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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาค
ตะวันออกและศึกษาปัจจัยการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะภาคตะวันออกจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาพฤติกรรมวัตถุประสงค์การใช้บริการและศึกษาความ
พึงพอใจทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพรถ ด้านราคา ด้านการบริการ ด้านบุคลากรด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านความสะดวกสบาย สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจ า
ทางสายภาคตะวันออกพบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 30– 39 ปี มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
20,001 - 30,000บาท พฤติกรรมการใช้ส่วนใหญ่ใช้ มีการใช้บริการเพ่ือท าธุระส่วนตัว มีความถี่ที่ใช้บริการ 1- 
2 วันต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ คือ ช่วงเช้า(06.30 - 09.00 น.)ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาคตะวันออก พบว่า ด้านราคาและด้านความ
สะดวกสบายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพรถ ด้านการบริการ ด้านบุคลการ ด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
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Abstract 

The purpose of this research is to explore the use of Eastern Airlines and the Special 
Region. The questionnaire was used as a research tool to collect data from the study. 
Utilization and Satisfaction of Consumer in all 6 aspects: personnel service, marketing 
service, comfort, expenditure statistics, standard deviation, statistical analysis. The SPSS 
program was statistically significant at 0.05. The results of the questionnaire survey and the 
satisfaction of monthly bus users. The questionnaire consisted of 400 respondents aged 
between 30 and 39 years. The monthly income from the private company was 20,001 - 
30,000 baht. Most of the applications are used for personal business purposes. The selected 
time is in the morning (06.30 am - 09.00 am). The results of the operation are in accordance 
with the user's requirements. The top and convenience of satisfaction were at a high level in 
terms of market demand with moderate satisfaction. 
 
Keywords : Travel factors , Vans transportation , Eastern Road 
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บทน า 
 รัฐบาลได้จัดตั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีเป้าหมายหลักในการเติม
เต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุน เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันเนื่องภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรม
ต่างๆไว้มากมาย นอกจากนั้นด้านการเกษตรก็มีผลไม้หลายชนิด อีกทั้งภาคตะวันออกยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ทะเล น้ าตก วัดหรือโบราณสถาน สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นภาคที่มี
ความส าคัญในเรื่องของการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งทางบกมีรูปแบบทางเลือกในการเดินทา งที่
หลากหลายไม่ว่าจะเป็น รถไฟ รถทัวร์หรือรถตู้โดยสารสาธารณะให้เลือกใช้บริการ ซึ่งเหตุผลการเดินทางของ
แต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพ่ือศึกษา การเดินทางเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อน การ
เดินทางเพ่ือกลับภูมิล าเนาหรือการเดินทางเพ่ือประกอบอาชีพ เป็นต้น 
 การขนส่งทางบกมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและมีความส าคัญต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะที่จ าเป็นต้องให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือช่วยให้การขนส่งและการ
เดินทางมีความต่อเนื่อง ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ือประหยัดพลังงาน ตลอดจนช่วยลดมลพิษจาก
ยานยนต์ ดังนั้นการเลือกระบบขนส่งสาธารณะให้เหมาะสมกับชุมชนในแต่ละเมือง จะมีส่วนส่งเสริมการใช้รถ
สาธารณะมากขึ้น (กรมการขนส่งทางบก, 2554) 

ปัจจุบันมีผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะเป็นจ านวนมากส าหรับการใช้บริการรถตู้โดยสาร
สาธารณะในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีการใช้บริการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเส้นทางจาก
กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดชลบุรีเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองอุตสาหกรรม มีจ านวน
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดเส้นทาง(สุริยะ บุตรไธสงค์,2555) เหตุผลที่คนนิยมใช้รถตู้โดยสารสาธารณะ 
เนื่องจากรถตู้โดยสารสาธารณะมีรูปแบบการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูงมากนักและ
มีเส้นทางการให้บริการที่หลากหลาย จากนโยบายของกรมการขนส่งทางบกที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการ
สามารถเปลี่ยนรถโดยสารประจ าทางขนาดใหญ่ 1 คัน เป็นรถตู้โดยสารประจ าทางได้ 3 คัน จึงท าให้จ านวนรถ
ตู้โดยสารประจ าทางมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยเพ่ิมขึ้นจาก 3,230 คันในปี พ.ศ. 2549 เป็น 17,957 คันในปี 
พ.ศ. 2553 หรือเพ่ิมขึ้น 53.55 % ต่อปี (ณรงค์ และคณะ, 2555)ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีจ านวนรถตู้โดยสาร
ที่ให้บริการทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเส้นทางกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัดใน
ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร เป็นจ านวนทั้งสิ้น 9,200 คัน คิดเป็นจ านวนผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ
ทั้งสิ้น 900,000 คนต่อปี (กรมการขนส่งทางบก, 2555) จึงท าให้มีบริษัทผู้ประกอบการรถตู้โดยสารและมีท่า
รถตู้โดยสารให้ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้อย่างมากมาย ซึ่งแต่ละบริษัทผู้ประกอบการก็จะมีอัตราค่าโดยสาร 
ช่วงเวลาที่ให้บริการ เส้นทางที่ให้บริการ รวมถึงมารยาทของพนักงานที่ให้บริการแตกต่างกันออกไป 

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัยและส ารวจพฤติกรรม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะโดยผลการศึกษาครั้งนี้จะน าไปใช้เป็นประโยชน์แก่
ผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาคตะวันออก 
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เนื้อหา/ทบทวนวรรณกรรม 
 กรณ์พิทักษ์ อาสน์สุวรรณ(2557)การพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตเมือง
จังหวัดชลบุรี:กรณีศึกษารถสองแถว (สีน้ าเงิน)การวิจัยครั้งนี้พบว่าพนักงานขับรถส่วนใหญ่ให้บริการด้วยความ
เต็มใจมีอัธยาศัยดีและแต่งกายสุภาพเรียบร้อยด้านความสม่ าเสมอมีรถให้บริการอย่างสม่ าเสมอเพียงพอการคิด
ค่าโดยสารไม่เป็นธรรมคิดอัตราค่าโดยสารชาวต่างชาติสูงกว่าคนไทยยกเว้นกลุ่มผู้ใช้บริการระยะสั้นเห็นว่าเป็น
ธรรมรถที่น ามาให้บริการมีสภาพดีมีความมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจที่รับ
การบริการที่สะดวกสบายมากขึ้น แนวทางการแก้ไขควรจัดฝึกอบรมและสร้างจิตส านึกการให้บริการแก่
พนักงานขับรถควรเพ่ิมปริมาณรถในชั่วโมงเร่งด่วนควรควบคุมให้มีรถวิ่งบริการอยู่ ในเส้นทางตลอดเวลาและ
