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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผู้โดยสารระหว่างรถโดยสารปรบั
อากาศ กบั รถตู้ร่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ - สงิห์บุร ีโดยจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน วตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง และความถี่ในการเดนิทาง 
ตลอดจนท าการเปรยีบเทยีบสว่นประสมการตลาดบรกิาร และความพงึพอใจของผูโ้ดยสารระหว่างรถโดยสารปรบั
อากาศ กบั รถตูร้่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ี

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศ กบั รถตู้ร่วมบรกิาร 
เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ีจ านวน 400 คน การวจิยัครัง้นี้ใชเ้ครื่องมอืคอืแบบสอบถามส าหรบัการเกบ็รวมรวม
ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูท าโดยใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รปูเพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู คอื ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดยีว การวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ LSD และ Dunnett’s T3 และการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของ 2 
ประชากรแบบจบัคู่ การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชก้ารทดสอบทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 และ 0.05 

 ผลการวจิยัพบว่า  
1.ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 20 – 29 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษา

ปรญิญาตร ีมอีาชพีนักเรยีน หรอืนักศกึษา มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,000 – 9,999 บาท มวีตัถุประสงค์ในการ
เดนิทางเพื่อกลบัภูมลิ าเนา มคีวามถีใ่นการเดนิทาง 1 – 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์

2.ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ส่วนประสมการตลาดบรกิารทัง้รถโดยสารปรบัอากาศและรถตู้ร่วม
บรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัด ี

3.ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศและรถตูร้่วมบรกิาร อยู่ในระดบัด ี
4.ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

วตัถุประสงค์การเดินทาง และความถี่ในการเดินทาง แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศ 
เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

5.ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และวตัถุประสงค์การ
เดนิทางแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถตู้ร่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

                                                        
1 ภาควชิาบรหิารธุรกจิ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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6.เปรยีบเทยีบสว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ระหว่างรถโดยสารปรบัอากาศ กบั รถตูร้่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ีทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ค าส าคญั: สว่นประสมการตลาดบรกิาร ความพงึพอใจ รถโดยสารปรบัอากาศ รถตูร้่วมบรกิาร 

 

Abstract 
 

The research aims to study satisfaction of passengers toward air conditioned bus and van 
service between Bangkok to Singburi Province classified by demographic such as gender, age, marital 
status, education level, career, average monthly income, travelling objective, and travelling frequency.  
The study includes the comparison of service marketing mix and satisfaction of passengers between air 
conditioned bus and van service on Bangkok to Singburi Province route. 

Sample size in this research is 400 passengers using services of air conditioned bus and van 
on Bangkok to Singburi Province route.  Questionnaire is the tool for data collection.  Data analysis is 
processed by program of Statistical Package for the Social Science.  Statistics for data analysis are 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance, paired difference 
analysis by using Least Significant Difference or Dunnett’s T3, and comparison between two group 
means. Statistical significance levels in this research are 0.01 and 0.05 levels.  

Research results are as follows:  

1. Most respondents are female aging between 20 and 29 years old, being single, holding a 
Bachelor’s degree, students, earning average monthly income between Baht 5,000 and 9,999, and 
having travelling objectives for return to their home town, and having travelling frequency between one 
and two times a week. 

2. Respondents have opinions toward service marketing mix on air conditioned bus and van in 
category of product, price, distribution channel, marketing promotion, personnel, servicing process, and 
physical evidence presentation at the good levels. 

3. Respondents are satisfied with air conditioned bus and van at the good levels. 

4. Respondents with different demographic such as gender, age, marital status, education level, 
career, average monthly income, travelling objective, and travelling frequency influences customers’ 
satisfaction toward air conditioned bus on Bangkok to Singburi Province route differently with statistical 
significance of 0.01 levels. 
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5. Difference in demographic such as gender, age, marital status, career, average monthly 
income, and travelling objective influences satisfaction toward van on Bangkok to Singburi Province route 
differently with statistical significance of 0.05 levels. 

6. The comparison of service marketing mix in product, price, distribution channel, marketing 
promotion, personnel, servicing process, and physical evidence presentation between air conditioned bus 
and van is different with statistical significance of 0.05 levels. 

