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บทคัดย่อ 
  การศึกษาคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการและความพึงพอใจใน
การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ า
ทางของประชาชนในจังหวดันครราชสีมา
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ
ประจ าทางกับพฤติกรรมการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทาง ท าการรวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยัคือประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา 
จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.81 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ไดแ้ก่   
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Pearson 
Chi-square 

ผลการศึกษาพบวา่  
1. ข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถาม

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีสถานภาพโสด มีอายอุยูใ่นช่วง 20-29 

ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/ 
นกัศึกษา และมีรายไดต้  ่ากวา่ 6,500 บาท  

2. พฤ ติกรรมก ารใช้บ ริก ารรถ
โดยสารสาธารณะของประชาชนในจงัหวดั
นครราชสีมา พบว่า อัตราค่าโดยสารเป็น
เหตุผลส าคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
รถโดยสารสาธารณะประจ าทางมากท่ีสุด  
โดยมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางคร้ังน้ีเพื่อไป
ท างาน   ซ่ึงช่วงระยะเวลาในการใชบ้ริการรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทางอยูร่ะหว่างเวลา            
9.00 - 14.59 น. ความถ่ีในการใชบ้ริการแต่รถ
โดยสารสาธารณะประจ าทาง 2-3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ และระยะเวลาโดยสารรถโดยสาร
สาธารณะประจ าทางเป็นประจ าคือ 5-10 นาที   

3. ความพึงพอใจของการใชบ้ริการ
รถโดยส ารส าธ ารณ ะป ระจ าท างของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ
ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยท่ีเพศ
ชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการใช้
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บริการรถโดยสารสาธารณะดา้นจ านวนรถท่ี
ออกให้บริการมากท่ี มีอายุอยู่ระหว่าง 20 ปี 
และ 20-35 ปี 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ
ประจ าทางกับพฤติกรรมการใช้บ ริการ       
รถโดยสารสาธารณะประจ าทาง  พบว่า
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 
 
ค ำส ำคญั : 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 ำ 
การคมนาคมขนส่งทางบกไม่ว่าจะ

เป็นการเดินทางทางรถยนต์ ทางรถไฟ หรือ
การคมนาคมขนส่งทางน ้ า มีบทบาทส าคญั
อย่างยิ่งส าหรับประชาชนท่ีจะใช้ในการ
เดินทาง ไปยงัสถานท่ีท างาน , สถานศึกษา 
หรือเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ รวมถึงการ
เดินทางท่องเท่ียว โดยเฉพาะประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ในต่างจังหวดั ถือว่าการคมนาคม
ขน ส่ งท างบกนั้ น มีบทบ าทส าคัญ ม าก 
เน่ืองจากมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว
รวมทั้ งค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางก็ไม่ สูง
จนเกินไป จึงท าให้เป็นท่ีนิยมของประชาชน

โดยทั่วไปรวมทั้ งนักท่องเท่ียวด้วย (สิริกุล 
พรมชาติ,2552)  

ในการด าเนินธุรกิจการให้บริการ
การขนส่งผู ้โดยสารนั้ น  ผู ้ให้บริการต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการและต้อง
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ ดังนั้ นการ
ทราบถึงความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการรถ
ขนส่งสาธารณะ จะท าให้ผูใ้หบ้ริการสามารถ
น าข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงการให้บริการ
เพื่ อให้ตรงกับความต้องการของผู ้มาใช้
บริการ และท าให้ลูกคา้เห็นถึงความแตกต่าง
ของการบริการ จนเกิดความประทบัใจและ
เตม็ใจท่ีจะจ่ายค่าบริการ เพื่อใหไ้ดบ้ริการท่ีมี
คุณภาพและตรงตามความตอ้งการของผูม้า
ใชบ้ริการ  

จงัหวดันครราชสีมาเป็นจงัหวดัใหญ่
แห่งหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ประชากรมาก เป็นอันดับสองรองจาก
กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบนัมีจ านวนประชากร
อาศยัอยู่ในเขตจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 
1,722,365 คน (ส านักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง ,2558) และจากขอ้มูลของกรมการ
ปกครองพบว่า จงัหวดันครราชสีมามีอตัรา
การขยายตัวของประชากรเพิ่มข้ึนในทุกปี  
การเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรมีอตัราการ
เพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 0.26 เม่ือประชากรมี
จ านวนมากข้ึนความตอ้งการเดินทางถือเป็น
ปัจจยัหลกัในการด าเนินชีวิตของประชาชนก็
เพิ่มมากข้ึนตามจ านวนประชากรไปดว้ย การ
เพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร สืบเน่ืองจาก
การจงัหวดันครราชสีมาเปรียบเสมือนหน้า
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ด่าน เป็นประตู สู่ภาคอีสาน การเดินทาง
สะดวก สามารถเดินทางได้ทั้ งทางรถยนต ์
รถไฟ มีแหล่งท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ สวยงาม
และมีอากาศเย็นสบาย นอกจากน้ียงัมีการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง  

