the 
Nakhon Ratchasima Province in summary that 
with statistical significance at the 0.01 level 
 
Keywords: Behaviors, Satisfaction, Transport, 
Service, Public Transportation 
 

บทน า 
การคมนาคมขนส่งทางบกไม่ว่าจะ

เป็นการเดินทางทางรถยนต์ ทางรถไฟ หรือ
การคมนาคมขนส่งทางน้ า มีบทบาทส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับประชาชนที่จะใช้ในการ
เดินทาง ไปยังสถานที่ท างาน , สถานศึกษา 
หรือเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ  รวมถึงการ
เดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะประชาชนที่
อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ถือว่าการคมนาคม
ขนส่ งทา งบกนั้ นมีบทบาทส าคัญมาก 
เนื่องจากมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว
รวมทั้ งค่าใช้จ่ ายในการเดินทางก็ไม่สูง
จนเกินไป จึงท าให้เป็นที่นิยมของประชาชน

โดยทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวด้วย (สิริกุล 
พรมชาติ,2552)  

ในการด าเนินธุรกิจการให้บริการ
การขนส่งผู้โดยสารนั้น  ผู้ให้บริการต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการและต้อง
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้นการ
ทราบถึงความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการรถ
ขนส่งสาธารณะ จะท าให้ผู้ให้บริการสามารถ
น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้มาใช้
บริการ และท าให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่าง
ของการบริการ จนเกิดความประทับใจและ
เต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการ เพื่อให้ได้บริการที่มี
คุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้มา
ใช้บริการ  

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่
แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มี
ประชากรมาก เป็นอันดับสองรองจาก
กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบันมีจ านวนประชากร
อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
1,722,365 คน (ส านักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง ,2558) และจากข้อมูลของกรมการ
ปกครองพบว่า จังหวัดนครราชสีมามีอัตรา
การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นในทุกปี  
การเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากรมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.26 เมื่อประชากรมี
จ านวนมากขึ้นความต้องการเดินทางถือเป็น
ปัจจัยหลักในการด าเนินชีวิตของประชาชนก็
เพิ่มมากขึ้นตามจ านวนประชากรไปด้วย การ
เพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร สืบเนื่องจาก
การจังหวัดนครราชสีมาเปรียบเสมือนหน้า
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ด่านเป็นประตูสู่ภาคอีสาน  การเดินทาง
สะดวก สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์ 
รถไฟ มีแหล่งที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สวยงาม
และมีอากาศเย็นสบาย นอกจากนี้ยังมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการรถขนส่ง
ส า ธ า รณ ะ ขอ งป ร ะ ช า ชน ใน จั ง ห วั ด
นครราชสีมา รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการรถขนส่งสาธารณะของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งข้อมูลที่
ได้ จากการวิจั ยครั้ งนี้ จะท าให้ทราบถึง
พฤติกรรมการเดินทางและปัจจัยทีมีต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการของประชาชน เพื่อน าไป
เป็นข้อมูลที่ท าให้ผู้ประกอบการ สามารถ
น าไปใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด  ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมได้
ต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่ อ ศึ กษ าพฤติ ก รรมการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทาง
ของระชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะประจ าทางกับพฤติกรรมการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทาง 
 

วธีิด าเนินการวจิัย 
  การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการใน
ลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจ โดยการเก็บข้อมูล
ด้วยการแจกแบบสอบถามให้กับประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา 
 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้ 
ได้แก่  ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้วิจัยคิดค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Simple 
Size) โ ด ย วิ ธี ก า รค า นวณ  Toro Yamane 
(Yamane, 1973 : 727) ซึ่งได้ก าหนดความ
เชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 
0.05 ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน ได้จ านวน 400 คน ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีการจับฉลาก (Lottery Method)  
 เคร่ืองมือ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น ามา
วิ เคราะห์ข้อมูลและน า เสนอรายงานใน
รู ป แ บ บ ต า ร า ง ป ร ะ ก อ บ ค ว า ม เ รี ย ง 
ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ า
ทาง เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทางของประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา 1) เหตุผลในการ
ตัดสินใจ เลือกใช้บริการ  จ านวน 6 ข้อ          
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2) จุดหมายในการเดินทาง จ านวน 6 ข้อ       
3) ช่วงระยะเวลาในการใช้บริการ จ านวน 6 
ข้อ 4) ความถี่ในการใช้บริการ จ านวน 6 ข้อ 
และ 5) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการรอ จ านวน 
3 ข้อ รวมทั้งสิ้น 27 ข้อ เป็นค าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา เป็นค าถาม
แบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ระดับชั้นใช้สูตรการค านวณช่วงกว้าง
ของอันตรภาคชั้น (Best. 1981: 125) จากนั้น
น ามาเทียบกับเกณฑ์ค่าคะแนน  
 ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การให้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทาง  
 2. ก า รต รวจสอบคุณภ าพขอ ง
เครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี ้ 