 
Keywords: service marketing mix, satisfaction, air conditioned bus, van service 
 

บทน า  
 ณ ปจัจุบนัการเดนิทางนัน้มหีลากหลายช่องทางใหเ้ลอืกเดนิทาง เช่น การเดนิทางทางอากาศโดย
เครื่องบนิ การเดนิทางทางบกโดยรถโดยสารประจ าทาง ทางรถไฟ รถยนตส์ว่นบุคคล และ การเดนิทางทางน ้าโดย
เรอื เป็นตน้ ซึง่การคมนาคมขนสง่ทางบกถอืเป็นการเดนิทางทีม่คีวามสะดวกสบายมากทีสุ่ดเนื่องจากมเีสน้ทางที่
เชื่อมไปยงัจุดหมายปลายทางไดห้ลายเสน้ทาง ท าใหเ้กดิการประหยดัทัง้เวลาและเงนิตราในการเดนิทางอกีดว้ย  
จากสถติขิองกระทรวงคมนาคม ปี 2548 – 2551 การขนส่งสนิคา้ภายในประเทศทางบกมจี านวนมากทีสุ่ดเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัการขนสง่ทางรถไฟ ทางน ้า และทางอากาศ ส่วนการขนส่งผูโ้ดยสารภายในประเทศ การเดนิทาง
ของประชาชนส่วนใหญ่ เลอืกการเดนิทางโดยอาศยัรถโดยสารประจ าทางเป็นหลกั  (กรมการขนส่งทางบก กอง
แผนงาน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์. 2554) ไม่ว่าจะเลอืกใช้การเดนิทางช่องทางใดนัน้ล้วนขึน้อยู่กบัความ
ตอ้งการและ ความพงึพอใจของผูใ้ชเ้ป็นหลกั 
 จงัหวดัสงิหบ์ุร ี ตัง้อยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 142 กโิลเมตร มเีนื้อที่
ทัง้หมดประมาณ 822.478 ตารางกโิลเมตร หรอื 514,049 ไร่ มอีาณาเขตตดิต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง เช่น ทศิเหนือ 
ตดิกบัจงัหวดัชยันาทและจงัหวดันครสวรรค์, ทศิใต้ ตดิกบัจงัหวดัอ่างทอง, ทศิตะวนัออก ตดิกบั จงัหวดัลพบุร ี
และทศิตะวนัตก ตดิกบัจงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยมลีกัษณะภูมปิระเทศโดยทัว่ไป เป็นทีร่าบลุ่ม มแีม่น ้าส าคญัไหล
ผ่าน 3 สาย คอื แม่น ้าเจา้พระยา แม่น ้าน้อย และแม่น ้าลพบุร ีส่วนทางดา้นคมนาคมนัน้ ม ี2 ทาง คอื ทางบก 
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (บางปะอิน-พยุหะคีรี) จากกรุงเทพมหานครถึงสงิห์บุรี ระยะทาง 142 
กิโลเมตร และทางน ้ า ใช้แม่น ้าเจ้าพระยาเป็นเส้นทางเดินเรือ เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจาก
กรุงเทพมหานครถงึสงิหบ์ุร ีระยะทางประมาณ 160 กโิลเมตร ซึง่มสีถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญั คอื วดัพระนอนจกัร
สหี์วรวิหาร, อนุสาวรยี์บางระจนั, แหล่งเตาเผาแม่น ้าน้อย, อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์, คูค่ายพม่า, 
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิอนิทรบ์ุรี, วดัพกิุลทอง (จงัหวดัสงิหบ์ุร.ี 2555: เวบ็ไซต์)  และ วดัอมัพวนั ซึง่เป็น
สถานทีท่ีค่นสว่นใหญ่รูจ้กั และนิยมมาปฏบิตัธิรรม นัง่วปิสัสนากรรมฐาน เพื่อรกัษาศลีช าระลา้งจติใจใหใ้สสะอาด 
เป็นตน้ 
 จากเหตุผลดงักล่าวผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศกึษาการเปรยีบเทยีบส่วนผสมทางการตลาดบรกิาร และความ           
พงึพอใจของผูโ้ดยสารระหว่างรถโดยสารปรบัอากาศ กบั รถตู้ร่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ีเนื่องจาก 
ณ ปจัจุบนั การคมนาคมของจงัหวดัสงิหบ์ุร ีนิยมใชก้ารเดนิทาง ทางบกตามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 32 ซึง่ถอื
ว่ามคีวามสะดวกสบาย โดยมกีารใหบ้รกิารรถโดยสารประจ าทางอยู่ 2 ประเภท คอื รถโดยสารปรบัอากาศ และ          
รถตู้ร่วมบรกิาร ทัง้นี้เพื่อทีจ่ะน าขอ้มูลจากการวจิยัไปใชใ้นการวางกลยุทธใ์นการแข่งขนั  พฒันา ปรบัปรุงแกไ้ข 
วางแนวทาง วธิกีาร และบรหิารกระบวนการจดัการโดยรวมของการใหบ้รกิารของรถโดยสารปรบัอากาศ และ รถตู้
ร่วมบรกิาร ดว้ยคุณภาพการใหบ้รกิารทีไ่ดม้าตรฐานและ สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูโ้ดยสารทีม่าใช้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
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บรกิารไดอ้ย่างสงูสดุ ซึง่สง่ผลใหท้ัง้รถโดยสารปรบัอากาศ และ รถตูร้่วมบรกิาร สามารถรกัษาฐานลูกคา้เดมิใหค้ง
อยู่ต่อไป และยงัสามารถขยายฐานลกูคา้ใหม่ใหเ้พิม่ขึน้ไดด้ว้ย 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1.   เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูโ้ดยสารระหว่างรถโดยสารปรบัอากาศ กบั รถตู้ร่วมบรกิาร 

เสน้ทางกรุงเทพฯ - สงิห์บุร ีโดยจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 

อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน วตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง และความถีใ่นการเดนิทาง 

2.   เพื่อเปรยีบเทยีบส่วนประสมการตลาดบรกิารของผูโ้ดยสารระหว่างรถโดยสารปรบัอากาศ กบั รถตู้

ร่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ี

3.   เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูโ้ดยสารระหว่างรถโดยสารปรับอากาศ กบั รถตู้ร่วมบรกิาร 
เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ี

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย  
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

วตัถุประสงคก์ารเดนิทาง และความถีใ่นการเดนิทาง 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น

การสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อรถโดยสารปรบัอากาศกบัรถตู้ร่วมบริการเส้นทางกรุงเทพฯ - 
สงิหบ์ุร ี 

สมมติฐานในการวิจยั 
1.  ผูโ้ดยสารทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน ความถีใ่นการเดนิทาง และวตัถุประสงคก์ารเดนิทางแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศ 
เสน้ทางกรุงเทพฯ - สงิหบ์ุรแีตกต่างกนั 

2.  ผูโ้ดยสารทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน ความถีใ่นการเดนิทาง และวตัถุประสงคก์ารเดนิทางแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถตูร้่วมบรกิาร เสน้ทาง
กรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนั 

3.   เปรยีบเทยีบส่วนประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ระหว่างรถโดยสารปรบัอากาศ กบั รถตูร้่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรทีีแ่ตกต่างกนั 

4.   เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูโ้ดยสารระหว่างรถโดยสารปรบัอากาศ กบั รถตูร้่วมบรกิาร เสน้ทาง
กรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรทีีแ่ตกต่างกนั 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Adrian. 1993: 92) ประกอบดว้ยปจัจยัทีจ่ะต้องพจิารณา

