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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัน้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษา ความสมัพนัธข์องการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารกบัความพงึพอใจการใชบ้รกิาร

รถโดยสารร่วมประจาํทางเลก็ของผูโ้ดยสารในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้น

ความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านความเอาใจใส่ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื 

ผูโ้ดยสารรถโดยสารร่วมประจาํทางเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอย่าง ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู 

สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถติิทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 2 กลุ่ม สถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และสถิติสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

อย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบว่า 

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุ 21 – 40 ปี สําเรจ็การศกึษาสูงสุดตํ่ากว่าระดบั   

ปรญิญาตร ีมรีายได้เฉลี่ย 5,000 – 10,000 บาท มอีาชพี นักเรยีน นิสติ นักศกึษา และมคีวามถี่ในการใชบ้รกิาร               

1-3 ครัง้ ต่อสปัดาห ์

 2.  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อคุณภาพบริการของรถประจําทางเล็ก อยู่ในระดับ             

ปานกลาง 

 3.  ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร ในดา้น ความพงึพอใจทีม่ต่ีอภาพรวมการบรกิาร 

สภาพรถโดยสาร พนกังานขบัรถ และ พนกังานเกบ็ค่าโดยสาร อยู่ในระดบัปานกลาง  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญัสถติ ิ0.05 พบว่า 

 1.  ผู้ใช้บริการที่มี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ อาชีพ และความถี่ในการใช้บริการที่แตกต่างกัน               

มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อรถโดยสารประจาํทางเลก็แตกต่างกนั 

 2.  ปจัจยัด้านคุณภาพบรกิารของรถโดยสารประจําทางเลก็ ประกอบด้วย ดา้นสิง่ที่สมัผสัได้ ด้านความ

น่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส่ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใช้

บรกิารในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

 

คาํสาํคญั: คุณภาพบรกิาร ความพงึพอใจ รถโดยสาร ผูโ้ดยสาร 
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Abstract 

 

 This research aimed at studying the correlation between service quality perceptions in terms of 

tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy toward satisfaction and service of Minibuses in 

Bangkok , with 400 research samples. Questionnaires were used for data collection. Descriptive statistics 

used consisted of percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing by independent t-test, One-

way Anova, and Pearson Correlation Coefficient. 

 Research results show as that most respondents were male, aged between 21 - 40 years old , 

graduated with lower bachelor degres, Income between 5,000 – 10,000 baht, were mainly university students, 

and had frequency of Service usage around 1-3 times per week. The respondents perceived the overall 

service quality of minibues at a moderate level. The respondents were moderately satisfied with the overall 

service , the condition of buses, bus drivers, and fare collectors.  

  At a statistical significance level of 0.05, it was found that the respondents gender, age, education 

level, income, career and the frequency of using services led different levels of satisfaction. Service quality 

factors of minibues in terms of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy correlated with 

passenger’s satisfaction at a moderate level. 

 

Keywords:  Service Quality, Customer Satisfaction, Buses, Passenger 

 

บทนํา 

 ความเจรญิรุ่งเรอืงของสงัคมทีม่ากยิง่ขึน้ ย่อมสง่ผลต่อ การตดิต่อสือ่สาร การคมนาคม การสญัจรไปมาของ

ผูค้นกม็คีวามจาํเป็นมปีรมิาณมากขึน้เท่านัน้ ปจัจุบนัสงัคมไทยมกีารพฒันาทัง้ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นการศกึษา 

ดา้นสาธารณสุข ฯลฯ ทําใหผู้ค้นต้องมคีวามต้องการไปมาหา สู่ มภีารกจิ มกีจิธุระทีต่้องดําเนินการ การคมนาคมใน

ช่องทางต่างๆ ทัง้ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ รวมทัง้การสื่อสารโทรคมนาคมทางออนไลน์ จงึนับวนัจะมคีวามจําเป็น

และเป็นทีต่อ้งการมากยิง่ขึน้ 

 การบรกิารทางดา้นสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน เป็นงานหลกัทีส่าํคญัอย่างหน่ึง 

ทีร่ฐับาลจะต้องดําเนินการใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของประชาชนในดา้นการขนส่งมวลชน ปจัจุบนันอกจากเป็น

ภารกจิของรฐับาลแล้วยงัมหีน่วยงานเอกชนเขา้มาร่วมดําเนินงาน การเดนิทางในกรุงเทพมหานครเป็นเมอืงใหญ่มี

ประชาชนประมาณ 7.4 ล้านคน (ที่มา: http://service.nso.go.th/nso/nsocenter/project/searchcenter/23project-

th.htm) มผีูค้นหลัง่ไหลมาจากชนบท จากต่างจงัหวดัเพื่อเขา้มาทาํงาน มาศกึษาเล่าเรยีน มาทาํธุรกจิ มาอยู่อาศยั และ

อื่นๆ อกีมากมาย การบรกิารดา้นการเดนิทางจงึเสมอืนหวัใจสาํคญัของรฐัทีจ่ะตอ้งเอือ้อาํนวยใหเ้พยีงพอ สะดวกสบาย 

ปลอดภยั เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร โดยเฉพาะการเดนิทางโดยรถโดยสารประจาํทาง ปจัจุบนัแมจ้ะมกีาร

พฒันางานในสว่นน้ีมากขึน้ รฐับาลใหค้วามสาํคญัมากขึน้ มกีารสง่เสรมิสนบัสนุนใหบ้รษิทัเอกชนมาร่วมบรกิารมากขึน้ 

แต่การดําเนินงานกย็งัอยู่ในระดบัที่ยงัไม่บรรลุผลสมัฤทธิ ์ยงัไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของคนกรุงเทพมหานคร          

ดงัประสบการณ์ทีพ่บเหน็กนัอยู่ทุกวนัน้ีว่าการบรกิารขนส่งโดยรถเมล์โดยสารประจําทางยงัมปีญัหา อุปสรรคในการ

ใหบ้รกิารอกีหลายดา้นทีจ่าํเป็นตอ้งมกีารปรบัปรุงแกไ้ขกนัอกีต่อไป 

 

 

http://service.nso.go.th/nso/nsocenter/project/searchcenter/23project-th.htm
http://service.nso.go.th/nso/nsocenter/project/searchcenter/23project-th.htm


 3 

 ปญัหาการสญัจรในกรุงเทพมหานครคอืการขาดแคลนรถโดยสาร ส่งผลให้ผูโ้ดยสารต้องเสยีเวลารอคอย

นาน การที่ผูโ้ดยสารต้องเบยีดเสยีดกนัขึน้รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารบางคนับรรทุกผูโ้ดยสารเกนิจํานวนทีร่ถ

สามารถจะบรรทุกได ้ฯลฯ ปญัหาดงักล่าวไดพ้ยายามปรบัปรุงแกไ้ขโดยการเพิม่รถโดยสารประจําทางเลก็ของเอกชน

เขา้มาร่วมใหบ้รกิาร เป็นเพยีงการบรรเทาปญัหาดา้นการขาดแคลนรถโดยสารประจาํทางระดบัหน่ึงเท่านัน้ 

 รถโดยสารประจําทางเลก็ในปจัจุบนัมจีํานวน 624 คนั (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2556) และมสีายวิ่ง

ทัง้หมด 47 สาย (ที่มาจาก: http://www.bmta.co.th/?q=th/services) ทีเ่ขา้มาร่วมใหบ้รกิารแก่ประชาชนทําให้มรีถ

โดยสารวิง่รบั-สง่ผูโ้ดยสารมากยิง่ขึน้ โดยมผีูโ้ดยสารทีใ่ชบ้รกิารเฉลีย่ต่อวนัอยู่ทีป่ระมาณ 1.02 ลา้นคน ต่อวนั ดว้ยเหตุ

ทีร่ถโดยสารประจาํทางเลก็เป็นรถขนาดเลก็มคีวามคล่องตวั เหมาะกบัถนนในกรุงเทพมหานครทีม่ชี่องทางจราจรน้อย

และแคบรถเลก็สามารถหลบหลกีหาช่องทางการเคลื่อนตวัไปไดง้่ายสะดวกกว่ารถเมลโ์ดยสารขนาดใหญ่ จงึมผีูค้นนิยม

ในการใชบ้รกิารเน่ืองจากถงึจุดหมายปลายทางไดท้นัเวลาแต่การใหบ้รกิารรถโดยสารประจําทางเลก็โดยเฉพาะในดา้น

ความปลอดภัย จะพบเห็นได้บ่อยครัง้ที่รถโดยสารประจําทางเล็กที่ขบัโดยปราศจากความระมดัระวงั ซึ่งนับเป็น

อนัตรายต่อผูโ้ดยสารและบุคคลทัว่ไป และประชาชนทีต่อ้งอาศยัรถเมลโ์ดยสารประจาํทางกค็งไม่มทีางเลอืกมากนัก คง

จาํเป็นตอ้งใชบ้รกิารเพื่อใหไ้ปถงึทีห่มายทนัเวลาแมจ้ะตอ้งเสีย่งต่อความไม่ปลอดภยักต็าม 

 ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1. สิง่ทีส่มัผสัได ้2. ความ

น่าเชื่อถอื 3. การตอบสนอง 4. การใหค้วามมัน่ใจ 5. การเอาใจใส ่กบัความพงึพอใจการใชบ้รกิารรถโดยสารประจาํทาง 

(เลก็) ของผู้ใชบ้รกิารในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของธุรกจิที่มบีรษิทัรถเมลเ์ลก็ร่วมบรกิารนําไปใช้

ประโยชน์ในการพฒันาและปรบัปรุงการใหบ้รกิารต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารกบัความพงึพอใจการใชบ้รกิารรถโดยสารร่วมประจาํ

ทางเลก็ของผูโ้ดยสารในกรุงเทพมหานคร 

 2.  เพื่อศกึษาความแตกต่างของลกัษณะสว่นบุคคลกบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถโดยสารร่วมประจํา

ทางเลก็ของผูโ้ดยสารในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอิสระ ( Independent variables ) ประกอบด้วย 

  1.1  ลกัษณะสว่นบุคคล 

   1.1.1  เพศ 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1 ไม่เกนิ 20 ปี 

    1.1.2.2 21-40 ปี 

    1.1.2.3 41 ปีขึน้ไป  

   1.1.3  การศกึษา 

    1.1.3.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.3.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
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   1.1.4  รายได ้

    1.1.4.1 5,000 – 10,000 บาท 

    1.1.4.2 10,001 – 15,000 บาท 

    1.1.4.3 15,001 บาทขึน้ไป 

   1.1.5  อาชพี 

     1.1.5.1 นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา 

    1.1.5.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.5.3 พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 

    1.1.5.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั อาชพีอสิระ คา้ขาย 

    1.1.5.5 เกษยีณอายุ / ไม่ไดป้ระกอบอาชพี 

    1.1.5.6 อื่นๆ ………………………………………. 