ควรมีการก าหนดราคาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 กฤษณ์ เจ็ดวรรณะและคณะ(2556)การวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกปัญหาด้านความปลอดภัยของรถตู้
โดยสารสาธารณะในประเทศไทยเพ่ือศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้โดยสารสาธารณะ โดย
ประยุกต์ใช้วิธีการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทิภาพและมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าลักษณะของอุบัติเหตุเป็นการเกิดขึ้นกับรถตู้โดยสารสาธารณะเพียง
คันเดียวไม่มีคู่กรณีส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือ ความผิดพลาดและบกพร่อง
ร่วมกันระหว่างคนและถนน แต่เมื่อพิจารณา แต่เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมพบว่าความบกพร่องผิดพลาดของคน
(ผู้ขับขี่)มีส่วนเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด และจากการวิเคราะห์สาเหตุความรุนแรงของอุบัติเหตุพบว่า 
ผู้เสียชีวิตโดยจ านวนมากเสียชีวิตเนื่องจากการถูกไฟเผาและถูกกระแทกอย่างรุนแรงและอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็น
ปัญหา คือ ประตูที่ของรถตู้เมื่อเสียหายจะท าให้การออกจากรถท าได้อย่างล่าช้าและผู้โดยสารส่วนมากไม่
สามารถหนีออกมาได้ทัน  
 จเรย์ พูลผล(2558)การศึกษาความปลอดภัยในการให้บริการรถตู้โดยสารระหว่างเมืองในภาคใต้เพ่ือ
ศึกษาระบบการจัดการสมรรถนะผู้ขับขี่และสมรรถนะของรถตู้โดยสาร โดยศึกษาสภาพรถทั้งก่อนและหลังเกิด
อุบัติเหตุและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่มได้แก่ ผู้ประกอบการรถตู้ 3 ราย ผู้ขับขี่รถตู้โดยสาร 296 ราย 
ผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร 1,260 ราย และเจ้าหน้าที่ขนส่ง 14 ราย จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการรถตู้
โดยสารส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่และรถตู้โดยสารก่อนออกให้บริการ ส่วนผู้ขับขี่รถตู้
โดยสาร ร้อยละ 88.18 ไม่ได้แจ้งให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ผู้ขับขี่เรียนรู้วิธีการขับรถตู้ด้วยตนเอง
ซึ่งไม่ผ่านการฝึกอย่างมีระบบมากถึงร้อยละ 86.15 จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร พบว่า คนขับมี
การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่มากถึงร้อยละ 44.29 การแซงตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดร้อยละ 35.71 
ผู้โดยสารรู้สึกไม่ปลอดภัยจากความเร็วที่คนขับใช้ร้อยละ 32.54 ผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยร้อยละ 
90.24 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขนส่งพบว่า คนขับขับรถเร็วเกินกว่าอัตรากฎหมายก าหนด อุปกรณ์ไม่มี
ความแข็งแรงและไม่ถูกต้อง และจากการตรวจสภาพรถพบว่า มีการเสริมเบาะที่นั่งเพ่ือบรรทุกผู้โดยสารเกิน
ความจุที่ก าหนด(14-15ที่นั่ง)ร้อยละ 67.23 และไม่จัดให้เข็มขัดนิรภัยสามารถใช้ได้ร้อยละ 72.97 จากผล
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การศึกษาผู้วิจัยนี้ได้เสนอแนะแนวทางเพ่ือยกระดับมาตรฐานของผู้ขับขี่ยานพาหนะตลอดจนระบบจัดการ
ความปลอดภัยในการให้บริการรถตู้โดยสารให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 