เพื่อก าหนดต าแหน่งของการบรกิารและก าหนดสว่นตลาดของธุรกจิบรกิาร สว่นประกอบแต่ละสว่นของสว่นประสม
การตลาดจะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน และต้องสอดคล้องกันเพื่อให้การด าเนินงานด้านการตลาดประสบ
ความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ นอกเหนือจากส่วนประสมการตลาดส าหรบัสนิคา้ทัว่ไป ทีป่ระกอบดว้ย 4Ps ไดแ้ก่ 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Product), ราคา (Price), สถานทีใ่หบ้รกิารและช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการ
ส่งเสรมิการตลาด (Promotion) แลว้ ส่วนประสมการตลาดบรกิารยงัมสี่วนประกอบทีเ่พิม่ขึน้มาอกี 3 ส่วนคอื 
บุคลากร (People), กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) และ การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence & Presentation) ดงันัน้ส่วนประสมการตลาดบรกิารจงึมอีงค์ประกอบที่เพิม่เติมจากส่วนประสม
การตลาดของสนิคา้ทัว่ไป 

แนวคิดความพึงพอใจของผู้บริโภค (Kotler. 2000: 33-36) ไดก้ล่าวว่า ความพงึพอใจของลูกคา้เป็น
ความรู้สึกของลูกค้าที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติหรือจากการท างานของ
ผลติภณัฑต์ามทีเ่หน็หรอืเขา้ใจกบัความคาดหวงัของลูกคา้ ซึง่เกดิจากประสบการณ์และความรูใ้นอดตีของผูซ้ื้อ 
สว่นผลประโยชน์จากคุณสมบตัหิรือจากการท างานของผลติภณัฑเ์กดิจากนักการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
จะต้องพยายามสรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value Added)โดยการท างาน
ร่วมกบัฝ่ายต่างๆ ซึ่งยดึการสรา้งคุณภาพรวม (Total quality) คุณค่าเกดิจากความแตกต่างทางการแข่งขนั 
(Competitive differentiation) คุณค่าทีม่อบใหก้บัลูกคา้จะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกคา้ (Cost) ต้นทุนของลูกคา้
ส่วนใหญ่กค็อืตราสนิคา้ (Price) นัน่เอง โดยคุณค่าทีส่่งมอบแก่ลูกคา้ คอื ความแตกต่างระหว่างคุณค่าลูกคา้รวม 
(Total customer cost) และคุณค่าลูกคา้รวม คอื กลุ่มผลประโยชน์ ทีลู่กคา้คาดหวงัจะไดร้บัจากผลติภณัฑห์รอื
บรกิารหนึ่งๆ ส่วนต้นทุนลูกคา้รวมไดแ้ก่กลุ่มของต้นทุนทีลู่กคา้คาดว่าจะเกดิขึน้จากการประเมนิ  การไดร้บัและ
การใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ๆ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารรถโดยสารปรบัอากาศ กบั รถ

ตูร้่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ีซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนได ้ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารหาขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรไม่ทราบจ านวนประชากรในการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดความเชื่อมัน่ที ่
95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่างอกี 15 คน โดยมวีธิกีาร
สุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไปทีผู่โ้ดยสารทีเ่คยใชบ้รกิารทัง้รถโดยสารปรบัอากาศ และ รถตู้
ร่วมบรกิารเสน้ทางจากกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ีในช่วงวนัศุกร์ – วนัอาทติย ์เวลาตัง้แต่ 16.00 น. – 20.00 น. 
เน่ืองจากช่วงวนัและเวลาดงักล่าวจะมผีูม้าใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก (บรษิทั ส.วริยิะทรานสปอรต์ และบรษิทั จกัร
พนัธ์ทวัร์ จ ากดั. 2555) และใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเกบ็ตวัอย่างจากการ
ใหบ้รกิารรถทัง้ 2 อย่างละ 200 ตวัอย่างหลงัจากการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง และใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก 
(Convenience sampling) หลงัจากการสุม่ตวัอย่างแบบโควตา เน่ืองจากสะดวกต่อการเกบ็ขอ้มลู 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม ซึง่เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากผูโ้ดยสาร
ที่มาใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ กับ รถตู้ร่วมบริการ เส้นทางกรุงเทพฯ - สิงห์บุรี โดยลักษณะของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น และวดัค่าความเชื่อถอืไดด้ว้ยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – Coefficient) โดยวธิี
ค านวณของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 449) ซึง่มรีายละเอยีด
ดงันี้ 
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ ลกัษณะค าถามมคี าตอบใหเ้ลอืกตอบ 2 ทาง โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ 
อายุ ลกัษณะค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั สถานภาพ ลกัษณะ
ค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ ระดบัการศึกษา ลกัษณะ
ค าถามมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั อาชีพ ลกัษณะค าถามมหีลาย
ค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิรายได้เฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะค าถามมหีลาย
ค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั วตัถปุระสงคใ์นการเดินทาง ลกัษณะค าถามมี
ค าตอบให้เลือกตอบ โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ ความถ่ีในการเดินทาง ลกัษณะค าถามมี
หลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัความคดิเหน็สว่นประสมการตลาดบรกิารของผูโ้ดยสารระหว่างรถ
โดยสารปรบัอากาศ กบั รถตูร้่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ีซึง่เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบ Likert Scale โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูโ้ดยสารระหว่างรถโดยสารปรบัอากาศ กบัรถตูร้่วม
บรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ีซึง่เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลกัษณะค าถามเป็นแบบความหมายที่
ตรงกนัขา้ม โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้  

   

ผลการวิจยั 
1.ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 20 – 29 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษา

ปรญิญาตร ีมอีาชพีนักเรยีน หรอืนักศกึษา มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,000 – 9,999 บาท มวีตัถุประสงค์ในการ
เดนิทางเพื่อกลบัภูมลิ าเนา มคีวามถีใ่นการเดนิทาง 1 – 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์

2.ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ส่วนประสมการตลาดบรกิารทัง้รถโดยสารปรบัอากาศและรถตู้ร่วม
บรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร 
ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัด ี

3.ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศและรถตูร้่วมบรกิาร อยู่ในระดบัด ี
4.ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

วตัถุประสงค์การเดินทาง และความถี่ในการเดินทาง แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศ 
เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 

5.ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และวตัถุประสงค์การ
เดนิทางแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถตู้ร่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
6.เปรยีบเทยีบสว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ระหว่างรถ
โดยสารปรบัอากาศ กบั รถตู้ร่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ีทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 
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สรปุและอภิปรายผล 
จากผลการวจิยั การเปรยีบเทยีบสว่นผสมทางการตลาดบรกิาร และความพงึพอใจของผูโ้ดยสารระหว่าง