   1.1.6  ความถีใ่นการใชบ้รกิารรถโดยสารประจาํทางเลก็ต่อสปัดาห ์

    1.1.6.1 1 - 3 ครัง้ 

    1.1.6.2 4 - 6 ครัง้ 

    1.1.6.3 7 ครัง้ขึน้ไป  

  1.2  การรบัรูใ้นดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร 

   1.2.1  สิง่ทีส่มัผสัได ้

   1.2.2  ความน่าเชื่อถอื 

   1.2.3  การตอบสนอง 

   1.2.4  การใหค้วามมัน่ใจ 

   1.2.5  การเอาใจใส ่

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คอื ความพงึพอใจการใชบ้รกิารรถโดยสารร่วมประจําทางเลก็

ของผูโ้ดยสารในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผู้ใช้บรกิารที่มลีกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได้ อาชพี และความถี ่              

ในการใชบ้รกิารต่อสปัดาห ์มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถโดยสารร่วมประจาํทางเลก็ ทีแ่ตกต่างกนั 

 2.  ปจัจัยด้านการรับรู้ในด้านคุณภาพการให้บริการซึ่งประกอบด้วย สิ่งที่ส ัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือ             

การตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจ การเอาใจใส่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถโดยสารร่วมประจํา

ทางเลก็ของผูโ้ดยสารในกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การรบัรู้คณุภาพบริการ (Perceived Service Quality) กรอนรูส (Gronroos. 1990) กล่าวว่าการรบัรู้

คุณภาพการบรกิารประกอบไปด้วย 2ลกัษณะคอืลกัษณะทางด้านเทคนิคหรือผลที่ได้และลกัษณะตามหน้าที่หรือ

ความสมัพนัธข์องกระบวนการโดยทีคุ่ณภาพดา้นเทคนิคเป็นการพจิารณาเกีย่วกบัผูใ้หบ้รกิารจะใชเ้ทคนิคอะไรทีจ่ะทํา

ใหล้กูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเกดิความพอใจตามความต้องการพืน้ฐานการรบัรูคุ้ณภาพทีด่เีกดิขึน้เมื่อความคาดหวงัของ

ลกูคา้ตรงกบัการรบัรูท้ีไ่ดจ้ากประสบการณ์ทีผ่่านมาโดยทีค่วามคาดหวงัต่อคุณภาพจะไดร้บัอทิธพิลจากการสือ่สารทาง

ตลาดการสือ่สารแบบปากต่อปากภาพลกัษณ์ขององคก์รและความต้องการของลูกคา้เองส่วนลกัษณะตามหน้าทีจ่ะเป็น

การพจิารณาจากผูใ้หบ้รกิารจะทาํอย่างไรใหก้ารบรกิารดเีท่ากบัการรบัจากประสบการณ์ของลกูคา้ทีผ่่านมา 
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 กรอนรสูไดก้ล่าวเงื่อนไขของการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารทีด่ขีองลกูคา้ม ี6 ประการดงัน้ี 

 1.  ความเป็นมืออาชพี และทกัษะในการบรกิาร ลุกค้าจะรบัรู้คุณภาพการบริการที่ดีในเมื่อผู้ให้บรกิารมี

ความรูท้กัษะในการแกป้ญัหาอย่างมอือาชพี 

 2.  ทศันคต ิและพฤตกิรรม เป็นความรูส้กึของลกูคา้ทีม่ต่ีอพนกังานบรกิาร พจิารณาเกีย่วกบัความเอาใจใส่

ในการแกป้ญัหาดว้ยความเตม็ใจโดยทนัท ี

 3.  การเข้าถึงบริการง่ายและมีความยืดหยุ่น ลูกค้าจะพิจารณาจากผู้ให้บริการประกอบไปด้วยสถานที ่

ชัว่โมงการทาํงาน ตวัพนักงาน และระบบการทํางานทีไ่ดถู้กออกแบบใหง้่ายยต่อการเขา้ถงึบรกิารรวมถงึมกีารเตรยีม

ปรบัการบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

 4.  ความไว้วางใจและความซื่อสตัย์ของผู้ให้บริการ ลูกค้าจะรู้ว่ามื่อใดกต็ามที่มกีารตกลงการใช้บรกิาร

เกดิขึน้ สามารถทีจ่ะไวใ้จผูใ้หบ้รกิารไดโ้ดยพนักงานจะทําตามสญัญาทีต่กลงไว ้ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ทีลู่กคา้ใหค้วามสนใจ

เป็นพเิศษ 

 5.  การชดเชย เมื่อใดกต็ามทีล่กูคา้มคีวามรูส้กึว่ามบีางอย่างผดิปกต ิหรอืไม่เป็นไปตามคาดหวงัผูใ้หบ้รกิาร

จะตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของลกูคา้อย่างทนัท ี

 6.  ความมีชื่อเสยีงของผู้ให้บริการ ลูกค้ามกัเชื่อว่าการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารสามารถเชื่อถือได้ และ

เหมาะสมกบัคุณค่าของเงนิทีจ่่ายไป 

 ความหมายของการบริการ สมชาติ กิจยรรยง (2536: 42) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการเป็น

กระบวนการของการปฏบิตัิตนเพื่อผู้อื่น ดงันัน้ ผูท้ี่ให้การบรกิารจงึควรมคีุณสมบตัิทีส่ามารถจะอํานวยความสะดวก 

และทาํตนเพื่อผูอ้ื่นอย่างมคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามสขุ 

 จากความหมายดงักล่าวข้างต้นสามารถพิจารณาความหมายสําคญัของคําต่างๆได้ดงัน้ี กิจกรรมของ

กระบวนการส่งมอบ (Delivery activity) หมายถึงการดําเนินการหรอืการกระทํา (Performance) ใดๆของธุรกิจ

ใหบ้รกิารอนัเป็นผลใหผู้ร้บับรกิาร (ลูกคา้) ไดร้บัการตอบสนองตรงความต้องการ เช่น การทีลู่กคา้มารา้นซ่อมนาฬกิา 

สิง่ที่ลูกค้าต้องการคอืการที่นาฬิกาอยู่ในสภาพใช้งานได้ ดงันัน้กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบกค็อื จะต้องแก้ไข

