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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลอง

แสนแสบ โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูท้ีใ่ชห้รอืเคยใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ทีอ่าศยั

ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่า

รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบความแตกต่างรายคู่

ดว้ยวธิ ีLSD และสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

ผลการวจิยั พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ พนักงาน

รฐัวสิาหกจิ พนกังานเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

2. ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า  

2.1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ แตกต่างกนั  

2.2 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ แตกต่างกนั  

2.3   ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

แตกต่างกนั  

3. ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเรอืโดยสาร

คลองแสนแสบ ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ระดบัต ่า ในทศิทางตรงขา้ม 

4. ปจัจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคล มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเรือ

โดยสารคลองแสนแสบ ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ระดบัต ่า ในทศิทางตรงขา้ม1 

5. ปจัจยัอื่นๆด้านต าแหน่งที่พกัอาศยั มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารเรอืโดยสารคลอง

แสนแสบ ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

6. ปจัจยัอื่นๆ ดา้นความเคยชนิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

7. ปจัจยัอื่นๆ ดา้นความเคยชนิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

ในดา้นเวลาในการเดนิทางโดยเฉลีย่ ระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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8. ปจัจยัอื่นๆ ดา้นความจ าเป็น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

ค าส าคญั: พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ปจัจยัอื่นๆ เรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

Abstract 

The purpose of this research was aimed to study factor influencing service usage behaviors of 

Sansab Canal passenger boat. The sample used in this research were 400 people, who used or have 

used Sansab Canal passenger boat and collected data by questionnaire. The statistics used in the 

analysis were percentage, mean, standard deviation, one-way analysis of variance, paired difference test 

with LSD and the Pearson correlation coefficient. 

The results revealed that  

1. Most respondents were aged between 26-35 years, worked as government officers, 

government enterprise employees or private employees, and earned monthly income less than or equal 

to 15,000 Baht. 

2. At statistical significant level of 0.05, it was found that 

2.1 Users with different age had different usage behavior for a Sansab canal passenger 

boat.  

2.2 Users with different occupation had different usage behavior for a Sansab canal 

passenger boat. 

2.3 Users with different monthly income had different usage behavior for a Sansab canal 

passenger boat. 

3.  Services Marketing Mix of pricing has correlated with usage behavior of the Sansab canal 

passenger boat service in terms of frequency at low level in opposite direction. 

4.  Services Marketing Mix of people factor has correlated with usage behavior of the Sansab 

canal passenger boat service in terms of frequency at low level in opposite direction. 

5.  Other factors including location of residential correlated with the usage behavior of the 

Sansab canal passenger boat service in terms of frequency at low level in same direction. 

6.  Other factors including usualness correlated with the usage behavior of the Sansab canal 

passenger boat service in terms of frequency at relatively low level in the same direction. 

7.  Other factors including usualness correlated with the usage behavior of the Sansab canal 

passenger boat service in terms of in the travel time on average at lower levels in the same direction. 
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8.  Other factors including necessity correlated with the usage behavior of the Sansab canal 

passenger boat service in terms of frequency at relatively low level in the same direction. 

Keywords: Service usage behaviors, Other factors, Sansab canal passenger boat 

บทน า 
ในปจัจุบนักรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางความเจรญิของประเทศไทย ท าใหป้ระชาชนทัว่ทุกภูมภิาค

ย้ายเข้ามาอาศยัเพื่อเขา้มาประกอบอาชีพ และยงัดึงดูดนักท่องเที่ยวทัง้ไทยและต่างชาติให้มาท่องเที่ยวเป็น

จ านวนมาก จงึสง่ผลใหก้รุงเทพมหานครมปีญัหาจราจรตดิขดัเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากความแออดัของประชาชนและ

ปริมาณการใช้รถยนต์ภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพราะประชาชนยังให้ความส าคัญกับความ

สะดวกสบายมากกว่าที่จะค านึงถึงค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่าจะมีบริการด้านการคมนาคมในหลายช่องทาง เช่น รถ

โดยสารของระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้า MRT) เป็นต้น แต่ก็ยงัไม่

เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงท าให้ผู้บริโภคค านึงถึงการขนส่งมวลชนทางน ้ามากขึน้ ซึ่งถ้ามอง

ย้อนกลบัไปกรุงเทพมหานครมแีม่น ้าล าคลองหลายสาย จึงท าให้มกีารคมนาคมทางน ้าด้วยเรอืโดยสารรบั -ส่ง       

ได้ผ่านจุดส าคญัต่างๆ ที่เป็นย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร จึงส่งผลให้ผู้บริโภคหนัมาเลอืกใช้บริการการ

คมนาคมทางน ้ามากขึน้ ซึง่การโดยสารทางเรอืคลองแสนแสบ จงึเป็นการคมนาคมอกีทางหนึ่งทีจ่ะช่วยแกไ้ขและ

บรรเทาปญัหาของผูบ้รโิภคในการเดนิทางไปประกอบกจิกรรมต่างๆ เน่ืองจากการเดนิทางเรอืโดยสารคลองแสน

แสบมคีวามสะดวกสบาย รวดเรว็ มคีวามตรงต่อเวลาสามารถหลกีเลีย่งปญัหาการจราจรตดิขดัได ้และทีส่ าคญัมี

ราคาประหยดัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการโดยสารทางขนสง่มวลชนอื่นๆ ซึง่เสน้ทางการเดนิเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

มทีัง้หมด 27 ท่าเรอื โดยมเีสน้ทางระหว่างท่าวดัศรบีุญเรอืง เขตบางกะปิ จนถงึท่าสะพานผ่านฟ้าลลีาศ เขตป้อม