รถโดยสารปรบัอากาศกบั รถตู้ร่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ีมปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิราย

ไดด้งันี้ 

1. ผูโ้ดยสารทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน ความถีใ่นการเดนิทาง และวตัถุประสงคก์ารเดนิทางแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศ 

เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนั  

ผูโ้ดยสารทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศ เสน้ทางกรุงเทพฯ –  สงิหบ์ุร ี
แตกต่างกนั โดยเพศชายมคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศฯ ในด้านการบรกิารที่ได้รบั เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัเอาไว ้และในดา้นการบรกิารทีไ่ดร้บัมคีวามคุม้ค่ากบัราคามากกว่าเพศหญงิ เน่ืองจาก
เพศชายและเพศหญงินัน้มคีวามคาดหวงัต่อการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั ส่วนใหญ่การใชบ้รกิารรถสาธารณะของ
เพศชายนัน้ จะไม่ค่อยคาดหวงักบัผลรบัทีอ่อกมาจากการใชบ้รกิาร ซึง่ต่างจากเพศหญงิทีม่คีวามคาดหวงัต่อการ
ใชบ้รกิารค่อนขา้งสงูดงันัน้เมื่อสิง่ทีไ่ดร้บัจากบรกิารต ่ากว่าทีค่าดหวงัไวจ้ะเกดิความรูส้กึไม่พอใจในบรกิารนัน้ๆ ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิดา พนัธไชย (2546) ทีศ่กึษาเรื่อง ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถโดยสารประจ าทาง
ปรบัอากาศสายรอ้ยเอด็ – กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มคีวามพงึพอใจ
ในการใช้บรกิารรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศสายร้อยเอด็-กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นอกจากนี้ ยงัสอดคลอ้งกบัประชากรศาสตรแ์ละประชาวรรณา (2541: 119-120) 
ที่กล่าวว่า ผู้หญิงกบัผู้ชายมคีวามแตกต่างกนัทางความคดิค่านิยม  และทศันคติ รวมถึงความพงึพอใจและ
พฤตกิรรมความตอ้งการตลอดจนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร   

ผูโ้ดยสารที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศ เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิห์บุรี

แตกต่างกนั โดยพบว่า ผูโ้ดยสารทีม่อีายุ 40 - 49 ปีนัน้ มคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศฯ ในดา้นการ

บรกิารทีไ่ดร้บัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัเอาไวแ้ละในดา้นความพงึพอใจโดยรวมต่อการใหบ้รกิารมากกว่า

ผูโ้ดยสารทีม่อีายุในช่วงอื่นๆ เนื่องจากผูโ้ดยสารทีม่ชี่วงอายุ 40 - 49 ปีนัน้ ถอืเป็นช่วงของคนในวยัท างาน มวีุฒิ

ภาวะทางอารมณ์สงู ดงันัน้การตดัสนิใจในดา้นต่างๆจงึเกดิจากการนึกคดิและไตร่ตรองอย่างรอบครอบแลว้ ท าให้

การตดัสนิใจในเรื่องของความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารนัน้เกดิจากการเปรยีบเทยีบจากประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจาก

การใชบ้รกิารเป็นหลกั ซึง่สอดคลอ้งกบัความหมายของพจนานุกรมทางดา้นจติวทิยา (สมพร ตัง้สะสม.2537: 18; 

อา้งองิจาก Chaplin. 1968) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึของผูท้ีม่ารบับรกิารต่อสถาน

บรกิาร ตามประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการเขา้ไปตดิต่อขอรบับรกิารจากสถานบรกิารของลูกคา้แต่ละคนตามปจัจยั

สว่นบุคคล และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พจมาส จนัทร์เครื่อง (2550) ทีพ่บว่า อายุ สถานภาพทาง

ครอบครวั และระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผู้โดยสารที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศ เส้นทางกรุงเทพฯ – 

สงิห์บุรแีตกต่างกนั โดยผูโ้ดยสารที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มคี่าเฉลีย่ความพงึ

พอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศฯ ในดา้นการบรกิารทีไ่ดร้บัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัเอาไวแ้ละในดา้นความ

พงึพอใจโดยรวมต่อการใหบ้รกิารมากกว่าผูโ้ดยสารทีม่สีถานภาพโสด เนื่องจากผูโ้ดยสารทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่

ด้วยกนั/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ นัน้จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าผู้โดยสารที่มีสถานภาพโสด ซึ่งการเลือกใช้รถ
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สาธารณะนัน้จะเป็นตวัเลือกที่ดใีนการประหยดัค่าใช้จ่ายได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พจมาส จนัทรเ์ครื่อง 

(2550) ทีพ่บว่า อายุ สถานภาพทางครอบครวั และระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบัประชากรศาสตร์และประชาวรรณา (2541: 195) ที่

กล่าวว่า สถานภาพการสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรทีส่ าคญัทีเ่กี่ยวกบัเรื่องทางเศรษฐกจิ สงัคม กฎหมาย 

โดยเป็นประเดน็ส าคญัทีส่ดุ 

ผูโ้ดยสารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศ เสน้ทางกรุงเทพฯ – 

สงิหบ์ุร ีแตกต่างกนั โดยพบว่า ผู้โดยสารทีม่ีระดบัการศกึษาต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนต้น มีความพงึพอใจต่อรถ

โดยสารปรบัอากาศฯ ในดา้นการบรกิารทีไ่ดร้บัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัเอาไวม้ากกว่าผูโ้ดยสารทีม่ีระดบั

การศึกษาในระดบัชัน้อื่นๆ เนื่องจากผู้โดยสารที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนต้นนัน้ ส่วนใหญ่จะ

ประกอบอาชีพที่มรีายได้น้อย ตามระดบัการศกึษาที่ได้รบั ดังนัน้การใช้ระบบรถสาธารณะจงึเป็นตัวเลอืกที่ดี