นาฬกิานัน้ตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 สนิคา้ทีไ่ม่มตีวัตน (Intangible good) หมายถงึ “การบรกิาร” ซึง่เกดิจากกจิกรรมของกระบวนการส่งมอบ 

ซึง่ไดแ้ก่ คาํปรกึษา การรบัประกนั การใหบ้รกิารความบนัเทงิ การใหบ้รกิารทางการเงนิ การใหก้ารรกัษาพยาบาลทาง

การแพทย ์เป็นตน้ 

 ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร (Customer need and want) หมายถงึ ความจําเป็นและความปรารถนาของ

ลกูคา้ทีค่าดหวงัว่าจะไดร้บัจากการบรกิารนัน้ๆ เช่น ตอ้งการไดร้บัประทานอาหารคํ่าทีอ่ร่อย บรรยากาศด ีพรอ้มดนตรี

ขบักล่อมเบาๆ 

 ความหมายของความพึงพอใจ คอทเลอร ์(Kotler. 2000: 33-36) ความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer 

Satisfaction) เป็นระดบัความรูส้กึของลูกค้าที่มผีลจากการเปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบตัิหรอืการ

ทํางานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรือเข้าใจ (Product Perceived Performance) กบัการคาดหวงัของลูกค้า 

(Expectation) ซึง่เกดิจากประสบการณ์ และความรูส้กึในอดตีของผูซ้ือ้ สว่นผลประโยชน์จากคุณสมบตัหิรอืการทํางาน

ของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดย

พยายามสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value added) โดยการทํางาน ร่วมกบัฝ่ายต่างๆ โดยยดึหลกัการสรา้งคุณภาพรวม (Total 

Quality) คุณค่าเกดิจากความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) คุณค่าที่ส่งมอบให้กบัลูกค้า

จะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกคา้ (Cost) ต้นทุนของลูกคา้ส่วนใหญ่กค็อืราคาสนิคา้ (Price) นัน่เอง ส่วนระดบัความ           

พงึพอใจสามารถแบ่งอย่างกวา้งๆได ้3 ระดบั ดงัน้ี กล่าวคอื หารการทํางานของขอ้เสนอ (หรอืผลติภณัฑ)์ ไม่ตรงกบั

ความคาดหวงั ลกูคา้ย่อมเกดิความไม่พอใจ หากการทาํงานของขอ้เสนอ (หรอืผลติภณัฑ)์ ตรงกบัความคาดหวงั ลูกคา้
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ย่อมเกดิความพอใจ แต่ถา้เกนิความคาดหวงั ลูกคา้กย็ิง่พอใจมากขึน้ ความพอใจอย่างเดยีวไม่สามารถดงึดูดลูกคา้ให้

อยู่กบัตนไดต้ลอดไป ดงันัน้ลกูคา้ทีไ่ดร้บัความพอใจอย่างสงูไม่ใช่กลุ่มทีจ่ะเปลีย่นใจง่ายๆ ความพอใจหรอืความยนิดใีน

ระดบัสงูของลูกคา้จะสร้างความรูส้กึใกลช้ดิทางอารมณ์ความรู้สกึต่อสนิคา้นัน้ ซึง่ไม่ใช่ความชอบธรรมดาทัว่ไป ผลที่

ตามมาคอื ความภกัดขีองลกูคา้ในระดบัลกูนัน่เอง 

 ดชันีวดัความพงึพอใจผูบ้รกิารชาวอเมรกิา (ACSI) ไดใ้หค้วามหมายและองค์ประกอบของความพงึพอใจ

ของผูบ้รโิภคอนัประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการไดแ้ก่   

 1.  คุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิาร (Perceived Quality) หมายถงึ การประเมนิคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิาร 

อนัเป็นผลจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิารในปจัจุบนั หรอืผลสะสมจากประสบการณ์ในการใชส้นิคา้ และบรกิารนัน้ในอดตี 

คุณภาพของสนิค้าและบรกิารน้ีจะส่งผลโดยตรงในเชงิบวกต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ซึ่งคุณภาพของสนิคา้ และ

บรกิารทีผู่บ้รโิภคไดร้บันัน้ขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบสองประการคอื ระดบัความเฉพาะเจาะจง (Customize) ของสนิคา้หรอื

บรกิารทีม่อียู่เพื่อตอบสนองความตอ้งการในแต่ละดา้นของผูบ้รโิภคทีม่คีวามหลากหลายและแตกต่างกนั และระดบัของ

ความน่าเชื่อถอื (Reliability) ของสนิคา้และบรกิาร ซึง่ขึน้อยู่กบัระดบัของความเชื่อถอืได ้ความเป็นมาตรฐาน และ

ปราศจากความบกพร่องต่างๆของสนิคา้ทีนํ่าเสนอ 

 2.  คุณค่าของสนิคา้หรอืบรกิารทีผู่้บรโิภคได้รบั (Perceived Value) หมายถงึ ระดบัของการรบัรูใ้นเชงิ

เปรยีบเทยีบ โดยเป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างคุณภาพของสนิค้าหรอืบรกิารทีไ่ดร้บักบัราคาสนิคา้นัน้ๆ เป็นการช่วย

แปลงความแตกต่างในดา้นราคาของสนิคา้ และบรกิารแต่ละชนิดใหม้าอยู่ในรูปแบบทีส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัไดด้ขี ึน้ 

และช่วยลดผลจากความแตกต่างของระดบัรายได ้และความสามารถในการจ่ายของผูบ้รโิภค ดงันัน้ จงึทําใหส้ามารถ

เปรยีบเทยีบสนิค้าหรอืบรกิารที่มรีะดบัราคาที่แตกต่างกนัได้ คุณค่าของสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ จะมคีวามสมัพนัธ์กบั

คุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิาร และระดบัความพงึพอใจในเชงิบวก 

 3.  ความคาดหวงัของผู้บรโิภค (Customer Expectation) ความคาดหวงัของผู้บรโิภคน้ี เป็นทัง้จาก

ประสบการณ์ในการรบัรูข้่าวสารต่างๆ เกีย่วกบัสนิค้าหรอืบรกิารจากแหล่งต่างๆ เช่น การโฆษณา หรอืการบอกต่อ 

และจากการคาดหวงัเกีย่วกบัความสามารถในการผลติสนิคา้หรอืบรกิารทีม่คีุณภาพของผูผ้ลติ ดงันัน้ ความคาดหวงัน้ี

จงึเป็นบทสรุปของประสบการณ์เกี่ยวกบัคุณภาพของสนิค้าหรอืบรกิารจากอดตีจนถึงปจัจุบนั ในขณะเดยีวกนัความ

คาดหวงัของผูบ้รโิภคเป็นความคาดหวงัในคุณภาพทีส่ามารถสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคได ้ซึง่ความคาดหวงัน้ี

จะมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิาร (Perceived Quality)  

 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการ ชวลติ เหล่ารุ่งกาญจน์ (2538: 24-25) ไดก้ล่าวว่าความพงึพอใจใน

การบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารต่อการใหบ้รกิาร เป็นมาตรการทีใ่ชว้ดัประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร และในการวดัความพงึ

พอใจของการใหบ้รกิารสามารถวดัได ้7 ดา้นคอื 

 1.  การใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ ถูกตอ้งแม่นยาํ เป็นการใหบ้รกิารอย่างกระตอืรอืรน้เอาใจใส่ลูกคา้ทีเ่ขา้มาใช้

บรกิาร ไม่โอ้เอ ้พูดคุย ทําธุระอย่างอื่นทีไ่ม่ใช่บรกิารลูกคา้ นอกจากจะทํางานอย่างรวดเรว็แลว้ ต้องมคีวามรอบคอบ

สขุมุ ระมดัระวงั ตอ้งรอบรูง้านทีท่าํเป็นอย่างด ีและตอ้งทาํดว้ยสมาธ ิ

 2.  การให้บริการอย่างเพียงพอโดยคํานึงถึงคนที่เหมาะสม และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เพียงพอกบัผู้มาใช้

บรกิาร เพื่อมใิหเ้กดิการรอคอยในการใหบ้รกิารนานเกนิไป 

 3.  การให้บรกิารอย่างเท่าเทยีมกนั การให้บรกิารโดยไม่ยดึตวับุคคล ไม่ดูที่ฐานะยศศกัดิ ์วยัวุฒ ิคุณวุฒ ิ

เป็นการใหบ้รกิารทีเ่สมอภาค ใครมาก่อนไดร้บับรกิารก่อน ไม่มกีารลดัควิเอาเปรยีบผูม้าใชบ้รกิารก่อน ไม่เลอืกทีร่กัมกั

ทีช่งั 

 4.  การให้บริการอย่างก้าวหน้า เป็นการให้บริการที่มีความก้าวหน้าทันสมัยทัง้ทางด้านผลงาน และ

ใหบ้รกิารมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั ไม่หยุดอยู่กบัทีม่กีารพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถในการปฏบิตังิาน 
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 5.  การให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม มมีนุษย์สมัพนัธ์ เป็นการให้บรกิารต่อผู้มาใช้บริการด้วยคําพูดที่

ไพเราะ ถูกกาลเทศะ ไม่ใชอ้ารมณ์ทีส่ง่ผลเสยีต่อความรูส้กึกบัผูม้าใชบ้รกิาร 

 6.  การใหบ้รกิารอย่างต่อเน่ือง เป็นการใหบ้รกิารทีม่รีปูแบบการใหบ้รกิารครบทุกอย่างในจุดเดยีวกนั 

 7.  สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น สถานที่ตัง้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรพัย์สนิ มีสถานที่อํานวยความ

สะดวกต่างๆ เช่น ทีจ่อดรถ หอ้งสขุา เป็นตน้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี คอื ผูโ้ดยสารรถโดยสารประจาํทางเลก็ทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารรถโดยสารประจาํทางเลก็ที ่เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากร

ทีแ่น่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึทําการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรการคํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากร และ

กําหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ 95% (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา.2546: 28) เพิม่กลุ่มตวัอย่าง 15 คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่ม

ตวัอย่างสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี เท่ากบั 400 คน  

 วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 

 โดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (No probability sampling) โดยการเลอืกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อเลอืกทีจ่ะใชเ้ป็นพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลในกรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ทีม่รีถ

โดยสารประจําทางเล็กให้บรกิาร ได้แก่ บริเวณอนุสาวรยี์ชยัสมรภูมิ และ บริเวณวงเวียนใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มี

ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจําทางเล็ก เป็นจํานวนมาก และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการกําหนดโควตา (Quota 

Sampling) โดยแบ่งเป็นสถานทีล่ะ 200 คน ตามจํานวนการกําหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง โดยเลอืกเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวใ้หค้รบตามจาํนวนทีต่อ้งการ 

 

ผลการวิจยั  

 การศกึษาความสมัพนัธข์องการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารกบัความพงึพอใจการใชบ้รกิารรถโดยสารร่วมประจํา

ทางเลก็ ของผูโ้ดยสารในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปได ้ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณา 

 ข้อท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูตาม  

 พจิารณาตามเพศ ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นเป็นเพศชาย จาํนวน 202 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.5 สว่นเพศหญงิ 

จาํนวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 

 พจิารณาตามอายุ ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มอีายุ 21-40 ปี จํานวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.8 รองลงมาคอื           

มอีายุ ไม่เกนิ 20 ปี จาํนวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 และ อายุ 41 ปี ขึน้ไป จํานวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.3 

ตามลาํดบั  

 พจิารณาตามระดบัการศกึษาสูงสุด ผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่มีการศึกษาตํ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ีจํานวน             

201 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.3 รองลงมาคอืระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 199 คน คดิเป็น  รอ้ยละ 49.8 ตามลาํดบั 

 พจิารณาตามรายได ้ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มรีายได ้5, 000 – 10, 000 บาท จํานวน 159คน คดิเป็นรอ้ยละ 

39.8 รองลงมา รายได ้15, 001 บาทขึน้ไป จาํนวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 และ รายได ้10, 001 – 15, 000 บาท 

จาํนวน 115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.8 
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 พจิารณาตามอาชพี ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่มอีาชพี นักเรยีน นิสติ นักศกึษา จํานวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

35.0 รองลงมา พนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ถดัมา ประกอบธุรกจิส่วนตัว 

อาชพีอสิระ ค้าขาย จํานวน 81 คน คดิเป็นร้อยละ 20.3 ถดัมา เกษียณอายุ / ไม่ได้ประกอบอาชพี จํานวน 35 คน         

คดิเป็นรอ้ยละ 8.8 และ ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5  

 พจิารณาตามความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อสปัดาห ์ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่ ใชบ้รกิาร 1-3 ครัง้ต่อสปัดาห ์จํานวน 

186 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 ถดัมา ใชบ้รกิาร 4-6 ครัง้ ต่อสปัดาห ์จาํนวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.3 และ ใชบ้รกิาร 

7 ครัง้ขึน้ไปต่อสปัดาห ์จาํนวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.3 

 ข้อท่ี 2 การวเิคราะหป์จัจยัปจัจยัด้านการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร โดยแบ่งเป็นด้านสิง่ที่สมัผสัได้ ดา้นความ

น่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส ่สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโดยรวม มรีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 และเมื่อ

พจิารณาในรายดา้น พบว่า ทุกดา้นมรีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง โดยปจัจยัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารทีม่คี่าเฉลีย่

มากที่สุด ไดแ้ก่ ด้านสิง่ทีส่มัผสัได้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 รองลงมาคอื ดา้นความน่าเชื่อถือ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.33 

ดา้นการเอาใจใส่ 3.24 ดา้นการตอบสนอง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.22 และ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.16 

ตามลาํดบั และเมื่อทาํการศกึษารายละเอยีดรายดา้น พบว่า 

 การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้มรีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.34 

และเมื่อพจิารณาในรายขอ้ พบว่า การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารดา้นสิง่ทีส่มัผสัไดท้ีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ป้ายบอกเบอร์

ของสายรถสามารถมองเหน็ไดง้่าย มค่ีาเฉลีย่ 3.56 รองลงมา รถอยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใหบ้รกิารเสมอ และมกีารตดิป้าย

บอกเสน้ทางขา้งตวัรถอย่างชดัเจน มค่ีาเฉลีย่ 3.40 ภายในตวัรถมคีวามสะอาด มคี่าเฉลี่ย 3.21 และ เบาะทีน่ัง่อยู่ใน

สภาพด ีมคี่าเฉลีย่ 3.20 ตามลาํดบั 

 การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอื มรีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.33 

และเมื่อพจิารณาในรายข้อ พบว่า ปจัจยัการรบัรู้คุณภาพบรกิารด้านความน่าเชื่อถือที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 

พนักงานเกบ็เงนิและทอนเงนิค่าโดยสารไดถู้กต้องและรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 รองลงมาคอื พนักงานขบัรถ

โดยสาร จอดรถตรงบรเิวณป้ายทุกครัง้ทีม่ผีูโ้ดยสารต้องการจะขึน้หรอืลง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21มรีถโดยสารเพยีงพอ

ไม่วิง่ขาดระยะ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 ตามลาํดบั  

 การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารดา้นการตอบสนอง พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้นการตอบสนอง

ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พนักงานมกีารบอกผูโ้ดยสารเกีย่วกบัป้าย

จอดรถขา้งหน้า เพื่อใหผู้โ้ดยสารมกีารเตรยีมตวัลงจากรถ มคี่าเฉลีย่มากทีส่ดุเท่ากบั 3.31 รองลงมาคอื พนกังานบนรถ

โดยสารมคีวามกระตือรอืร้นที่จะให้บรกิาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.19 และ พนักงานที่ให้บริการมีความสุภาพ มีกริยา

มารยาททีด่ ีมคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.18 ตามลาํดบั 

 การรบัรู้คุณภาพบรกิารดา้นการใหค้วามมัน่ใจ มรีะดบัการรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.17 และเมื่อพจิารณาในรายขอ้ พบว่า พนักงานสามารถบอกเสน้ทางหรอืป้ายรถทีถู่กต้องแก่ผูโ้ดยสารได ้มคี่าเฉลีย่

มากทีส่ดุเท่ากบั 3.56 รองลงมาคอื พนกังานมกีารแจง้เตอืนผูโ้ดยสารทีก่ําลงัรอรถโดยสารว่ารถของตนมเีสน้ทางวิง่ไป

ทีไ่หนบา้ง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.99 และ การขบัรถของพนกังานไม่สรา้งความหวาดเสยีวใหก้บัผูโ้ดยสาร มคี่าเฉลีย่น้อย

ทีส่ดุเท่ากบั 2.96 ตามลาํดบั 

 การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารดา้นการใหค้วามเอาใจใส ่พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารดา้นการเอาใจ