ปพิชญา แทนประสานและคณะ(2557)การตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผู้โดยสารท่ารถตู้สาย
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริการรถตู้สาธารณะที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผู้โดยสารที่ท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตู้สาธารณะที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้
สาธารณะของผู้โดยสารที่ท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัยจ านวน  400 
รายพบว่าด้านวัตถุประสงค์หลักในการเลือกใช้บริการเพ่ือไปท างานด้านเหตุผลในการเลือกใช้บริการเพราะ
ความรวดเร็วด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเลือกใช้บริการไม่แน่นอนด้านวันที่เลือกใช้บริการระหว่างวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ด้านงบประมาณที่ใช้กับริการระหว่าง 41-50 บาทต่อครั้งด้านช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการระหว่างเช้าและ
สายและด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รอใช้บริการระหว่าง 6-10 นาทีโดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดบริการในด้านต่างๆและการตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะที่ท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่า งกันส่วน
ใหญ่และพฤติกรรมการใช้บริการรถตู้สาธารณะที่แตกต่างกันส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้
สาธารณะของผู้โดยสารที่ท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแตกต่างกันโดยส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
รถตู ้

พิชญาภร จรัสถาวรกุล(2560)ความพึงพอใจของผู้ใช้ของผู้ใช้บริการรถตู้สายหัวหิน-กรุงเทพเพ่ือ1)
ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการต่อการบริการของรถตู้สายหัวหิน -กรุงเทพ 2)ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการบริการของรถตู้สายหัวหิน-กรุงเทพ 3)เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
บริการของรถตู้สายหัวหิน-กรุงเทพ จ านวน400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม พบว่าความ
พึงพอใจในการใช้บริการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านความเป็นธรรมของ
บริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลุกค้าและด้านการรู้จักเข้าใจลูกค้า 

ล าไพ โยทะการี(2556)การศึกษาคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร
สาธารณะประจ าทางจังหวัดขอนแก่นเพ่ือศึกษาคุณภาพบริการความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้รถโดยสาร
สาธารณะประจ าทางจังหวัดขอนแก่น ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 400 คน  พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการ สายรถขอนแก่น-กาฬสินธุ์ร้อยละ 55.8 รองลงมาคือสายรถ
ขอนแก่น-อุดรธานีร้อยละ 23.2และสายรถขอนแก่น-เลยร้อยละ 14.8 ขอนแก่น-ชุมแพ-ภูเขียว-ภูผาม่านร้อย
ละ 6.2  ปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจคือ ด้านความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ด้านความ
รวดเร็ว ด้านสภาพของรถตู้โดยสาร 

วีรยา อุทยารัตน์(2556)การวิเคราะห์ความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะ เพ่ือศึกษาสภาพความ
ปลอดภัยในการใช้บริการรถตู้โดยสารและส ารวจสภาพรถตู้โดยสารสภาพคนขับพฤติกรรมการขับขี่เก็บข้อมูล
โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารและผู้ใช้บริการรวมทั้งการส ารวจสภาพ
โดยทั่วไปของรถพบว่าพฤติกรรมการขับรถเร็วเกินก าหนดพฤติกรรมการขับรถไม่สุภาพมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์
กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะนั่งรถตู้โดยสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์มือถือโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือมีแนวโน้มที่จะสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ปลอดภัยในขณะนั่งรถตู้
โดยสารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ดังนั้นแนวทางการแก้ไขให้ผู้โดยสารมีความรู้สึกปลอดภัยเพ่ิมขึ้น
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ในขณะโดยสารคือการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ขับขี่ด้านการใช้ความเร็วและลักษณะการขับขี่ที่ไม่สุภาพเพ่ือท า
ให้ผู้โดยสารมีความรู้สึกปลอดภัยในขณะโดยสารเพิ่มมากขึ้น 

สทาวีร์ เสฎฐ์คณา(2558)การประเมินความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้โดยสารรถตู้โดยสาร
ประจ าทางระหว่างเมือง เพื่อประเมินความปลอดภัยของรถตู้โดยสารประจ าทางระหว่างเมืองโดยพิจารณาจาก
พฤติกรรมการขับขี่ของคนขับและประเมินความพึงพอใจรวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆที่ควรปรับปรุงในการ
ให้บริการจากมุมมองของผู้โดยสารโดยท าการศึกษาในเส้นทางที่ให้บริการระหว่างจังหวัดจ านวน  3 เส้นทาง
ได้แก่ 1) สกลนคร – มุกดาหาร, 2) นครพนม –มุกดาหารและ3) นครพนม – อุบลราชธานีใช้แบบสอบถาม
พบว่าพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมของคนขับที่พบมากที่สุดคือการใช้ความเร็วอย่างไม่เหมาะสมเกินกว่า
ความเร็วที่กฎหมายก าหนดส าหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้โดยสารพบว่าผู้โดยสารให้ความส าคัญมาก
กับปัจจัยในการให้บริการด้านพฤติกรรมในการขับขี่ที่ไม่สุภาพของคนขับและความแออัดของผู้โดยสารแต่กลับ
มีระดับความพึงพอใจที่น้อยในทั้งสองปัจจัยนี้ 