ส าหรบัการประหยดัค่าใชจ้่ายไดอ้กีทางหนึ่ง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริกิุล พรหมชาติ (2552) พบว่า ระดบั

การศกึษาและอาชพีที่แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใช้บรกิารรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศของบรษิัท  

407 พฒันา จ ากดั โดยรวม มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศ เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรี
แตกต่างกนั โดยพบว่าผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีรบัจา้งทัว่ไปนัน้ มคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศฯ ในดา้นการ
บรกิารทีไ่ดร้บัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัเอาไวแ้ละในดา้นความพงึพอใจโดยรวมต่อการใหบ้รกิารมากกว่า
ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีอื่นๆ เน่ืองจากผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีรบัจา้งทัว่ไปนัน้ มรีายไดท้ีไ่ดจ้ากการท างานค่อนขา้งต ่า ท า
ให้การใช้ระบบรถสาธารณะจึงเป็นตัวเลือกที่ดีส าหรบัการประหยดัค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ สริกิุล พรหมชาติ (2552) พบว่า ระดบัการศกึษาและอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใช้
บรกิารรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศของบรษิทั 407 พฒันา จ ากดั โดยรวมมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

ผู้โดยสารที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อรถโดยสารปรับอากาศ เส้นทาง

กรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนั โดยพบว่าผูโ้ดยสารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป มคีวามพงึ

พอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศฯ ในดา้นการบรกิารทีไ่ดร้บัมคีวามคุม้ค่ากบัราคาและในดา้นความพงึพอใจโดยรวม

ต่อการให้บรกิารมากกว่าผู้โดยสารที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนในช่วงอื่นๆ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผู้โดยสารที่มรีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไปนัน้ อาจมคี่าใชจ้่ายในเรื่องต่างทีม่ากขึน้ เช่น การผ่อนช าระสิง่ต่างกบับตัร

เครดติ เป็นตน้ สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายในแต่ละเดอืนมวีงเงนิจ ากดั ดงันัน้การเลอืกใชร้ะบบรถสาธารณะจงึเป็นตวัเลอืก

ทีเ่หมาะสมส าหรบัค่าใชจ้่ายทีเ่หลอือยู่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สริกิุล พรหมชาต ิ

(2552) พบว่า รายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศของบรษิทั 

407 พฒันา จ ากดั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศ เสน้ทาง

กรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนั โดยพบว่าผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อกลบัภูมลิ าเนา มคีวามพงึ

พอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศฯ ในดา้นการบรกิารทีไ่ดร้บัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัเอาไว ้และในดา้นการ

บรกิารทีไ่ดร้บัมคีวามคุม้ค่ากบัราคามากกว่าผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่ออื่นๆ นอกจากนี้ยงัพบว่า
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ผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ตดิต่อธุรกจิ/คา้ขาย มคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศ

ฯ ในด้านความพงึพอใจโดยรวมต่อการให้บรกิารมากกว่าผูโ้ดยสารทีม่ีวตัถุประสงค์ในการเดนิทางเพื่ออื่นๆ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ววิฒัน์ พทิรูโอฬาร (2549) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมธุรกจิบรกิารกบั

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศพเิศษบรษิทั นครชยัแอร ์จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า 

ผูใ้ชบ้รกิารมจีุดประสงคใ์นการเดนิทางต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารต่อการบรกิารของรถประจ าทางปรบั

อากาศแตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

ผู้โดยสารที่มีความถี่ในการเดินทางแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศ เส้นทาง

กรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนั โดยผูโ้ดยสารทีม่คีวามถีใ่นการเดนิทาง 3 – 4 ครัง้/สปัดาหข์ึน้ไป มคี่าเฉลีย่ความ

พงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศฯ ในด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการมากที่สุด อาจเป็นเพราะ

ผู้โดยสารที่มคีวามถี่ในการเดนิทาง 3 – 4 ครัง้/สปัดาห์ขึน้ไปนัน้ มปีระสบการณ์การใช้บรกิารที่บ่อยครัง้กว่า

ผู้โดยสารที่มีความถี่ในการเดนิทาง 1– 2 ครัง้/สปัดาห์ ซึ่งสอดคล้องกบั ประชากรศาสตร์และประชาวรรณา. 

(2541: 173-174) คนทีม่อีาชพีต่างกนัย่อมมองโลกหรอืมแีนวคดิอุดมการณ์และค่านิยมต่อสิง่ต่างๆ แตกต่างกนัไป 

ซึง่รวมไปถึงทศันคตแิละความคดิเหน็ในการใชส้นิค้าและบรกิารต่างๆ ด้วย กล่าวคอื พฤตกิรรมการซื้อของ

ผูบ้รโิภคจะเป็นผลมาจากอาชพีดว้ย 

2. ผูโ้ดยสารทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน ความถีใ่นการเดนิทาง และวตัถุประสงคก์ารเดนิทางแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถตูร้่วมบรกิาร เสน้ทาง

กรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนั 

ผูโ้ดยสารทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถตูร้่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนั 
โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อรถตู้ร่วมบริการฯ ในด้านการบริการที่ได้รบัเมื่อเปรียบเทียบกบัสิง่ที่
คาดหวงัเอาไว้และในด้านการบรกิารที่ไดร้บัมคีวามคุ้มค่ากบัราคามากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายและเพศ
หญงินัน้มคีวามคาดหวงัต่อการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั ส่วนใหญ่การใชบ้รกิารรถสาธารณะของเพศชายนัน้ จะไม่
ค่อยคาดหวงักบัผลรบัทีอ่อกมาจากการใชบ้รกิาร ซึง่ต่างจากเพศหญงิทีม่คีวามคาดหวงัต่อการใชบ้รกิารค่อนขา้ง
สงูดงันัน้เมื่อสิง่ที่ได้รบัจากบรกิารต ่ากว่าที่คาดหวงัไว้จะเกดิความรู้สกึไม่พอใจในบรกิารนัน้ๆ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ นิดา พนัธไชย (2546) ทีศ่กึษาเรื่อง ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศ
สายรอ้ยเอด็ – กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มคีวามพงึพอใจในการใช้
บรกิารรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศสายรอ้ยเอด็-กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัประชากรศาสตรแ์ละประชาวรรณา (2541: 119-120) ทีก่ล่าวว่า 
ผูห้ญงิกบัผูช้ายมคีวามแตกต่างกนัทางความคดิค่านิยม และทศันคติ รวมถงึความพงึพอใจและพฤตกิรรมความ
ตอ้งการตลอดจนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิาร       