ปราบศตัรพู่าย โดยมจีุดต่อเรอืทีท่่าประตูน ้า ซึง่จะครอบคลุมกบัสถานทีจุ่ดหมายปลายทางของผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิาร

เสน้ทางการเดนิเรอืคลองแสนแสบ แต่ในปจัจุบนัมผีูใ้หบ้รกิารเพยีงรายเดยีว จงึท าใหผู้บ้รกิารใหบ้รกิารผูบ้รโิภคได้

ไม่ดเีท่าทีค่วร 

ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล  

ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพและสิง่แวดลอ้ม ดา้นกระบวนการ ปจัจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย ต าแหน่งทีพ่กัอาศยั ความเคยชนิ และ

ความจ าเป็น รวมถงึความพงึพอใจโดยรวม ซึง่จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคเลอืกใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ การ

วจิยัครัง้นี้จะศกึษาการโดยสารทางเรอืคลองแสนแสบ คอื ท่าประตูน ้า ท่าเดอะมอลล์บางกะปิ ท่าวดัศรบีุญเรอืง 

และท่าผ่านฟ้าลลีาศ ซึง่จะเป็นท่าทีม่ผีูโ้ดยสารจ านวนมากมาใชบ้รกิาร จงึเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะท าใหผู้ว้จิยัไดท้ราบ

ข้อมูล และน าผลการศึกษาที่ได้ไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิด

ประสทิธภิาพและความสะดวกสบายแก่ผูบ้รโิภค นอกจากนี้ยงัสามารถน าไปวางแผนพฒันาระบบการคมนาคมทาง

น ้าของคลองแสนแสบใหม้คีุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภยั และเพยีงพอต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ 

 

 



4 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาถงึลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย อายุ อาชพี และรายไดต่้อเดอืน ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

ของผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

2. เพื่อศกึษาถงึปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย  ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ

จดัจ าหน่าย ด้านบุคคล ด้านลกัษณะทางกายภาพและสิง่แวดล้อม และด้านกระบวนการ ที่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

3. เพื่อศกึษาถึงปจัจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย ต าแหน่งที่พกัอาศยั ความเคยชนิ และความจ าเป็น ที่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

4. เพื่อศกึษาถึงพฤติกรรมในการใช้บรกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึง

พอใจโดยรวมต่อการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1.    ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชพี และรายไดต่้อเดอืน 

   สว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคคล 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพและสิง่แวดลอ้ม และดา้นกระบวนการ 

   ปจัจยัอื่นๆ ไดแ้ก่ ต าแหน่งทีพ่กัอาศยั ความเคยชนิ และความจ าเป็น 

2.   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

 พฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

 ความพงึพอใจโดยรวม 

 

สมมติฐานการวิจยั  
1. ลกัษณะสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ประกอบดว้ย อายุ อาชพี และรายได้

ต่อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ แตกต่างกนั 

2. ปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย 

ดา้นบุคคล ดา้นลกัษณะทางกายภาพและสิง่แวดลอ้ม และดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการใช้

บรกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

3. ปจัจยัอื่นๆ ประกอบด้วย ต าแหน่งที่พกัอาศยั ความเคยชนิ และความจ าเป็น มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

4. พฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมต่อ

การใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552: 141; อา้งองิ

จาก Kotler; & Keller. 2009: G-2) ไดศ้กึษาและใหค้วามหมายพฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึ พฤตกิรรมของบุคคล 

กลุ่ม หรือองค์กร (ซึ่งก็คือผู้บริโภค) เกี่ยวกบัการเลือก ซื้อ และใช้สนิค้าและบริการ เพื่อสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของเขา นกัการตลาดจ าเป็นต้องศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื่อจะไดส้ามารถขจดัสิง่กระตุ้น 

หรอืกลยุทธก์ารตลาดทีส่ามารถสนองต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้อย่างเหมาะสม ซึง่จะมผีลต่อความส าเรจ็

ของธุรกจิ 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ แชลล ี(Shelly, 1975) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

และสรุปได้ว่าความพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สกึในทางบวกและความรู้สกึทางลบ 

ความรู้สกึทางบวก เป็นความรู้สกึที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความสุขที่แตกต่างจาก

ความรูส้กึทางดา้นบวกอื่นๆ คอื เป็นความรูส้กึทีม่รีะบบยอ้นกลบั และความสขุนี้เป็นความรูส้กึทีท่ าใหเ้กดิความสขุ 

หรอืความรูส้กึทางบวกมากขึน้ ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่าความสุขเป็นความรูส้กึซบัซอ้น และความสุขนี้จะมผีลต่อบุคคล

มากกว่าความรูส้กึดา้นบวกอื่นๆ ความรูส้กึทางดา้นลบ  ความรูส้กึทางดา้นบวก และความสุข มคีวามสมัพนัธก์นั

อย่างซบัซอ้น และเรยีกระบบทัง้สามนี้ว่าระบบความพงึพอใจ โดยความพงึพอใจจะเกดิขึน้เมื่อระบบความพงึพอใจ

ทางดา้นบวกมากกว่าดา้นลบ 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ปรมะ  สตะเวทนิ (2541: 105-109) ได้
ศกึษาและไดก้ล่าวไวว้่า การศกึษาลกัษณะทางประชากรนัน้ มสีมมตฐิานว่ามวลชนผูร้บัสารทีอ่ยู่กลุ่มลกัษณะทาง
ประชากรเดยีวกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาทีค่ลา้ยคลงึกนั สว่นทีม่ลีกัษณะทางประชากรทีต่่างกนัจะมลีกัษณะทาง
จติวทิยาทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 