ด้ ว ย เห ตุ ผลดั งก ล่ าวผู ้วิ จัย จึ ง มี     
ความสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ    
รถขนส่งสาธารณะของประชาชนในจงัหวดั
นครราชสีมา รวมทั้ งปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เลือกใช้บ ริการรถขนส่งสาธารณะของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงขอ้มูลท่ี
ได้จากการวิจัยค ร้ัง น้ี จะท าให้ ทราบ ถึง
พฤติกรรมการเดินทางและปัจจยัทีมีต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการของประชาชน เพื่อน าไป
เป็นข้อมูลท่ีท าให้ผูป้ระกอบการ สามารถ
น าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์การตลาด  ให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมได้
ต่อไป  
 
วตัถุประสงค์ของการวิจยั 

1. เพื่ อ ศึ กษ าพ ฤ ติก รรมการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการ
ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทาง
ของระชาชนในจงัหวดันครราชสีมา 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะประจ าทางกับพฤติกรรมการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทาง 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
  การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการใน
ลกัษณะการวิจยัเชิงส ารวจ โดยการเก็บขอ้มูล
ดว้ยการแจกแบบสอบถามให้กบัประชาชน
ในจงัหวดันครราชสีมา 
 ประชำกรและตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ี ใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี 
ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
ผูว้ิจยัคิดค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Simple 
Size) โ ด ย วิ ธี ก ารค าน วณ  Toro Yamane 
(Yamane, 1973 : 727) ซ่ึ งได้ก าหนดความ
เช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 
0.05 ในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน ได้จ  านวน 400 คน ด้วยการสุ่ม
ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีการจบัฉลาก (Lottery Method)  
 เคร่ืองมือ 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผู ้วิจัยได้น ามา
วิ เคราะห์ข้อมูลและน าเสนอรายงานใน
รู ป แ บ บ ต า ร า ง ป ร ะ ก อ บ ค ว าม เรี ย ง 
ประกอบดว้ย 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์
ของผูใ้ช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ า
ทาง เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน  

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบ้ริการรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทางของประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา 1) เหตุผลในการ
ตัด สิน ใจ เลือกใช้บ ริการ  จ าน วน  6 ข้อ          
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2) จุดหมายในการเดินทาง จ านวน 6 ข้อ       
3) ช่วงระยะเวลาในการใช้บริการ จ านวน 6 
ขอ้ 4) ความถ่ีในการใช้บริการ จ านวน 6 ขอ้ 
และ 5) ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการรอ จ านวน 
3 ข้อ  รวมทั้ ง ส้ิน  27 ข้อ  เป็นค าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 3 ความพึ งพอใจในการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา เป็นค าถาม
แบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั ระดบัชั้นใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้ง
ของอนัตรภาคชั้น (Best. 1981: 125) จากนั้น
น ามาเทียบกบัเกณฑค่์าคะแนน  
 ตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะใน
การใหบ้ริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทาง  
 2. ก ารต รวจสอบ คุณ ภ าพ ของ
เคร่ืองมือ มีขั้นตอนดงัน้ี  

     1) การหาความเท่ียง (Validity) 
โดยการน าแบบสอบถามฉบบัร่าง เสนอต่อ
ผู ้ท รงคุณ วุ ฒิ  จ านวน  5 คน  เพื่ อท าการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity)   

     2) ก า ร ห าค ว า ม เ ช่ื อ ถื อ ไ ด ้
(Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try-out) ผูใ้ชบ้ริการ
รถโดยสารสาธารณะท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน  30 ชุด  เพื่ อหาข้อบกพ ร่องห รือ
ข้อผิดพ ลาดในแบบสอบถาม  และน า
แบบสอบถามท่ีได้มาวิ เคราะห์หาความ
เช่ือถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีค่า
สัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Coefficient Alpha 

ไดค่้าความเช่ือถือไดข้องตวัแปรอยู่ระหว่าง 
0.71 – 0.95 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยั
ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง พร้อม
ทั้งจดัส่งทางไปรษณียใ์หก้บักลุ่มตวัอยา่ง  
 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม
ส่ วน ท่ี  1  เป็ น ข้อ มู ลทั่ ว ไป ของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ใชว้ิธี หาค่าร้อยละ (Percentage) 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) 