อภิสิทธิ์ มุงค าภา(2559)แบบจ าลองการเลือกพาหนะในการเดินทางระหว่างรถตู้โดยสารและรถ
โดยสารประจ าทาง:กรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพมหานครไปจังหวัดใกล้เคียง (หัวหิน นครสวรรค์ ระยอง)เพ่ือ
ศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยที่ผู้เดินทางเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารหรือรถโดยสารประจ าทางและผลกระทบต่อ
ปริมาณการใช้บริการที่เกิดขึ้นโดยตรงกับรถโดยสารประจ าทางโดยอาศัยวิธีสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามซึ่ง
การศึกษานี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 3 เส้นทางได้แก่ กรุงเทพมหานคร-หัวหินกรุงเทพมหานคร-ระยองและ
กรุงเทพมหานคร-นครสวรรค์ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารได้แก่เวลาในการเดินทาง 
ความเหมาะสมของความถ่ีในการให้บริการความปลอดภัยขณะเดินทางและมารยาทของคนขับรถ 

อลิสา วิภาสธวัช(2558)การศึกษาคุณภาพการบริการของรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ-พัทยา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของรถตู้โดยสาร เพ่ือประเมินคุณภาพในการบริการของรถตู้โดยสารสาย
กรุงเทพฯ-พัทยาและเสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ -พัทยา 
พบว่าสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องปรับปรุงเป็นล าดับแรกของแต่ละด้านเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการของรถตู้โดยสาร
ได้แก่ 1) ด้านผู้ให้บริการคือผู้ให้บริการต้องมีความกระตือรือร้นตั้งใจในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว 2) ด้าน
สถานที่และอุปกรณ์คือสภาพรถตู้โดยสารเหมาะสมกับระดับค่าบริการ 3) ด้านการบริการคือก าหนดเวลาเปิด-
ปิดบริการในช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างชัดเจน 
 

วิธีการด าเนินงาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 1.ศึกษาข้อมูลรถตู้แต่ละบริษัทของจังหวัดทางภาคตะวันออก โดยมีข้อมูลที่ศึกษาได้แก่ คิวรถ,สถานที่
ขึ้นรถ,จุดลงรถ,เที่ยวรถ,ราคา,เบอร์โทร เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกันและเป็นข้อมูลให้ผู้โดยสารตัดสินใจใช้บริการ
และค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการขนส่งทางบกและข้อมูลจากงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง  
 2.ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ในการเก็บแบบสอบถาม ณ สถานีขนส่งหมอชิต2 
 3.น าแบบสอบถามท่ีได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลจากสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งมีเกณฑ์แปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ย
ค่าความพึงพอใจก าหนดเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความว่า ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความว่า ความพึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความว่า ความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความว่า ความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความว่า ความพึงพอใจมากที่สุด 
 สัญลักษณ์และค่าที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในการแปลความหมาย ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  ̅แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ ผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะจ านวน 900,000 คน กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาคตะวันออกจ านวน 400 
คน โดยใช้สูตรค านวณคอแครนในการหากลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 173 43.3 
หญิง 227 56.8 
รวม 400 100 

 
จากตารางที ่1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.8 เพศชายคิดเป็น

ร้อยละ 43.3 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 24 6.0 

20-29 ปี 126 31.5 
30-39 ปี 167 41.8 
40-49 ปี 71 17.8 

 50 ปีขึ้นไป  12 3.0 
รวม 400 100 
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 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.8 
รองลงมามีอายุระหว่าง 20-29 คิดเป็นร้อยละ 31.5 และ อายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 94 23.5 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 69 17.3 
ข้าราชการ 53 13.3 

พนักงานบริษัทเอกชน 123 30.8 
ธุรกิจส่วนตัว 61 15.3 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 30.8 
รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 23.5 และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า10,000 บาท 43 10.8 

10,000 - 20,000 บาท 106 26.5 
20.001 - 30.000 บาท 162 40.5 
30,001 - 40,000 บาท 66 16.5 
40,001 - 50,000 บาท 18 4.5 