1. เพศ โดยปกติแล้วบุคคลจะมคีวามแตกต่างกนัไปทัง้ดา้นกายภาพ บุคลกิ และลกัษณะนิสยัใจคอใน
เรื่องเพศกเ็ช่นเดยีวกนั ผูห้ญงิกบัผูช้ายจะมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้นี้เพราะ
สงัคมและวฒันธรรมก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั ผูห้ญงิมกัเป็นคนมจีติใจหรอืเจา้อารมณ์ 
(Emotional) โอนอ่อนผ่อนตามและเป็นแม่บา้นแม่เรอืน นอกจากนี้ผูห้ญงิถูกชกัจูงใจง่ายกว่าผูช้าย ลกัษณะดา้น
อื่นๆ ไดแ้ก่ ผูช้ายใชเ้หตุผลมากกว่าผูห้ญงิ และสามารถจกจ าข่าวไดม้ากกว่าผูห้ญงิดว้ย แต่ผูห้ญงิเป็นเพศทีห่ยัง่
ถงึจติใจของคนไดด้กีว่าผูช้าย 

2. อายุ อายุของผูร้บัสาร เป็นลกัษณะประการหนึ่งที่สามารถใชใ้นการวเิคราะหม์วลชนผูร้บัสาร อายุ 
เป็นปจัจยัหน่ึงทีท่ าใหค้นมคีวามเหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั ในเรื่องความคดิและพฤตกิรรม โดยทัว่ไปแลว้คนทีม่ี
อายุน้อยมกัจะมคีวามคดิเสรนีิยม ในขณะที่คนมอีายุมากมกัจะมคีวามคดิอนุรกัษ์นิยมมากกว่า นอกจากความ
แตกต่างในเรื่องของความคดิแลว้ อายุยงัเป็นสิง่ก าหนดความแตกต่างในเรื่องความยากง่ายในการชกัจูงดว้ย เมื่อ
คนมอีายุมากขึน้ โอกาสทีค่นจะเปลีย่นใจหรอืถูกชกัจงูใจจะน้อยลง นอกจากนัน้ในปกตแิลว้คนทีม่วียัต่างกนั มกัจะ
มคีวามตอ้งการในสิง่ต่างๆแตกต่างกนัไปดว้ย เช่น วยักลางคนและผูส้งูอายุมกัจะคดิถงึความปลอดภยัในชวีติ และ
ทรพัยส์นิ ในขณะทีห่นุ่มสาวอาจจะสนใจในเรื่องการศกึษา ความยุตธิรรม เป็นตน้ กล่าวว่าช่วงอายุสามารถแบ่งได้
เป็น 5 ช่วง คอื ช่วงทารก ช่วงวยัรุ่น ช่วงวยัผูใ้หญ่ และช่วงวยัชรา ซึง่แต่ละวยันัน้จะมคีวามนึกคดิ ความรเิริม่ 
สภาพของร่างกายทีแ่ตกต่างกนั 
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3. รายได้ รายได้ของคนย่อมเป็นเรื่องก าหนดความต้องการ ตลอดจนความคดิเหน็ของคนเกี่ยวกบั         
สิง่ต่างๆ และพฤติกรรมของคน คนทีม่ฐีานะหรอืรายได้ทีสู่งขึน้จะใช้สื่อมวลชนมากขึน้ด้วย ซึ่งมกัจะเป็นการใช้  
เพื่อแสวงหาขา่วสารส าหรบัน าไปใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่อไป 

4. อาชพี คนทีม่อีาชพีต่างกนัย่อมมแีนวความคดิ และค่านิยมทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆแตกต่างกนัออกไป คนที่
รบัราชการมกัค านึงถงึยศถาบรรดาศกัดิ ์สวสัดกิาร ศกัดิศ์ร ีและเกยีรตภิูมขิองความเป็นราชการ ในขณะทีค่นท า
ธุรกิจเอกชนอาจค านึงถึงรายได้ และสถานภาพในสงัคมของตนแม้แต่คนที่รบัราชการด้วยก็มีความเห็น และ
ค่านิยม ตลอดจนพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัทัง้ทหาร ต ารวจ แพทย ์พยาบาล ผูพ้พิากษา คร ูเป็นตน้  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการให้บริการ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2552: 331) ได้ให้
ความหมายการบริการไว้ว่า การบริการ (Services) เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าได้ โดยกล่าวถึงประเภทของธุรกิจบริการ ลักษณะของบริการและการ
ประยุกตใ์ชเ้ครื่องมอืการตลาด กลยุทธก์ารตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร และการบรหิารธุรกจิบรกิาร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541:            
212-213) เครื่องมอืทางการตลาดส าหรบัธุรกจิบรกิาร (Marketing Tolls For Services) กล่าวถงึ ธุรกจิบรกิารจะใช้
สว่นประสมการตลาด หรอืเครื่องมอืทางการตลาดทีส่ าคญั คอื สว่นประสมการตลาดบรกิาร (7Ps) ไดแ้ก่ 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) การพจิารณาเกีย่วกบัผลติภณัฑบ์รกิาร จะต้องพจิารณาถงึขอบเขตของการ
บรกิาร คุณภาพของการบรกิาร ระดบัชัน้ของบรกิาร ตราสนิค้า สายการบรกิาร การรบัประกนั และการบรกิาร  
หลงัการขาย 