ใส่ในระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.24 และเมื่อพจิารณาในรายขอ้ พบว่าพนักงานดูแลผูโ้ดยสารกลุ่มพเิศษ 

เช่น พระภกิษุ หญงิมคีรรภ ์ผูพ้กิาร และ ผูช้รา เป็นอย่างด ีมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.34 รองลงมาคอื พนักงานขบั

รถ รอจนกระทัง่ผูโ้ดยสารขึน้รถโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้จงึค่อยเคลื่อนตวัรถ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 และ พนกังานเกบ็เงนิ

ใหค้วามใสใ่จกบัผูโ้ดยสารบนรถอย่างทัว่ถงึ มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.16 ตามลาํดบั 
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 ข้อท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารของรถโดยสารประจาํทางเลก็ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมี

ความพงึพอใจต่อภาพรวมสําหรบัการให้บรกิาร มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 2.83 รองลงมาคอื ความพงึพอใจที่มต่ีอ

พนักงานเก็บเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.75 ความพึงพอใจที่มีต่อพนักงานขบัรถ 2.73 และ ความพึงพอใจที่มีต่อรถ

โดยสาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.69 ตามลาํดบั 

  ส่วนท่ี 2 ผลวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐาน ท่ี 1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได ้อาชพี และ

ความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อสปัดาห ์มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถโดยสารร่วมประจาํทางเลก็ ทีแ่ตกต่างกนั 

 สมมตฐิานที ่1.1 เพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อสภาพรถโดยสารทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมตฐิานที่ 1.2 อายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมการให้บรกิาร ความพงึพอใจต่อสภาพรถ

โดยสาร ความพงึพอใจต่อพนักงานขบัรถ และ ความพงึพอใจต่อพนักงานเกบ็เงนิทีแ่ตกแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมตฐิานที ่1.3 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจต่อ

พนกังานขบัรถ และ ความพงึพอใจต่อพนกังานเกบ็เงนิ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 สมมตฐิานที ่1.4 ระดบัรายได้ที่แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมการให้บรกิาร ความพงึพอใจต่อ

พนกังานขบัรถ ความพงึพอใจต่อพนกังานเกบ็เงนิ และความพงึพอใจต่อสภาพรถโดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมตฐิานที ่1.5 อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจต่อพนักงาน

ขบัรถ ความพงึพอใจต่อพนกังานเกบ็เงนิ และความพงึพอใจต่อสภาพรถโดยสาร แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานที่ 1.6 ความถี่ในการใช้บริการที่แตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่อ ภาพรวมในการให้บรกิารที่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัด้านการรับรู้ในด้านคุณภาพการให้บริการซึ่งประกอบด้วย สิง่ที่สมัผัสได้ ความ

น่าเชื่อถอื การตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจ การเอาใจใส่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถโดยสาร

ร่วมประจาํทางเลก็ของผูโ้ดยสารในกรุงเทพมหานคร อนัไดแ้ก่ ความพงึพอใจต่อภาพรวมการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจ

ต่อพนกังานขบัรถ ความพงึพอใจต่อพนกังานเกบ็เงนิ และความพงึพอใจต่อสภาพรถโดยสาร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 การวิเคราะหส์มมติฐาน 

 1.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได ้อาชพี และความถี่ในการ

ใชบ้รกิารต่อสปัดาห ์มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถโดยสารร่วมประจาํทางเลก็ ทีแ่ตกต่างกนั 

  จากขอ้มูลพบว่าเพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจสภาพรถโดยสาร และ พนักงานขบัรถทีแ่ตกต่างกนั 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ นิดา พนัธไชย (2546) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่องความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารรถโดยสาร

ประจาํทางปรบัอากาศสายรอ้ยเอด็-กรุงเทพมหานคร ซึง่ผลของการวจิยัพบว่า เพศ อาชพี รายได ้และประเภทของรถ

โดยสารประจําทางปรบัอากาศ ที่แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถโดยสารประจําทางปรบัอากาศสาย

รอ้ยเอด็-กรุงเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายดา้นทัง้ 7 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 

สอดคลอ้งกบั วรรตัน์ เหล่าเรอืงโรจน์ (2554) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิารทีม่ต่ีอรถโดยสารด่วนพเิศษ 
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(BRT) พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย 

แตกต่างกนั  

  ในดา้นอายุทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจต่อสภาพรถโดยสาร 

ความพงึพอใจต่อพนักงานขบัรถ และ ความพงึพอใจต่อพนักงานเกบ็เงนิที่แตกแตกต่างกนั สอดคล้องกบั วรรตัน์  

เหล่าเรืองโรจน์ (2554) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่มีต่อรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) พบว่า

ผู้ใช้บรกิารที่มอีายุแตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจต่อรถโดยสารด่วนพเิศษ ในด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย         

ดา้นสง่เสรมิการตลาดและดา้นบุคคลแตกต่างกนั 

  ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจต่อพนกังานขบัรถ 

และ ความพงึพอใจต่อพนกังานเกบ็เงนิ แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั วรรตัน์ เหล่าเรอืงโรจน์ (2554) ศกึษาเรื่อง ความพงึ

พอใจของผูม้าใชบ้รกิารทีม่ต่ีอรถโดยสารด่วนพเิศษ (BRT) พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมคีวามพงึ

พอใจดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาดแตกต่างกนั 

  ระดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั และอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อภาพรวมการใหบ้รกิาร ความพงึ

พอใจต่อพนักงานขบัรถ ความพึงพอใจต่อพนักงานเก็บเงิน และความพึงพอใจต่อสภาพรถโดยสาร แตกต่างกัน 

สอดคล้องกบั นิดา พนัธไชย (2546) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่องความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถโดยสารประจําทางปรบั

อากาศสายรอ้ยเอด็-กรุงเทพมหานคร ซึง่ผลของการวจิยัพบว่า เพศ อาชพี รายได ้และประเภทของรถโดยสารประจํา

ทางปรับอากาศ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศสายร้อยเอ็ด-

กรุงเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายด้านทัง้ 7 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 

สอดคลอ้งกบั และไม่สอดคลอ้งกบั วรรตัน์ เหล่าเรอืงโรจน์ (2554) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของผูม้าใชบ้รกิารทีม่ต่ีอ

รถโดยสารด่วนพเิศษ (BRT) พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดส้่วนบุคคลต่างกนัมคีวามพงึพอใจดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพและสิง่แวดลอ้ม และดา้นคุณภาพใน

การใหบ้รกิารไม่แตกต่างกนั 

  ความถี่ในการใช้บรกิารที่แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อ ภาพรวมในการให้บรกิารที่แตกต่างกนั ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ คอทเลอร ์(Kotler. 2000: 33-36) ความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) เป็น

ระดบัความรูส้กึของลกูคา้ทีม่ผีลจากการเปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบตัหิรอืการทํางานของผลติภณัฑ์

ตามทีเ่หน็หรอืเขา้ใจ (Product Perceived Performance) กบัการคาดหวงัของลูกค้า (Expectation) ซึง่เกดิจาก

ประสบการณ์ และความรูส้กึในอดตีของผูซ้ือ้ ซึง่ผูโ้ดยสารทีม่คีวามถี่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามคาดหวงั 

และ ประสบการณ์ความรูส้กึในอดตีทีไ่ม่เท่ากนั 

 2.  ปจัจยัด้านการรบัรู้ในด้านคุณภาพการให้บรกิารซึ่งประกอบด้วย สิง่ที่สมัผสัได้ ความน่าเชื่อถือ การ

ตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจ การเอาใจใสม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถโดยสารร่วมประจําทาง

เลก็ของผูโ้ดยสารในกรุงเทพมหานคร อนัไดแ้ก่ ความพงึพอใจต่อภาพรวมการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจต่อพนักงานขบั

รถ ความพงึพอใจต่อพนกังานเกบ็เงนิ และความพงึพอใจต่อสภาพรถโดยสาร ซึง่สอดคลอ้งกบั พาราสรุามาน และคณะ 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry. 1998) ซึง่ไดม้กีารพฒันาขัน้ตอนการประเมนิคุณภาพบรกิารทีส่่งผลใหลู้กคา้เกดิ

ความพึงพอใจ จําแนกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านสิง่ที่สมัผสัได้ (Tangibles) ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้านการ

ตอบสนอง (Responsiveness) ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) ดา้นการเอาใจใส่ (Empathy) สอดคลอ้งกบั ศริพิร 

ตนัตพิูลวนิัย (2538: 5) ผูร้บับรกิารย่อมมคีวามต้องการ และความคาดหวงัในการรบับรกิารทุกครัง้ เมื่อไปรบับรกิาร

แลว้ไดป้ระสบสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิ เปรยีบเทยีบกบัความต้องการก่อนไปรบับรกิาร และแสดงออกเป็นระดบัความพงึ

พอใจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรธนะ พูนทองชยั (2556: บทคดัย่อ) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่อง การรบัรูคุ้ณภาพ

การบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมขิองผู้โดยสารขาออก พบว่าการรบัรู้
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คุณภาพบรกิารของผูโ้ดยสารขาออกทีใ่ชบ้รกิารท่าอากาศยานสวุรรณภูมใินดา้นสิง่ทีส่มัผสัได ้ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้น

การตอบสนอง ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นความเอาใจใส ่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิตวัแปรอสิระสาํหรบังานวจิยั เช่น ปจัจยัดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม ดา้นจติวทิยา 

และรปูแบบการดาํรงชวีติทีส่ง่ผลต่อการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร และ ความพงึพอใจ 

 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจัจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร และประสิทธิภาพในการ

ใหบ้รกิาร 

 3.  ควรมกีารศกึษาความสมัพนัธข์องการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร กบั พฤตกิารการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคควบคู่

ไปกบัความพงึพอใจการใชบ้รกิาร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี เน่ืองจากความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก             

อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาเพื่อใหค้ําแนะนําและขอ้เสนอแนะทีด่ ี          

ในการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการทําสารนิพนธค์รัง้น้ี ตัง้แต่เริม่ต้นดําเนินการ จนเสรจ็

เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ื 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยจ์ติอุษา ขนัทอง และอาจารยน์าฏอนงค ์นามบุดด ีทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็น

กรรมการสอบสารนิพนธ ์และเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ีเป็นอย่างด ี

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑิตวิทยาลยั

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรทรวโิรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั พรอ้มทัง้ให้

ความเมตตา ช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีช่่วยประสานงาน และอํานวยความ

สะดวกต่างๆ 

 ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามด้วย       

ความเตม็ใจ จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี

 ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทีใ่หม้ติรภาพ ความช่วยเหลอื ประสบการณ์ และความทรงจําทีด่ต่ีางๆ ในการ

เรยีนรูแ้ละในการทาํกจิกรรมร่วมกนัมา 

 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิามารดา 

ผูใ้หค้วามรกั ความเมตตา และสนับสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษา เป็นอย่างดมีาโดยตลอดรวมทัง้พระคุณของครูอาจารย ์

ทุกๆ ท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ประสทิธิป์ระสาทวชิา ความรูอ้นัเป็นพืน้ฐาน ตลอดจนครอบครวัของผูว้จิยัเองทีส่นับสนุน

และใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธใ์นครัง้น้ี 
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