     1) การหาความเที่ยง (Validity) 
โดยการน าแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5  คน เพื่ อท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity)   

     2) ก า ร ห า ค ว า ม เ ชื่ อ ถื อ ไ ด้ 
(Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) ผู้จัดท า
บัญชีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด    
เพื่ อหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใน
แบบสอบถาม และน าแบบสอบถามที่ได้มา
วิเคราะห์หาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์  Cronbach’s 

Coefficient Alpha ได้ค่าความเชื่อถือได้ของ
ตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.71 – 0.95 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง พร้อม
ทั้งจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
ส่ วนที่  1 เ ป็ น ข้ อ มู ลทั่ ว ไปขอ งผู้ ต อบ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ใ ช้ วิ ธี  ห า ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) 

2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจใน
การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ า
ทางของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ใช้
วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้วย Pearson Chi-square  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการด าเนินการวิจัยและวิเคราะห์
ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เป็น
เพศหญิง จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 
เป็นเพศชาย จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.2  สถานภาพโสด จ านวน 145 คน คิดเป็น



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016             .. 

 

52 

ร้อยละ  36.2 รองลงมามีสถานภาพแยกกันอยู่ 
จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 มีอายุอยู่
ในช่วง 20-29 ปี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.0 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี 
จ า น วน  124 ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  31. 0 
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุดจ านวน 
85 คน คิด เป็นร้อยละ  21.2 รองลงมามี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 เป็น
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 90 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 22.5 รองลงมามีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 
และมีรายได้ต่ ากว่า 6,500 บาท จ านวน 93 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาคือมีรายได้
อยู่ระหว่าง 11,000–19,999 บาท จ านวน 92 
คน คิดเป็นร้อยละ 23   

2. พฤติ ก รรมการใช้บริ ก ารรถ
โดยสารสาธารณะของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา จากการวิเคราะห์พบว่าอัตราค่า
โดยสารเป็นเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ า
ทางมากที่สุด  (X = 4.02) โดยมีจุดมุ่งหมายใน
การเดินทางครั้งนี้เพื่อไปท างาน  (X = 3.41) 
ซึ่งช่วงระยะเวลาในการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะประจ าทางอยู่ ร ะหว่ า ง เวลา            
9.00 – 14.59 น. (X = 3.49) ความถี่ในการใช้
บริการแต่รถโดยสารสาธารณะประจ าทาง 2 – 3 
ครั้งต่อสัปดาห์  และระยะเวลาโดยสารรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทางเป็นประจ าคือ      
5 – 10 นาที  (X = 3.26) 

3. ความพึงพอใจของการใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะประจ าท างของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง   (X = 3.33) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะในด้านจ านวนรถที่ออกให้บริการ  
(X = 3.61) และ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางรวดเร็ว (X = 3.45)  อยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ สถานีจุดรับส่งไม่อยู่
ในสถานที่เปลี่ยว ซึ่งมีความปลอดภัยในการ
รถรถ โดยเฉพาะช่วงเวลากาลางคืน (X = 
3.34)  พนักงานขับรถด้วยความระมัดระวัง               
(X = 3.33) และ ระยะเวลาที่ใช้ในการรอรถ
โดยสาร  (X = 3.31)    

 3.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการ
ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จ าแนกตาม
เพศ พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจในการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะด้านจ านวนรถที่
ออกให้บริการมากที่สุด (X = 3.67) รองลงมา
คื อ ระ ยะ เ วล า ในการ เ ดิ นท า ง รวด เ ร็ ว               
(X = 3.49) และขนาดรถมีความกว้างขวางไม่
แออัด (X = 3.34) ส่วนเพศหญิง มีความพึง
พอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ด้านจ านวนรถที่ออกให้บริการมากที่สุด            
(X = 3.55) รองลงมาคือสถานีจุดรับส่งไม่อยู่
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ในสถานที่เปลี่ยวซึ่งมีความปลอดภัยในการรอ
รถโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน (X = 3.42) 
และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางรวดเร็ว          
(X = 3.40)  