50,001 บาทข้ึนไป 5 1.3 
รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่ 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็น     

ร้อยละ 40.5 รองลงมา คือ รายได้ 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 และรายได้ 30,001 – 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามล าดับ 
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 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาคตะวันออก 
 
ตารางที ่5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวัตถุประสงค์ที่เลือกใช้บริการ 

วัตถุประสงค์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ท างาน 51 12.8 

เรียนหนังสือ 36 9.0 
กลับภูมิล าเนา 72 18.0 
ท าธุระส่วนตัว 138 34.5 
เที่ยว/พักผ่อน 103 25.8 

รวม 400 100 
 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เลือกใช้บริการเพ่ือท าธุระส่วนตัว  

คิดเป็นร้อยละ34.5 รองลงมา คือ เที่ยว/พักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และ เพ่ือกลับภูมิล าเนา คิดเป็นร้อยละ 
18.0 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีในการใช้บริการต่อเดือน 

ความถี่ท่ีใช้บริการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ทุกวัน 13 3.3 

1-2 วันต่อสัปดาห์ 271 67.8 
3-4 วันต่อสัปดาห์ 51 12.8 
5-6 วันต่อสัปดาห์ 65 16.3 

รวม 400 100 
  
 จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการ 1- 2 วันต่อสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 67.8 รองลงมา คือ 5 - 6 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 16.3 และ 3 - 4 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 12.8 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ 

ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ช่วงเช้า(06.30-09.30 น.) 159 39.8 

ช่วงสายถึงบ่าย(09.31-15.30 น.) 150 37.5 
ช่วงเย็น(15.31-19.30 น.) 76 19.0 

ช่วงค่ าถึงดึก(19.31-22.30 น.) 15 3.8 
รวม 400 100 
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จากตารางที ่7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงเวลาที่เลือกใช้ ช่วงเช้า(06.30-09.30 น.)คิด
เป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา ช่วงสายถึงบ่าย(09.31-15.30 น.)คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ ช่วงเย็น(15.31-
19.30 น.) คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามล าดับ 
 
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาค
ตะวันออก 
 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสภาพรถ 

ด้านสภาพรถ  ⃑  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.ภายในรถตู้โดยสารมีความสะอาด 3.13 0.616 ความพึงพอใจปานกลาง 
2.สภาพรถตู้โดยสารมีความแข็งแรงทั้งภายใน
และภายนอก 

3.16 0.610 ความพึงพอใจปานกลาง 

3.มีการดูแลสภาพรถให้ดีมีความพร้อมในการ
ให้บริการอยู่ตลอดเวลา 

3.21 0.578 ความพึงพอใจปานกลาง 

รวม 3.16 0.602 ความพึงพอใจปานกลาง 
 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความว่า ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความว่า ความพึงพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความว่า ความพึงพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความว่า ความพึงพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความว่า ความพึงพึงพอใจมากที่สุด 
 จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพึงพอใจในด้านความสภาพรถโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.16) เมื่อพิจารณาตามรายข้อในการดูแลสภาพรถให้ดีมีความพร้อมในการ
ให้บริการอยู่ตลอดเวลาอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.21) รองลงมา สภาพรถตู้โดยสารมีความแข็งแรง
ทั้งภายในและภายนอก(ค่าเฉลี่ย 3.16 ) ภายในรถตู้โดยสารมีความสะอาด(ค่าเฉลี่ย 3.13)  
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านราคา 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพึงพอใจในด้านความราคาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.70) เมื่อพิจารณาตามรายข้อราคามีความเหมาะสมกับระยะทาง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.72) รองลงมา ราคาไม่สูงเม่ือเทียบกับกรเดินทางประเภทอ่ืนๆ(ค่าเฉลี่ย 3.69 )  

ด้านราคา  ⃑  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.ราคามีความเหมาะสมกับระยะทาง 3.72 0.593 ความพึงพอใจมาก 
2.ราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับกรเดินทางประเภทอ่ืนๆ 3.69 0.637 ความพึงพอใจมาก 