ผูโ้ดยสารทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถตูร้่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนั 
โดยพบว่าผูโ้ดยสารทีม่อีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป มคีวามพงึพอใจต่อรถตู้ร่วมบรกิารฯ ในดา้นการบรกิารทีไ่ดร้บัเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัเอาไว ้ในดา้นความพงึพอใจโดยรวมต่อการใหบ้รกิาร และในดา้นการบรกิารทีไ่ดร้บัมี
ความคุม้ค่ากบัราคามากกว่าผูโ้ดยสารทีม่อีายุในช่วงอื่นๆ เนื่องจากผูโ้ดยสารทีม่ชี่วงอายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไปนัน้ มี
วุฒภิาวะทางอารมณ์สูงกว่าผูโ้ดยสารทีม่ชี่วงอายุอื่นๆ  ดงันัน้การตดัสนิใจในดา้นต่างๆจงึเกดิจากการนึกคดิและ
ไตร่ตรองอย่างรอบครอบแล้ว ท าให้การตัดสนิใจในเรื่องของความพึงพอใจต่อการใช้บริการนัน้เกิดจากการ
เปรยีบเทยีบจากประสบการณ์ที่ได้รบัจากการใช้บริการเป็นหลกั ซึ่งสอดคล้องกบัความหมายของพจนานุกรม
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ทางดา้นจติวทิยา (สมพร ตัง้สะสม.2537: 18; อา้งองิจาก Chaplin. 1968) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความพงึพอใจ
เป็นความรูส้กึของผูท้ีม่ารบับรกิารต่อสถานบรกิาร ตามประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจากการเขา้ไปตดิต่อขอรบับรกิารจาก
สถานบริการของลูกค้าแต่ละคนตามปจัจัยส่วนบุคคล และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจมาส               
จนัทรเ์ครื่อง (2550) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการเลอืกใชบ้รกิารของบรษิทัเดนิรถโดยสาร 
กรณีศกึษา บรษิทัไทยพฒันกจิขนสง่ จ ากดั พบว่า อายุ สถานภาพทางครอบครวั และระดบัการศกึษาแตกต่างกนั 
มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ผูโ้ดยสารที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถตู้ร่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิห์บุรี
แตกต่างกนั โดยผูโ้ดยสารทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจต่อ
รถตู้ร่วมบริการฯ ในด้านการบริการที่ได้รับมีความคุ้มค่ากับราคาและในด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
ใหบ้รกิารมากกว่าผูโ้ดยสารทีม่สีถานภาพโสด  เนื่องจากผูโ้ดยสารทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ นัน้จะมคี่าใชจ้่ายทีม่ากกว่าผูโ้ดยสารทีม่สีถานภาพโสด ซึง่การเลอืกใชร้ถสาธารณะนัน้จะเป็นตวัเลอืกที่
ดใีนการประหยดัค่าใชจ้่ายได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พจมาส จนัทร์เครื่อง (2550) ศกึษาเรื่อง ความพงึ
พอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการเลอืกใชบ้รกิารของบรษิทัเดนิรถโดยสาร กรณีศกึษา บรษิทัไทยพฒันกจิขนสง่ จ ากดั 
พบว่า อายุ สถานภาพทางครอบครวั และระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบัประชากรศาสตร์และประชาวรรณา (2541: 195) ที่กล่าวว่า 
สถานภาพการสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรทีส่ าคญัทีเ่กีย่วกบัเรื่องทางเศรษฐกจิ สงัคม กฎหมาย โดยเป็น
ประเดน็ส าคญัทีส่ดุ 

ผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถตู้ร่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่าง
กนั โดยพบว่าผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีรบัจา้งทัว่ไป มคีวามพงึพอใจต่อรถตู้ร่วมบรกิารฯ ในดา้นการบรกิารทีไ่ดร้บัเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีค่าดหวงัเอาไว้ ในดา้นการบรกิารทีไ่ดร้บัมคีวามคุม้ค่ากบัราคา และในด้านความพงึพอใจ
โดยรวมต่อการใหบ้รกิารมากกว่าผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีอื่นๆ เนื่องจากผูโ้ดยสารทีม่อีาชพีรบัจา้งทัว่ไปนัน้ มรีายไดท้ี่
ไดจ้ากการท างานค่อนขา้งต ่า ท าใหก้ารใชร้ะบบรถสาธารณะจงึเป็นตวัเลอืกทีด่สี าหรบัการประหยดัค่าใชจ้่ายไดอ้กี
ทางหนึ่ง หรอือาจเป็นเพราะผู้โดยสารที่มาใช้บรกิารมคีวามหลากหลายในด้านอาชพีและมีความต้องการขัน้
พืน้ฐานทีแ่ตกต่างกนั จงึมคีวามคาดหวงัในบรกิารทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริกิุล พรหมชาต ิ
(2552) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศของบรษิทั 407 พฒันา จ ากดั 
เสน้ทางกรุงเทพฯ-หนองบวัล าพ ูพบว่า ระดบัการศกึษาและอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารรถ
โดยสารประจ าทางปรบัอากาศของบรษิทั 407 พฒันา จ ากดั โดยรวมมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01   