 3.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการ
ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จ าแนกตาม
อายุ พบว่าผู้ตอบสอบถามที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี 
มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะด้านจ านวนรถที่ออกให้บริการมาก
ที่สุด (X = 3.79) รองลงมาคือด้านระยะเวลาที่
ใช้ในการเดินทาง (X = 3.65) และด้านขนาดรถ
ที่มีความกว้างขวางไม่แออัด (X = 3.30)  
ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุอยู่
ระหว่าง 20 – 35 ปี มีความพึงพอใจในการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะ ด้านจ านวนรถที่
ออกให้บริการมากที่สุด (X = 3.83) รองลงมา
คื อด้ านระยะ เวลาที่ ใช้ ในการ เดิ นทาง                  
(X = 3.53) และด้านสถานีจุดรับส่งไม่อยู่ใน
สถานที่เปลี่ยว ซึ่งมีความปลอดภัยในการรอรถ 
โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน (X = 3.42) ส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุอยู่ในช่วง 36 -45 ปี 
มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะด้ านพนักงานขับรถด้วยความ
ระมัดระวังมากที่สุด (X = 3.65) รองลงมาคือ
ด้ านขนาดรถมีความกว้ างขวางไม่แออัด             
(X = 3.62) และสภาพรถอยู่ในสภาพดี 
ปลอดภัย (X = 3.60) และผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่อยู่มีอายุอยู่ระว่าง 46 – 60 ปีขึ้นไป มีความพึง
พอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ด้านจ านวนรถที่ออกให้บริการมากที่สุด            

(X = 3.28) รองลงมาคือด้านระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทาง (X = 3.26) และสถานีจุดรับส่งไม่
อยู่ในสถานที่เปลี่ยว ซึ่งมีความปลอดภัยในการ
รอรถ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน (X = 3.22) 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ประจ าทางกับพฤติกรรมการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทาง พบว่า  

 4.1 เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ า
ทางของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมากับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ มีค่าสถิติ
เพียรสัน เท่ากับ 0.002  ค่า P-value เท่ากับ 
0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ .01 สรุป
ได้ว่าเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะประจ าท างของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมากับความพึง
พอใจในการใช้บริการเกี่ยวกับจ านวนรถที่
ออกให้บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

 4.2 จุดมุ่งหมายในการเดินทาง
ด้วยรถโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมากับความพึง
พอใจในการใช้บริการ มีค่าสถิติเพียรสัน 
เท่ากับ 0.001  ค่า P-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ .01 สรุปได้ว่า
จุดมุ่ งหมายในการเดินทางด้วยโดยสาร
สาธารณะประจ าทางของประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมากับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที ่.01 
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 4.3 ช่ ว ง ระยะ เ วลา ในการ ใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมากับความพึง
พอใจในการใช้บริการ มีค่าสถิติเพียรสัน 
เท่ากับ 0.001  ค่า P-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ .01 สรุปได้ว่าช่วง
ระยะเวลาในการใช้บริการโดยสารสาธารณะ
ประ จ า ท า งของประช าชนในจั งหวั ด
นครราชสีมากับความพึงพอใจในการใช้
บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที ่.01 

 4.4 ความถี่ในการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทางของประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมากับความพึงพอใจใน
การใช้บริการ มีค่าสถิติเพียรสัน เท่ากับ 0.007 
ค่า P-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญ .01 สรุปได้ว่าความถี่ในการ
ใช้บริการโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมากับความพึง
พอใจในการใช้บริการมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่.01 

 4.4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมากับความพึง
พอใจในการใช้บริการ มีค่าสถิติเพียรสัน 
เท่ากับ 0.004  ค่า P-value เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ  0.01 สรุปได้ว่ า
ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอการใช้บริการ
โดยสารสาธารณะประจ าทางของประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมากับความพึงพอใจใน

การใช้บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .01 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นการ
อภิปรายผล ดังนี ้