2. ราคา (Price) การพจิารณาเกีย่วกบัดา้นราคา จะตอ้งรวมถงึระดบัราคา เนื่องจากราคามสี่วนในการ
ท าใหบ้รกิารต่างๆมคีวามแตกต่างกนั และมผีลต่อผูบ้รโิภคในการรบัรูถ้งึคุณค่าทีไ่ดร้บัจากการบรกิาร โดยเทยีบ
ระหว่างราคาและคุณภาพของบรกิาร 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) ทีต่ัง้ของผูใ้หบ้รกิารและความยากง่ายในการเขา้ถงึ เป็นอกีปจัจยัทีส่ าคญั
ของการตลาดบรกิาร ทัง้นี้ความยากง่ายในการเขา้ถงึบรกิารนัน้มใิช่แต่เฉพาะการเน้นทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยงั
รวมถึงการตดิต่อสื่อสาร ดงันัน้ประเภทของช่องทางจดัจ าหน่าย และความครอบคลุมจะเป็นปจัจยัส าคญัต่อการ
เขา้ถงึบรกิารอกีดว้ย 

4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) การส่งเสรมิการตลาดรวบรวมวธิกีารที่หลากหลายของการ
สือ่สารกบัตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านการโฆษณา กจิกรรมส่งเสรมิการขายทัง้ทางตรงสู่สาธารณะและทางออ้มผ่าน
สือ่ เช่น การประชาสมัพนัธใ์หร้บัทราบขอ้มลู ฯลฯ 

5. บุคคล (People) บทบาทของบุคลากร ส าหรบัธุรกจิบรกิาร ผู้ใหบ้รกิารนอกจากจะท าหน้าที่ผลติ
บรกิารแลว้ ยงัตอ้งท าหน้าทีข่ายผลติภณัฑบ์รกิารไปพรอ้มๆกนัดว้ย การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้มสี่วนจ าเป็น
อย่างมาก บทบาทของบุคลากร ไดแ้ก่ ผูม้าตดิต่อดว้ยความรวดเรว็ มคีวามถูกต้อง และทนัเวลาต่อความต้องการ
ของผูร้บับรกิาร 

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ต้องมกีารสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ           
โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม 

7. กระบวนการ (Process) ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่งมอบบรกิารมีความส าคญั
เช่นเดยีวกบัเรื่องทรพัยากรบุคคล แมว้่าผูใ้หบ้รกิารจะมคีวามสนใจดูแลลูกคา้อย่างด ีกไ็ม่สามารถแกป้ญัหาลูกคา้
ไดห้มด เช่น การเขา้แถวรอ ระบบการสง่มอบบรกิาร จะครอบคลุมถงึนโยบาย และกระบวนการทีน่ ามาเพื่อสง่มอบ
คุณภาพการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ไดร้วดเรว็และประทบัใจลกูคา้ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ โดยสารคลองแสนแสบ ที่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรผูม้าใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบทัง้หมด โดยผูว้จิยั
ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา               
วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26) ดงันี้ สตูรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนด
ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ดว้ยความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอย่าง 385 คน และเพิม่กลุ่มตวัอย่างไวป้ระมาณ 4% 
ของกลุ่มตวัอย่างไดเ้ท่ากบั 15 คน รวมเป็น 400 คน การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยมขีัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ท่ี 1  ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลอืกท่าเรอื             

ทีม่ปีระชากรมาใชบ้รกิารมากทีส่ดุ 4 ท่า ประกอบดว้ย ท่าประตูน ้า ท่าเดอะมอลลบ์างกะปิ ท่าวดัศรบีุญเรอืง และ

ท่าผ่านฟ้าลลีาศ 

ขัน้ท่ี 2  ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้รโิภคที่

เลอืกใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ในท่าเรอืทัง้หมด 4 ท่า ท่าละ 100 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  

เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)            

ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากการรวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน 

ดงันี้ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูท้ีใ่ชห้รอืเคยใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลอง

แสนแสบ ทีอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ อายุ อาชพี และรายไดต่้อเดอืน มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิด 

(Close-Ended Questions) โดยค าถามจะเป็นลกัษณะให้เลอืกตอบ (Multiple Choice) ไดเ้พยีงค าตอบเดยีว 

จ านวน 3 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ

จัดจ าหน่าย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านกระบวนการ มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questions) ซึ่งจดัระดบัการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 

scale) โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Rating scale method: Likert scale questions) 

(ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2541: 166) โดยก าหนดการใหค้ะแนนความส าคญัในการใหบ้รกิาร 5 ระดบั 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัอื่นๆ ไดแ้ก่ ต าแหน่งทีพ่กัอาศยั ความเคยชนิ และความจ าเป็นมี

ลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-Ended Questions) ซึ่งจดัระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 

(Interval scale) โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตอบ (Rating scale method: Likert scale 

questions) (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. 2541: 166) โดยก าหนดการใหค้ะแนนความส าคญัในการใหบ้รกิาร           

5 ระดบั 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ มลีกัษณะเป็น

แบบสอบถามปลายเปิด 
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ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจโดยรวมต่อการใช้บรกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ           

มลีกัษณะค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions) โดยเป็นแบบสอบถาม Sematic differential scale ซึง่เป็น

มาตราส่วนที่ใช้หลกัความแตกต่างทางด้านความหมาย เพื่อให้สอดคล้องกบัระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ

แบบสอบถามทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ แบ่งเป็น 5 ระดบั 

ผลการวิจยั 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ พนักงาน

รฐัวสิาหกจิ พนกังานเอกชน และมรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

2. ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า  

2.1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ แตกต่างกนั  

2.2 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ แตกต่างกนั  

2.3   ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

แตกต่างกนั  

3. ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเรอืโดยสาร

คลองแสนแสบ ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ระดบัต ่า ในทศิทางตรงขา้ม 

4. ปจัจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคล มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการเรือ

โดยสารคลองแสนแสบ ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ระดบัต ่า ในทศิทางตรงขา้ม 

5. ปจัจยัอื่นๆด้านต าแหน่งที่พกัอาศยั มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารเรอืโดยสารคลอง

แสนแสบ ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

6. ปจัจยัอื่นๆ ดา้นความเคยชนิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

7. ปจัจยัอื่นๆ ดา้นความเคยชนิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

ในดา้นเวลาในการเดนิทางโดยเฉลีย่ ระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

8. ปจัจยัอื่นๆ ดา้นความจ าเป็น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั 

สรปุและอภิปรายผล 
สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ประกอบด้วย อายุ 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมในการใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ แตกต่างกนั 

จากการทดสอบความแตกต่าง พบว่า  

ผลความแตกต่างในด้านอายุ พบว่า ในด้านความถี่ในการใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ 

ผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ อายุ 15-25 ปี มพีฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสน

แสบ น้อยกว่าผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ แสบ อายุ26-35 ปี และ อายุ 36 ปีขึน้ไป ในดา้นจ านวนเงนิค่า

โดยสารโดยเฉลีย่ ผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ อายุ  15-25 ปี มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิค่าโดยสารโดย
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เฉลีย่ น้อยกว่าผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ อายุ 36 ปีขึน้ไป และในดา้นเวลาในการเดนิทางโดยเฉลี่ย 

ผูใ้ช้บรกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ อายุ  15-25 ปี มพีฤตกิรรมดา้นเวลาในการเดนิทางโดยเฉลีย่ น้อยกว่า

ผูใ้ช้บรกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ อายุ 26-35 ปี  และอายุ 36 ปีขึน้ไป และผู้ใช้บรกิารเรอืโดยสารคลอง        

แสนแสบ อายุ 26-35 ปี มพีฤตกิรรมดา้นเวลาในการเดนิทางโดยเฉลีย่ น้อยกว่าผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสน

แสบ อายุ 36 ปีขึน้ไป ซึง่อาจเนื่องมาจากผูท้ีม่อีายุมากเป็นช่วงวยัทีม่ปีระสบการณ์ท างานมามาก ท าใหม้รีายได้           

ทีม่ากขึน้ดว้ย หรอืผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุมาก อาจจะเป็นผูท้ีไ่ม่ไดท้ างานแลว้ และสามารถลางานไดโ้ดยไม่ตอ้งรบีรอ้น          

จงึเป็นผลท าใหค้วามถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ จ านวนเงนิค่าโดยสารโดยเฉลีย่ และเวลาในการ

เดนิทางโดยเฉลีย่มผีลต่างมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารที่มอีายุน้อยกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภธดิา เสกาจารย ์

(2546: บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาเรื่องการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการโดยสารทางเรอืคลองแสนแสบ 

พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั โดยผูท้ีม่อีายุมากกว่า จะมพีฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบสงูกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุน้อยกว่า 

       ผลความแตกต่างในดา้นอาชพี พบว่า ในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ผูใ้ชบ้รกิาร

เรอืโดยสารคลองแสนแสบทีเ่ป็นขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ พนักงานเอกชน  มพีฤตกิรรมดา้นความถี่ในการ

ใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ สงูกว่าผูใ้ช้บรกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบที่ท าอาชพีอสิระ และอื่นๆ และ

นกัเรยีน นกัศกึษา ในดา้นจ านวนเงนิค่าโดยสารโดยเฉลีย่ ผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ทีเ่ป็นขา้ราชการ 

พนักงานรฐัวิสาหกิจ พนักงานเอกชน มพีฤติกรรมด้านจ านวนเงินค่าโดยสารโดยเฉลี่ย สูงกว่า ผู้ใช้บริการเรือ

โดยสารคลองแสนแสบ ทีท่ าธุรกจิส่วนตวั  เจ้าของกจิการ และนักเรยีน นักศกึษา ผู้ใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลอง        

แสนแสบ ทีท่ าธุรกจิสว่นตวั เจา้ของกจิการ มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิค่าโดยสารโดยเฉลีย่ สงูกว่าผูใ้ชบ้รกิารเรอื

โดยสารคลองแสนแสบที่เป็นนักเรยีน นักศกึษา ผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ทีท่ าอาชพีอสิระและอื่นๆ          

มพีฤติกรรมด้านจ านวนเงนิค่าโดยสารโดยเฉลี่ย สูงกว่าผู้ใช้บรกิารเรือโดยสารคลองแสนแสบ ที่เป็นนักเรียน 

นักศกึษา และในด้านเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ย  ผู้ใช้บรกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ที่เป็นข้าราชการ 

พนักงานรฐัวสิาหกจิ พนักงานเอกชน  มพีฤติกรรมด้านเวลาในการเดนิทางโดยเฉลี่ย น้อยกว่าผู้ใช้บรกิารเรือ

โดยสารคลองแสนแสบ ทีเ่ป็นนกัเรยีน นกัศกึษา ผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ทีท่ าธุรกจิส่วนตวั  เจา้ของ

กจิการ มพีฤตกิรรมดา้นเวลาในการเดนิทางโดยเฉลีย่ สงูกว่าผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ทีเ่ป็นนักเรยีน 