ผูโ้ดยสารทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อรถตู้ร่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – 
สงิหบ์ุรแีตกต่างกนั โดยพบว่าผูโ้ดยสารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไป มคีวามพงึพอใจต่อรถตู้
ร่วมบรกิารฯ ในดา้นความพงึพอใจโดยรวมต่อการใหบ้รกิารมากกว่าผูโ้ดยสารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนในช่วงอื่นๆ 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะผูโ้ดยสารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 20,000 บาทขึน้ไปนัน้ อาจมคี่าใช้จ่ายในเรื่องต่างที่
มากขึน้ เช่น การผ่อนช าระสิง่ต่างกบับตัรเครดติ เป็นตน้ สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายในแต่ละเดอืนมวีงเงนิจ ากดั ดงันัน้การ
เลอืกใช้ระบบรถสาธารณะจงึเป็นตวัเลอืกทีเ่หมาะสมส าหรบัค่าใช้จ่ายที่เหลอือยู่  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริกิุล พรหมชาติ (2552) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถโดยสารประจ า
ทางปรบัอากาศของบรษิทั 407 พฒันา จ ากดั เสน้ทางกรุงเทพฯ-หนองบวัล าพ ูพบว่ารายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวาม
พงึพอใจต่อการใชบ้รกิารรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศของบรษิทั 407 พฒันา จ ากดั โดยรวมแตกต่างกนัอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ผู้โดยสารที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อรถตู้ร่วมบริการ เส้นทาง
กรุงเทพฯ – สงิหบ์ุรแีตกต่างกนั โดยพบว่าผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ตดิต่อธุรกจิ/คา้ขาย 
มีความพึงพอใจต่อรถตู้ร่วมบริการฯ ในด้านการบริการที่ได้รับมีความคุ้มค่ากับราคามากกว่าผู้โดยสารที่มี
วตัถุประสงคใ์นการเดนิทางอื่นๆ และผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว/พกัผ่อน มคีวามพงึ
พอใจต่อรถตูร้่วมบรกิารฯ ในดา้นความพงึพอใจโดยรวมต่อการใหบ้รกิารมากกว่าผูโ้ดยสารทีม่วีตัถุประสงคใ์นการ
เดนิทางอื่นๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ววิฒัน์ พทิูรโอฬาร (2549) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างส่วน
ประสมธุรกจิบรกิารกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารรถโดยสารประจ าทางปรบัอากาศพเิศษบรษิทั นครชยัแอร ์
จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า ผู้ใช้บรกิารมจีุดประสงค์ในการเดนิทางต่างกนั มคีวามพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารต่อการ
บรกิารของรถประจ าทางปรบัอากาศแตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

3. เปรยีบเทยีบส่วนประสมการตลาดบรกิาร ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บรกิาร ด้านการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ระหว่างรถโดยสารปรบัอากาศกบัรถตูร้่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ีทีแ่ตกต่างกนั  

โดยพบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้น
การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ระหว่างรถโดยสารปรบัอากาศกบัรถตู้ร่วมบรกิารฯ มคีวามแตกต่างกนั โดยรถ
โดยสารปรบัอากาศมสีว่นประสมการตลาดบรกิารมากกว่ารถตูร้่วมบรกิาร ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ดา้นผลติภณัฑ:์ เน่ืองจากรถโดยสารปรบัอากาศนัน้มจี านวนเทีย่วรถทีใ่หบ้รกิารมากกว่า ท าใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารทีม่าใชบ้รกิารไดม้ากกว่า  

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด: เนื่องจากรถโดยสารปรบัอากาศนัน้ สามารถให้ผูโ้ดยสารใช้ส่วนลดในการ
เดนิทางได้ เช่น การออกตัว๋ไป-กลบั ราคาจะประหยดักว่าการซื้อตัว๋ไปหรอืกลบัเพยีงอย่างเดยีว และมกีารท า
ประชาสมัพนัธ ์โดยใชส้ือ่สิง่พมิพ ์เช่น แผ่นผา้ใบโฆษณา ตดิประกาศไวต้ามสถานทีต่่าง  

ดา้นบุคลากร: เนื่องจากรถโดยสารปรบัอากาศนัน้ มพีนักงานทีม่ทีศันคตทิีด่ใีนการท างานสามารถตอบ
ขอ้สงสยัใหก้บัผูโ้ดยสารทีม่าใชบ้รกิารอย่างชดัเจน นอกจากนี้ยงัมกีารแต่งกายที่สะอาดและเรยีบรอ้ย ซึง่ถอืเป็น
การสรา้งความน่าเชื่อถอือกีทางหนึ่ง และทีส่ าคญัทีส่ดุคอืการใหบ้รกิารดว้ยความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั  

ด้านกระบวนการให้บริการ: เนื่องจากรถโดยสารปรบัอากาศนัน้ มีการจดัที่นัง่บนรถให้เหมาะสมกบั
ผูโ้ดยสารตามการจองตัว๋ ซึง่ไม่ท าให้เกดิความสบัสนต่อผู้โดยสารที่มาใช้บรกิาร นอกจากนี้ยงัมกีารจอดรบั -ส่ง
ผูโ้ดยสารระหว่างทาง ท าใหเ้กดิความสะดวกสบายในการใชบ้รกิาร 

 ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ : เนื่องจากรถโดยสารปรบัอากาศนัน้ ภายในสถานีบรกิารที่
ใหบ้รกิารนัน้ มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสะอาด มกีารจดัทีน่ัง่ทีส่ะดวกสบายส าหรบัผูโ้ดยสารทีม่ารอขึน้รถอย่าง
เพยีงพอและไม่แออดั   

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ กรกมล ทองประชาญ (2553) ศกึษาเรื่อง ภาพลกัษณ์และทศันคติส่วน
ประสมทางการตลาดสง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสายการบนิตน้ทุนต ่าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติ
ดา้นสว่นประสมทางการตลาดของสายการบนิตน้ทุนต ่า แตกต่างกนั โดยพบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด ของสายการบนินกแอร์ กบั สายการบนิแอรเ์อเซยี มคีวามแตกต่างกนั โดยสายการบนิแอร์
เอเซยีมทีศันคตทิีด่มีากกว่าสายการบนินกแอรอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวจิยัพบว่าลกูคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัของรถโดยสารปรบัอากาศ เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ี

สว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 40 - 49 ปี สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษาต ่า

กว่ามธัยมศกึษาตอนต้น อาชพีรบัจา้งทัว่ไป มวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทาง เพื่อท างาน/ติดต่อธุรกจิ/คา้ขาย และ