2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา ใชว้ิธีการ
หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจใน
การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ า
ทางของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา ใช้
วิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรดว้ย Pearson Chi-square  

 
สรุปผลกำรวิจัย 

จากการด าเนินการวิจยัและวิเคราะห์
ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยั ดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งจ 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
ร้อยละ  36.2 รองลงมามีสถานภาพแยกกนัอยู ่
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จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 มีอายอุยู่
ในช่วง 20-29 ปี จ  านวน 164 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.0 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี 
จ  าน ว น  124 ค น  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  31.0 
นอกจากน้ียงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุดจ านวน 
85 คน  คิด เป็ น ร้อยละ  21.2 รอ งลงม ามี
การศึกษาในระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น 
จ านวน 76 คน  คิด เป็น ร้อยละ 19.0 เป็น
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 90 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 22.5 รองลงมามีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 
และมีรายได้ต  ่ 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. พฤ ติกรรมก ารใช้บ ริก ารรถ
โดยสารสาธารณะของประชาชนในจงัหวดั
นครราชสีมา จากการวิเคราะห์พบว่าอตัราค่า
โดยสารเป็นเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ า
ทางมากท่ีสุด  (X  = 4.02) โดยมีจุดมุ่งหมายใน
การเดินทางคร้ังน้ีเพื่อไปท างาน  (X  = 3.41) 
ซ่ึงช่วงระยะเวลาในการใช้บริการรถโดยสาร
ส าธารณ ะป ระจ าท างอยู่ ระห ว่ าง เวล า            
9.00 – 14.59 น. (X  = 3.49) ความถ่ีในการใช้
บริการแต่รถโดยสารสาธารณะประจ าทาง 2 – 3 
คร้ังต่อสัปดาห์  และระยะเวลาโดยสารรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทางเป็นประจ าคือ      
5 – 10 นาที  (X  = 3.26) 

3. ความพึงพอใจของการใชบ้ริการ
รถโดยส ารส าธ ารณ ะป ระจ าท างของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X  = 3.33) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา 
มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสาร
สาธารณะในดา้นจ านวนรถท่ีออกให้บริการ  
( X  = 3.61) แ ละ  ระยะ เวล า ท่ี ใช้ ใน ก าร
เดินทางรวดเร็ว (X  = 3.45)  อยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียจากมากไป
น้อย 3 ล  าดบัแรก ดงัน้ี สถานีจุดรับส่งไม่อยู่
ในสถานท่ีเปล่ียว ซ่ึงมีความปลอดภยัในการ
รถรถ โดยเฉพาะช่วงเวลากาลางคืน  (X  = 
3.34)  พนักงานขบัรถด้วยความระมัดระวงั               
(X  = 3.33) และ ระยะเวลาท่ีใช้ในการรอรถ
โดยสาร  (X  = 3.31)    

 3.1 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีการ
ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จ าแนกตาม
เพศ พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจในการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะดา้นจ านวนรถท่ี
ออกใหบ้ริการมากท่ีสุด (X  = 3.67) รองลงมา
คื อ ระ ยะ เว ล าใน ก าร เดิ น ท างรวด เร็ ว               
(X  = 3.49) และขนาดรถมีความกวา้งขวางไม่
แออัด (X  = 3.34) ส่วนเพศหญิง มีความพึง
พอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ด้านจ านวนรถท่ีออกให้บริการมากท่ี สุด            
(X  = 3.55) รองลงมาคือสถานีจุดรับส่งไม่อยู่
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ในสถานท่ีเปล่ียวซ่ึงมีความปลอดภยัในการรอ
รถโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน (X  = 3.42) 
และระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทางรวดเร็ว          
(X  = 3.40)  

 3.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีการ
ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จ าแนกตาม
อาย ุพบว่าผูต้อบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี 
มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถโดยสาร
สาธารณะดา้นจ านวนรถท่ีออกให้บริการมาก
ท่ีสุด (X   = 3.79) รองลงมาคือดา้นระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการเดินทาง (X  = 3.65) และดา้นขนาดรถ
ท่ี มีความกว้างขวางไม่แออัด ( X   = 3.30)  
ในขณะท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มีอายุอยู่
ระหว่าง 20 – 35 ปี มีความพึงพอใจในการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะ ดา้นจ านวนรถท่ี
ออกให้บริการมากท่ีสุด (X  = 3.83) รองลงมา
คื อด้ าน ระยะ เวลาท่ี ใช้ ใน การ เดิ นท าง                  
(X  = 3.53) และด้านสถานีจุดรับส่งไม่อยู่ใน
สถานท่ีเปล่ียว ซ่ึงมีความปลอดภยัในการรอรถ 
โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน (X  = 3.42) ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 36 -45 ปี 
มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะด้านพนักงานขับรถด้วยความ
ระมดัระวงัมากท่ีสุด (X  = 3.65) รองลงมาคือ
ด้านขนาดรถมีความกว้างขวางไม่แออัด             
( X  = 3.62) และสภาพ รถอยู่ ใน สภ าพ ดี 
ปลอดภยั (X  = 3.60) และผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีอยูมี่อายอุยูร่ะว่าง 46 – 60 ปีข้ึนไป มีความพึง
พอใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ด้านจ านวนรถท่ีออกให้บริการมากท่ี สุด            