1. พฤติ ก รรมการใช้บริ ก ารรถ
โดยสารสาธารณะของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า อัตราค่าโดยสารเป็น
เหตุผลส าคัญในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะประจ าทางมากที่สุด  
โดยมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางครั้งนี้เพื่อไป
ท างาน ซึ่งช่วงระยะเวลาในการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทางอยู่ระหว่างเวลา            
9.00 – 14.59 น. ความถี่ในการใช้บริการแต่
รถโดยสารสาธารณะประจ าทาง 2 – 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ และระยะเวลาโดยสารรถโดยสาร
สาธารณะประจ าทางเป็นประจ าคือ  5 – 10 
นาท ี  

2. ความพึงพอใจของการใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะประจ าท างของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา มีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในด้านจ านวน
รถที่ออกให้บริการ และ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางรวดเร็วอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 
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ล าดับแรก ดังนี้  สถานีจุดรับส่งไม่อยู่ใน
สถานที่เปลี่ยว ซึ่งมีความปลอดภัยในการรถ
รถ โดยเฉพาะช่วงเวลากาลางคืน  พนักงาน
ขับรถด้วยความระมัดระวัง และ ระยะเวลาที่
ใช้ในการรอรถโดยสาร 

การทดสอบสมมติฐาน 
1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะ จ าแนกตามเพศ 
พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจในการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะด้านจ านวนรถที่
ออกให้บริ ก ารมากที่ สุ ด  รองลงมาคื อ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ร ว ด เ ร็ ว                
และขนาดรถมีความกว้างขวางไม่แออัด ส่วน
เพศหญิง มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะด้ านจ านวนรถที่ ออก
ให้บริการมากที่สุด  รองลงมาคือสถานีจุด
รับส่ งไม่อยู่ ในสถานที่ เปลี่ ยวซึ่ งมีความ
ปลอดภัยในการรอรถโดยเฉพาะในช่วงเวลา
กลางคืน และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
รวดเร็ว           

2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาที่มีการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะ จ าแนกตามอายุ 
พบว่าผู้ตอบสอบถามที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี มี
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะด้านจ านวนรถที่ออกให้บริการมาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทาง และด้านขนาดรถที่มีความกว้างขวาง
ไม่แออัด ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 35 ปี มีความพึงพอใจใน

การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ด้าน
จ า น วนรถที่ อ อ ก ให้ บ ริ ก า ร ม า กที่ สุ ด 
รองลงมาคือด้ านระยะเวลาที่ ใช้ ในการ
เดินทาง  และด้านสถานีจุดรับส่งไม่อยู่ใน
สถานที่เปลี่ยว ซึ่งมีความปลอดภัยในการรอ
รถ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุอยู่ในช่วง 36 -45 ปี มี
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะด้านพนักงานขับรถด้วยความ
ระมัดระวังมากที่สุด รองลงมาคือด้านขนาด
รถมีความกว้างขวางไม่แออัด และสภาพรถ
อ ยู่ ใ น ส ภ า พ ดี  ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามที่อยู่มีอายุอยู่ระว่าง 46 – 60 ปี
ขึ้นไป มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะด้านจ านวนรถที่ออก
ให้บริ ก ารมากที่ สุ ด  รองลงมาคื อด้ าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง และสถานีจุด
รับส่งไม่อยู่ในสถานที่ เปลี่ยว ซึ่งมีความ
ปลอดภัยในการรอรถ โดยเฉพาะช่วงเวลา
กลางคืน  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ประจ าทางกับพฤติกรรมการใช้บริการรถ
โดยสารสาธ า รณะประจ าท า ง  พบว่ า
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.01 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอื่นๆ ที่มีผลหรือ มีความสัมพันธ์
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กับพฤติกรรมในการใช้บริการและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 

 ตลอดจนตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการที่เป็นแรงจูงใจให้ใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถน าไปใช้
ในการวางแผน หรือวางกลยุทธ์ในการดาเนิน
ธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิง

ปริมาณโดยอาจจะจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม 
(Focus group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
ศึกษาจากผู้มีความเกี่ยวข้องกับการเดินรถ
โดยสารประจ าทาง เช่น พนักงานขับรถ 
พนักงานเก็บค่าโดยสาร และหัวหน้าส่วนงาน
ต่ า งๆ  เพื่ อ ศึ กษ าปัญหา  ข้ อ เสนอแนะ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ต่างๆ และวิธีการ
แก้ไขปัญญา 
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