นักศึกษา และผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ที่ท าอาชีพอิสระ และอื่นๆ มีพฤติกรรมด้านเวลาในการ

เดินทางโดยเฉลี่ย สูงกว่าผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งอาจเนื่องมาจาก

ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ มอีาชพีในการท างานแตกต่างกนั ท าใหม้คีวามหลากหลายในดา้นอาชพี และมีรายไดท้ีม่าก

ขึน้ จงึเป็นผลท าใหค้วามถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ จ านวนเงนิค่าโดยสารโดยเฉลีย่ และเวลาใน

การเดนิทางโดยเฉลี่ยมผีลต่างสงูกว่าผูใ้ช้บรกิารที่เป็นนักเรยีน นักศกึษา  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภธดิา            

เสกาจารย ์(2546: บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาเรื่องการศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภคในการโดยสารทางเรอื

คลองแสนแสบ พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั โดยผูท้ีป่ระกอบอาชพีทีม่ี

รายไดส้งูกว่า จะมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบมากกว่าผูท้ีป่ระกอบอาชพีทีม่รีายไดน้้อยกว่า 
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ผลความแตกต่างในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ในด้านความถี่ในการใช้บริการเรือโดยสารคลอง            

แสนแสบ ผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ รายไดต่้อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มพีฤตกิรรมดา้น

ความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ น้อยกว่าผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ รายไดต่้อเดอืน 

15,001 – 30,000 บาท ในดา้นจ านวนเงนิค่าโดยสารโดยเฉลีย่ ผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ รายไดต่้อ

เดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนเงนิค่าโดยสารโดยเฉลีย่ น้อยกว่าผูใ้ชบ้รกิารเรอื

โดยสารคลองแสนแสบ รายไดต่้อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท และรายไดต่้อเดอืน 30,001 บาท ขึน้ไป และใน

ด้านเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ย ผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ รายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 

15,000 บาท มพีฤตกิรรมดา้นเวลาในการเดนิทางโดยเฉลีย่ น้อยกว่าผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ รายได้

ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท และรายไดต่้อเดอืน 30,001 บาท ขึน้ไป เนื่องจากเรอืโดยสารคลองแสนแสบมี

ราคาค่าโดยสารในราคาถูก ท าให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางมีพฤติกรรมในการใช้บริการสูงกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย              

ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ศุภธิดา เสกาจารย์ (2546: บทคดัย่อ) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อ

พฤติกรรมผู้บรโิภคในการโดยสารทางเรอืคลองแสนแสบ พบว่า รายได้ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการใช้

บริการที่แตกต่างกนั โดยผู้ที่มีรายได้มากกว่า จะมพีฤติกรรมการใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบสูงกว่า

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดน้้อยกว่า 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ ์ด้านราคา ด้าน

การจัดจ าหน่ายด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและส่ิงแวดล้อม และด้านกระบวนการ มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมในการใช้บริการเรอืโดยสารคลองแสนแสบ จากการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า 

ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า กบัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร

เรอืโดยสารคลองแสนแสบ ในด้านความถี่ในการใช้บรกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ  และ ปจัจยัส่วนประสม

การตลาดบรกิาร ดา้นบุคคล มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า กบัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรินัต์ นาประกอบ (2539: 

บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาเรื่องความพงึพอใจและผลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารทีอ่าศยัอยู่บรเิวณรมิคลองแสนแสบ 

พบว่า ระดบัความส าคญัของพฤตกิรรมและสาเหตุความพงึพอใจในบรกิารเดนิเรอืโดยสารทัง้ 6 ดา้น พบว่า ดา้นที่

มคีวามส าคญัค่อนขา้งมาก คอื ความพอเพยีงของเรอืและท่าเทยีบเรอื ด้านที่มคีวามส าคญัปานกลาง คอื ด้าน

ความทนัสมยัของการใหบ้รกิาร ความยุตธิรรมในราคา และความซื่อสตัย ์ส่วนดา้นทีม่คีวามส าคญัค่อนขา้งน้อย 

คอื ความสะดวกรวดเรว็ ความปลอดภยัในบรกิาร ดา้นบุคลกิภาพ และอธัยาศยัของพนกังาน 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย ต าแหน่งท่ีพกัอาศยัความเคยชิน และความจ าเป็น    มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมในการใช้บริการเรอืโดยสารคลองแสนแสบ จากการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่า 

ปจัจยัอื่นๆ ด้านต าแหน่งที่พกัอาศยั มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า กบัพฤติกรรมในการใช้บรกิารเรือ

โดยสารคลองแสนแสบ ในด้านความถี่ในการใช้บรกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ  ปจัจยัอื่นๆ ดา้นความเคยชนิ               

มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่า กบัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ในดา้นความถี่ในการ

ใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ปจัจยัอื่นๆ ดา้นความเคยชนิ มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า กบัพฤตกิรรมในการ

ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ ในด้านเวลาในการเดินทางโดยเฉลี่ย และปจัจยัอื่นๆ ด้านความจ าเป็น              
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มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งต ่า กบัพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ในดา้นความถี่ในการ

ใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภธดิา เสกาจารย ์(2546: บทคดัย่อ) ทีศ่กึษา

เรื่องการศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภคในการโดยสารทางเรอืคลองแสนแสบ พบว่า มวีตัถุประสงค ์            

เพื่อศกึษาปจัจยัปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจโดยสารทางเรอืคลองแสนแสบ ตลอดจนปญัหาอุปสรรค 