(X  = 3.28) รองลงมาคือดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้น
การเดินทาง (X  = 3.26) และสถานีจุดรับส่งไม่
อยูใ่นสถานท่ีเปล่ียว ซ่ึงมีความปลอดภยัในการ
รอรถ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน (X  = 3.22) 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ
ประจ าทางกับพฤติกรรมการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทาง พบวา่  

 4.1 เห ตุ ผ ล ใน ก าร ตั ด สิ น ใ จ
เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจ า
ทางของประชาชนในจงัหวดันครราชสีมากบั
ความพึงพอใจในการใช้บริการ มีค่าสถิติ
เพียรสัน เท่ากับ 0.002  ค่า P-value เท่ากับ 
0.00 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั .01 สรุป
ไดว้่าเหตุผลในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
รถโดยส ารส าธ ารณ ะป ระจ าท างของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมากบัความพึง
พอใจในการใช้บริการเก่ียวกับจ านวนรถท่ี
ออกให้บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

 4.2 จุดมุ่งหมายในการเดินทาง
ด้วยรถโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมากบัความพึง
พอใจในการใช้บริการ มีค่าสถิติเพียรสัน 
เท่ากบั 0.001  ค่า P-value เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ  .01 สรุปได้ว่ า
จุด มุ่งหมายในการเดินทางด้วยโดยสาร
สาธารณะประจ าทางของประชาชนใน
จงัหวดันครราชสีมากบัความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .01 
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 4.3 ช่ ว งระ ยะ เวล าใน ก ารใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมากบัความพึง
พอใจในการใช้บริการ มีค่าสถิติเพียรสัน 
เท่ากบั 0.001  ค่า P-value เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยส าคญั .01 สรุปได้ว่าช่วง
ระยะเวลาในการใชบ้ริการโดยสารสาธารณะ
ป ระจ าท างขอ งป ระช าชน ใน จังห วัด
นครราชสีมากับความพึงพอใจในการใช้
บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .01 

 4.4 ความถ่ีในการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทางของประชาชน
ในจงัหวดันครราชสีมากบัความพึงพอใจใน
การใชบ้ริการ มีค่าสถิติเพียรสนั เท่ากบั 0.007 
ค่ า P-value เท่ ากับ  0.00 ซ่ึ ง มี ค่ าน้ อยกว่ า
ระดบันัยส าคญั .01 สรุปไดว้่าความถ่ีในการ
ใช้บริการโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมากบัความพึง
พอใจในการใช้บริการมีความสัมพันธ์กัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

 4.4 ระยะเวลาเฉล่ียในการรอใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะประจ าทางของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมากบัความพึง
พอใจในการใช้บริการ มีค่าสถิติเพียรสัน 
เท่ากบั 0.004  ค่า P-value เท่ากบั 0.00 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ  0.01 ส รุปได้ว่า
ระยะเวลาเฉ ล่ียในการรอการใช้บ ริการ
โดยสารสาธารณะประจ าทางของประชาชน
ในจงัหวดันครราชสีมากบัความพึงพอใจใน

การใช้บ ริการมีความสัมพัน ธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 

 
อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะกำรวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจัยมีประเด็นการ
อภิปรายผล ดงัน้ี 

1. พฤ ติกรรมก ารใช้บ ริก ารรถ
โดยสารสาธารณะของประชาชนในจงัหวดั
นครราชสีมา พบว่า อัตราค่าโดยสารเป็น
เหตุผลส าคญัในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
รถโดยสารสาธารณะประจ าทางมากท่ีสุด  
โดยมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางคร้ังน้ีเพื่อไป
ท างาน ซ่ึงช่วงระยะเวลาในการใชบ้ริการรถ
โดยสารสาธารณะประจ าทางอยูร่ะหว่างเวลา            
9.00 – 14.59 น. ความถ่ีในการใช้บริการแต่
รถโดยสารสาธารณะประจ าทาง 2 – 3 คร้ังต่อ
สัปดาห์ และระยะเวลาโดยสารรถโดยสาร
สาธารณะประจ าทางเป็นประจ าคือ  5 – 10 
นาที   