ความถีใ่นการเดนิทาง คอื 3 – 4 ครัง้/สปัดาหข์ึน้ไป มคีวามพงึพอใจต่อรถโดยสารปรบัอากาศฯ จากขอ้มลูดงักล่าว 

ผู้ประกอบการควรรกัษามาตรฐานในการให้บริการ นอกจากนี้ยงัสามารถน าข้อมูลมาแก้ไข ปรบัปรุง วางแผน

นโยบายและกลยุทธท์างการตลาดเพื่อสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหลกั และขยายฐานกลุ่มลูกคา้ใหม่ได้

อย่างถูกตอ้งอกีดว้ย 

2. จากผลการวจิยัพบว่าลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัของรถตู้ร่วมบรกิาร เสน้ทางกรุงเทพฯ – สงิหบ์ุร ีส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ อาชพีรบัจา้ง
ทัว่ไป และมวีตัถุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อท างาน/ตดิต่อธุรกจิ/คา้ขาย มคีวามพงึพอใจต่อรถตู้ร่วมบรกิารฯ จาก
ข้อมูลดังกล่าว ผู้ประกอบการควรรักษามาตรฐานในการให้บริการ นอกจากนี้ยังสามารถน าข้อมูลมาแก้ไข 
ปรบัปรุง วางแผนนโยบายและกลยุทธท์างการตลาดเพื่อสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายหลกั และขยายฐาน
กลุ่มลกูคา้ใหม่ไดอ้ย่างถูกตอ้งอกีดว้ย 

3. ขอ้เสนอแนะส าหรบัรถโดยสารปรบัอากาศฯ 
3.1 ผูป้ระกอบการควรรกัษามาตรฐานในเรื่องของจ านวนเทีย่วของรถใหเ้พยีงพอต่อความต้องการ และ

ความปลอดภัยจากการเดินทาง สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง คือการออกจากสถานีให้ตรงต่อเวลาตารางเดินรถ 

ตรวจเชค็สภาพของรถโดยสารอยู่ในสภาพดอียู่เสมอพรอ้มส าหรบัการใหบ้รกิารตลอดเวลา 

3.2 ผูป้ระกอบการควรปรบัปรุงดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยการลงโฆษณาทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่างๆ 
เพราะปจัจุบนัสื่อสงัคมออนไลน์จะเป็นอกีทางเลอืกในการส่งเสรมิการตลาดทีม่ตี้นทุนต ่า และจดัใหม้กีารขายตัว๋
รายเดอืนส าหรบัผูท้ี่เดนิทางเป็นประจ า โดยสามารถช าระค่าตัว๋รายเดอืนไดท้ัง้ทางสถานี และเคาเตอร์เซอร์วสิ  
เป็นตน้ 

3.3 ผูป้ระกอบการควรอบรมมารยาทใหก้บัพนกังาน และมกีารทดสอบความสามารถอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ดศูกัยภาพของพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานขบัรถก่อนเขา้รบัท างานควรประเมนิทัง้ทกัษะการขบัรถและการแกไ้ข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได ้เช่น สามารถซ่อมรถไดเ้ลก็น้อยในกรณีเครื่องยนตเ์กดิขดัขอ้ง เป็นตน้ 

3.4 ผู้ประกอบการควรปรบัปรุงระยะเวลาการรอขึ้นรถให้ไม่นานจนเกินไป โดยการหากิจกรรมให้
ผู้โดยสารท าเพื่อฆ่าเวลา เช่น เปิดรายการทางโทรทัศน์หรือเปิดเพลงให้กับผู้โดยสารที่มารอใช้บริการ เกิด
ความรูส้กึเพลดิเพลนิ   

3.5 ผู้ประกอบการควรปรบัปรุงอุณหภูมขิองเครื่องปรบัอากาศบนรถให้เหมาะสม ไม่ร้อนหรือเย็นไป
จนเกนิไป เพื่อใหผู้ท้ีม่าใชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจหลงัจากการใชบ้รกิาร 

4. ขอ้เสนอแนะส าหรบัรถตูร้่วมบรกิาร  
4.1 ผูป้ระกอบการ ควรแกไ้ขปรบัปรุงในเรื่องของจ านวนเทีย่วรถใหม้เีพยีงพอต่อความตอ้งการ  การออก

จากสถานีใหต้รงต่อเวลาตารางเดนิรถ มกีารตรวจเชค็สภาพของรถโดยสารอยู่ในสภาพดอียู่เสมอพรอ้มส าหรบัการ

ใหบ้รกิารตลอดเวลา 
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4.2 ผูป้ระกอบการควรปรบัปรุงดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยการลงโฆษณาทางสือ่สงัคมออนไลน์ต่างๆ 
เพราะปจัจุบนัสื่อสงัคมออนไลน์จะเป็นอกีทางเลอืกในการส่งเสรมิการตลาดทีม่ตี้นทุนต ่า และจดัใหม้กีารขายตัว๋
รายเดอืนส าหรบัผูท้ี่เดนิทางเป็นประจ า โดยสามารถช าระค่าตัว๋รายเดอืนไดท้ัง้ทางสถานี และเคาเตอร์เซอร์วสิ 
เป็นตน้ 

4.3 ผูป้ระกอบการควรอบรมมารยาทใหก้บัพนกังาน และมกีารทดสอบความสามารถอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ดศูกัยภาพของพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานขบัรถก่อนเขา้รบัท างานควรประเมนิทัง้ทกัษะการขบัรถและการแกไ้ข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได ้เช่น สามารถซ่อมรถไดเ้ลก็น้อยในกรณีเครื่องยนตเ์กดิขดัขอ้ง เป็นตน้ 

4.4 ผู้ประกอบการควรปรบัปรุงระยะเวลาการรอขึ้นรถให้ไม่นานจนเกินไป โดยการหากิจกรรมให้
ผู้โดยสารท าเพื่อฆ่าเวลา เช่น เปิดรายการทางโทรทัศน์หรือเปิดเพลงให้กับผู้โดยสารที่มารอใช้บริการ เกิด
ความรูส้กึเพลดิเพลนิ 
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