ปจัจยัอื่นๆ ประกอบดว้ย ความสะดวกรวดเรว็ในการโดยสาร ความปลอดภยัในการโดยสาร ความเพยีงพอของเรอื 

ต าแหน่งทีพ่กัอาศยั ความเคยชนิ การใหบ้รกิารของคนขบัเรอืและพนักงานเกบ็เงนิ ความจ าเป็น กลิน่ไอเสยีของ

เครื่องยนต ์กลิน่ของน ้าในล าคลอง และความตอ้งการในการใชบ้รกิารการโดยสารทางเรอืคลองแสนแสบ 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
1. จากการศกึษา ลกัษณะส่วนบุคคล มขีอ้เสนอแนะว่า บรษิัทครอบครวัขนส่ง(2002)จ ากดั สามารถ

ก าหนดแผนการตลาดได้ ดงันัน้ จึงมขี้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัง้ราคาค่าโดยสารให้เหมาะสมกบั

ระยะทางและกลุ่มเป้าหมาย และพฒันาการบรกิารรวมไปถึงสิง่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บรกิาร เช่น สถานี           

ตน้ทางและสถานีปลายทาง ซึง่จะมผีูม้าใชบ้รกิารหนาแน่น อาจจะมกีารใหบ้รกิารดว้ยความรวดเรว็ และปลอดภยั 

เช่น ก าหนดอตัราความเร็วในการขบัเรือ ก าหนดระยะเวลาในการจอดเทียบท่าเพื่อรบัส่ง ผู้โดยสารไม่เร่งรีบ           

มากนัก และจัดสรรชูชีพให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อเป็นการดึงดูดให้มีผู้มาใช้บริการเรือโดยสารคลอง          

แสนแสบมากยิ่งขึ้น และถ้ามีการขยายเส้นทางการเดินเรือให้มีระยะไกลขึ้น ก็อาจจะเพิ่มราคาค่าโดยสารให้

เหมาะสมกบัระยะทางได ้เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธใ์หค้นสนใจมาใชบ้รกิารมากขึน้ 

2. จากการศกึษา ปจัจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นราคา มขีอ้เสนอแนะว่า เรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

ควรคงราคาค่าโดยสารทีถู่กและเหมาะสมกบัระยะ ซึง่ถอืเป็นราคาทีผู่ใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจ เพื่อเป็นการดงึดูด

ให้มีผู้มาใช้บรกิารเรือโดยสารคลองแสนแสบเพิ่มขึ้น และถ้ามีการขยายเส้นทางการเดินเรือให้มีระยะไกลขึ้น            

ควรจะมกีารปรบัราคาค่าโดยสารให้เหมาะสมกบัระยะทางกบัผู้ใช้บรกิาร และไม่แพงจนเกนิไป นอกจากนี้ควร

ปรบัปรุงการบรกิารของพนักงานใหเ้หมาะสมกบัราคาราโดยสาร เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธใ์หค้นสนใจหนัมาใช้

บรกิารเพิม่จ านวนมากขึน้ และเป็นการลดปญัหาจราจรอกีทางหน่ึงดว้ย  

3. จากการศกึษา ปจัจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นบุคคล มขีอ้เสนอแนะว่า ทางบรษิทัครอบครวัขนส่ง

(2002) จ ากดั ควรจดัใหพ้นกังานทุกท่านไดร้บัการอบรมในการบรกิารต่างๆ เพื่อใหพ้นักงานทุกคนบรกิารดว้ยใจ 

ไม่ไดบ้รกิารเพยีงเพราะท าตามหน้าที ่แต่เป็นการใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจทีอ่ยากจะช่วยเหลอื จะท าใหเ้ป็นการ

บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจสงูสดุในการใชบ้รกิาร รวมถงึส่งผลใหภ้าพลกัษณ์ของ

บรษิทัครอบครวัขนสง่ (2002) จ ากดั เป็นไปในทางทีด่ ีว่ามกีารใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพใหแ้ก่ผูม้าใชบ้รกิารในทุกครัง้

ของการมาใชบ้รกิาร และจะตอ้งสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกท่านไดม้โีอกาสเพิม่เตมิความรู ้ความสามารถ และทกัษะ

ในการท างานตลอดจนปรบัปรุงระบบงานใหม้คีวามคล่องตวัเกดิความรวดเรว็อย่างต่อเนื่อง  

4. จากการศกึษา ปจัจยัอื่นๆ ดา้นต าแหน่งทีพ่กัอาศยั พบว่า ในดา้นต าแหน่งทีพ่กัอาศยัเอือ้อ านวยแก่

การใชบ้รกิารเรอืโดยสาร ซึง่มผีูใ้ชบ้รกิารจ านวนมากเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ทางบรษิทัครอบครวัขนส่ง (2002) จ ากดั 

จงึควรดูแลสภาพปญัหาและความต้องการของผูใ้ช้บรกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ รบัฟงัความคดิเหน็ รวมทัง้



12 
 

ตอ้งชีแ้จงใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ใจขอ้เทจ็จรงิ ตลอดจนความปลอดภยัในการโดยสารในดา้นต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกนั

ไม่ใหผู้้ใชบ้รกิารหนัไปใชบ้รกิารการเดนิทางในช่องทางอื่น นอกจากนี้ควรมกีารประชาสมัพนัธ ์และจดับรกิาร

พเิศษส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารซึง่มทีีพ่กัอาศยัอยู่ใกลท้่าเรอื  

5.  จากการศกึษา ปจัจยัอื่นๆ ดา้นความเคยชนิ มขีอ้เสนอแนะว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามคุน้เคยต่อการ