2. ความพึงพอใจของการใชบ้ริการ
รถโดยส ารส าธ ารณ ะป ระจ าท างของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ
ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เม่ื อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนใน
จงัหวดันครราชสีมา มีความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะในดา้นจ านวน
รถท่ีออกให้บริการ และ ระยะเวลาท่ีใช้ใน
การเดินทางรวดเร็วอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาคะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 
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ล าดับแรก ดังน้ี  สถานี จุดรับส่งไม่อยู่ใน
สถานท่ีเปล่ียว ซ่ึงมีความปลอดภยัในการรถ
รถ โดยเฉพาะช่วงเวลากาลางคืน  พนักงาน
ขบัรถดว้ยความระมดัระวงั และ ระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการรอรถโดยสาร 

กำรทดสอบสมมติฐำน 
1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะ จ าแนกตามเพศ 
พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจในการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะดา้นจ านวนรถท่ี
ออกให้ บ ริก ารม าก ท่ี สุ ด  รองลงม าคื อ
ร ะ ย ะ เว ล า ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ร ว ด เ ร็ ว                
และขนาดรถมีความกวา้งขวางไม่แออดั ส่วน
เพศหญิง มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะด้านจ านวนรถท่ี ออก
ให้บริการมากท่ีสุด  รองลงมาคือสถานีจุด
รับส่ งไม่อยู่ ในสถานท่ี เป ล่ียวซ่ึ งมีความ
ปลอดภัยในการรอรถโดยเฉพาะในช่วงเวลา
กลางคืน และระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง
รวดเร็ว           

2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีการใช้
บริการรถโดยสารสาธารณะ จ าแนกตามอาย ุ
พบว่าผูต้อบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี มี
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะดา้นจ านวนรถท่ีออกให้บริการมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นระยะเวลาท่ีใชใ้นการ
เดินทาง และดา้นขนาดรถท่ีมีความกวา้งขวาง
ไม่แออดั ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายอุยูร่ะหว่าง 20 – 35 ปี มีความพึงพอใจใน

การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ด้าน
จ าน วน รถ ท่ี อ อ ก ให้ บ ริ ก ารม าก ท่ี สุ ด 
รองลงมาคือด้านระยะเวลาท่ี ใช้ในการ
เดินทาง  และด้านสถานีจุดรับส่งไม่อยู่ใน
สถานท่ีเปล่ียว ซ่ึงมีความปลอดภยัในการรอ
รถ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 36 -45 ปี มี
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะด้านพนักงานขับรถด้วยความ
ระมดัระวงัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นขนาด
รถมีความกวา้งขวางไม่แออดั และสภาพรถ
อ ยู่ ใ น ส ภ าพ ดี  ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามท่ีอยู่มีอายุอยู่ระว่าง 46 – 60 ปี
ข้ึนไป มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะด้านจ านวนรถท่ีออก
ให้ บ ริก ารม าก ท่ี สุ ด  รอ งลงม าคื อด้ าน
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง และสถานีจุด
รับส่งไม่อยู่ในสถานท่ี เปล่ียว ซ่ึงมีความ
ปลอดภัยในการรอรถ โดยเฉพาะช่วงเวลา
กลางคืน  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ
ประจ าทางกับพฤติกรรมการใช้บ ริการ       
รถโดยสารสาธารณะประจ าทาง  พบว่า
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
.01 
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยส่วน
บุคคลดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีผลหรือ มีความสัมพนัธ์
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กบัพฤติกรรมในการใช้บริการและความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ 

 ตลอดจนตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล
ของผูใ้ช้บริการท่ีเป็นแรงจูงใจให้ใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะเพื่ อให้ได้ข้อมูล ท่ี
ครอบคลุมชดัเจนยิง่ข้ึน และสามารถน าไปใช้
ในการวางแผน หรือวางกลยทุธ์ในการดาเนิน
ธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิง

ปริมาณโดยอาจจะจดัประชุมแบบมีส่วนร่วม 
(Focus group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
ศึกษาจากผูมี้ความเก่ียวข้องกับการเดินรถ
โดยสารประจ าทาง เช่น พนักงานขับรถ 
พนกังานเกบ็ค่าโดยสาร และหวัหนา้ส่วนงาน
ต่ างๆ  เพื่ อ ศึ กษ าปัญ ห า ข้อ เสน อแน ะ 
แลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ต่างๆ และวิธีการ
แกไ้ขปัญญา 
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