ใชเ้รอืโดยสารเพื่อเดนิทางในชวีติประจ าวนั ทางบรษิทัครอบครวัขนสง่ (2002) จ ากดั จงึควรมเีรอืโดยสารเพยีงพอ

ต่อความต้องการแก่ผู้ใช้บรกิารมากขึน้ โดยอาจมเีจา้หน้าทีป่ระจ าตามท่าเรอืหลกัต่างๆ  ในช่วงเวลาทีม่ผีูม้าใช้

บรกิารมาก เพื่อใหร้ายละเอยีดในการเดนิทาง และช่วยเหลอือ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูม้าใชบ้รกิารเพื่อเพิม่ความ

พงึพอใจ รวมถงึการจดัระเบยีบการใหบ้รกิารก่อนหลงั โดยช่วงเวลาทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก การบรกิารอาจ

ไม่ทนัและทัว่ถงึ ดงันัน้ควรมเีจา้หน้าทีม่าคอยอ านวยความสะดวกและช่วยจดัระเบยีบขณะขึน้และลงเรอื รวมไปถงึ

ควรมกีารจดับรกิารพเิศษส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารเป็นประจ า เช่น มตีัว๋โดยสารพเิศษส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารเป็นประจ า และ

ควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้เพื่อเพิม่จ านวนผูใ้ชบ้รกิาร  

 จากการศกึษา ปจัจยัอื่นๆ ดา้นจ าเป็น มขีอ้เสนอแนะว่า ทางบรษิทัครอบครวัขนส่ง (2002) จ ากดั จงึควรมที่าเรอื

โดยสารใหเ้พยีงพอ และท่าเรอืโดยสารมกีารกระจายตามจุดต่างๆ ทีเ่หมาะสม เพื่อสะดวกต่อการเดนิทางหรอืการ

ใชบ้รกิารในดา้นต่างๆ ท่าเรอืโดยสารมคีวามแขง็แรง คงทน  และสะอาดเรยีบรอ้ย โป๊ะในการรองรบัน ้าหนักคน

จะต้องมีความแขง็แรง และลกัษณะภายนอกของเรือโดยสารควรมีความใหม่และสะอาด รวมไปถึงควรมีการ

จัดบริการพิเศษส าหรับผู้ใช้บริการ เช่น เรือด่วนพิเศษที่ให้บริการเฉพาะต้นทางถึงปลายทาง และมีการ

ประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้ เพื่อเป็นการเพิม่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ในกรณีที่มีผู้สนใจศึกษาต่อในอนาคต ผู้ศึกษาขอเสนอแนะว่า ควรศึกษาถึงอุปสรรคในการ

ด าเนินงานของทางบรษิทัครอบครวัขนส่ง (2002) จ ากดั รวมถงึอุปสรรคในการใหบ้รกิาร ว่าควรมรีูปแบบการ

ด าเนินงานและนโยบายในการจดัการกบัปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร รวมไปถึงควรมรีูปแบบ         

การใหบ้รกิารและนโยบายในการจดัการกบัปญัหาและอุปสรรคในการการใหบ้รกิารอย่างไร  

2. ควรเปรยีบเทยีบผูท้ีม่าใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ กบัผูท้ีไ่ม่ไดใ้ชบ้รกิารเรอืโดยสารคลอง

แสนแสบว่าแตกต่างกนัอย่างไร เพื่อใหท้ราบถงึความคดิเหน็ของกลุ่มคนทัง้สองกลุ่มว่ามคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อ

การเปิดใชบ้รกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ เพื่อทีจ่ะน าขอ้มลูเหล่านัน้มาแกไ้ขปรบัปรุงและพฒันาต่อไป 

3. หากมกีารขยายเสน้ทางการเดนิเรอืและจ านวนท่าเรอืโดยสารใหม้รีะยะไกลขึน้ ควรศกึษาถงึตวัแปร

อื่นๆ เพิม่เตมิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร .ธนภูมิ อติเวทิน 

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา แนะน า และขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยั ตลอดจนการตรวจแกไ้ข

ขอ้บกพร่อง จนท าให้สารนิพนธ์ฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์ ซึ่งผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็น

อย่างสงู ณ โอกาสนี้ 
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ขอกราบขอบพระคุณ บรษิัทครอบครวัขนส่ง (2002) จ ากดั ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการใช้

สถานที่ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล รวมถึงผู้ใช้บรกิารเรอืโดยสารคลองแสนแสบ ที่ได้ให้ความกรุณาในการตอบ

แบบสอบถาม 

คุณค่าและประโยชน์อนัเกดิมาจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบคุณงามความดทีัง้หลายทัง้ปวงใหแ้ก่

บุพการี และครอบครวั ผู้ซึ่งให้ความรกั ความอบอุ่น จนท าให้ผู้วิจยัสามารถประสบความส าเร็จในการศึกษา              

ไดต้ามคาดหวงั 

ผูว้จิยัหวงัว่า สารนิพนธ์ฉบบันี้จะเป็นแนวทางหนึ่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบริษัทครอบครวัขนส่ง (2002) 

จ ากดั ทีจ่ะน าขอ้มลูไปเป็นแนวทางในการพฒันา และปรบัปรุงการบรกิารของตนใหม้ปีระสทิธภิาพและตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของผูท้ีม่าใชบ้รกิารมากขึน้ ถา้หากมขีอ้มลูผดิพลาดใด ผูว้จิยัขอน้อมรบัดว้ยความเตม็ใจ 
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