รวม 3.70 0.615 ความพึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการบริการ 
ด้านการบริการ  ⃑  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.มีที่นั่งพักรอรับบริการอย่างสะดวกสบายและ
เพียงพอ 

3.56 0.777 ความพึงพอใจมาก 

2.ในเวลาที่เร่งรีบลูกค้ามากบริการยังคงดีเหมือนเดิม 3.31 0.587 ความพึงพอใจปานกลาง 
3.บริการลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 3.29 0.624 ความพึงพอใจปานกลาง 

รวม 3.33 0.647 ความพึงพอใจปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพึงพอใจในด้านการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.33) เมื่อพิจารณาตามรายข้อมีที่นั่งพักรอรับบริการอย่างสะดวกสบายและเพียงพออยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56) รองลงมา ในเวลาที่เร่งรีบลูกค้ามากบริการยังคงดีเหมือนเดิม(ค่าเฉลี่ย 3.31 ) 
บริการลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน(ค่าเฉลี่ย 3.29)  
 
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านบุคลากร 

ด้านบุคลากร  ⃑  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.ความสุภาพของพนักงานขับรถ 3.40 0.622 ความพึงพอใจปานกลาง 
2.การแต่งกายของพนักงานขับรถ 3.41 0.598 ความพึงพอใจปานกลาง 
3.พนักงานขับรถโดยไม่ประมาทและเคารพกฎจราจร 3.36 0.626 ความพึงพอใจปานกลาง 
4.ความสุภาพเรียบร้อยของพนักงานขายตั๋วโดยสาร 3.33 0.617 ความพึงพอใจปานกลาง 

รวม 3.37 0.615 ความพึงพอใจปานกลาง 
 

จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพึงพอใจในด้านบุคลกรโดยรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.37) เมื่อพิจารณาตามรายข้อการแต่งกายของพนักงานขับรถอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.41) รองลงมา ความสุภาพของพนักงานขับรถ(ค่าเฉลี่ย 3.41 ) พนักงานขับรถโดยไม่ประมาท
และเคารพกฎจราจร(ค่าเฉลี่ย 3.36) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ⃑  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้รู้จักบริการของบริษัท 2.75 0.796 ความพึงพอใจปานกลาง 
2.มีการท าโปรโมชัน เช่น ใช้บริการ10ครั้ง ฟรี1ครั้ง 2.73 0.822 ความพึงพอใจปานกลาง 

รวม 2.74 0.809 ความพึงพอใจปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.74) เมื่อพิจารณาตามรายข้อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้รู้จักบริการของ
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บริษัทอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.75) รองลงมามีการท าโปรโมชัน เช่น ใช้บริการ10ครั้ง ฟรี1ครั้ง
(ค่าเฉลี่ย 2.73)  
 
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความสะดวกสบาย 

ด้านความสะดวกสบาย  ⃑  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.สถานที่ตั้งมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 3.70 0.712 ความพึงพอใจมาก 

รวม 3.70 0.712 ความพึงพอใจมาก 
 
จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70) เมื่อพิจารณาตามรายข้อสถานที่ตั้งมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70)  
 

อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร

ประจ าทางสายภาคตะวันออกพบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 30– 39 ปี มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
20,001 - 30,000บาท พฤติกรรมการใช้ส่วนใหญ่ใช้ มีการใช้บริการเพ่ือท าธุระส่วนตัว มีความถี่ที่ใช้บริการ 1- 
2 วันต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ คือ ช่วงเช้า(06.30 - 09.00 น.)ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาคตะวันออก พบว่า ด้านราคาและด้านความ
สะดวกสบายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพรถ ด้านการบริการ ด้านบุคลการ ด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารประจ าทางสายภาคตะวันออกผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรที่จะมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้เหมาะสมกับจ านวนสายรถตู้
เนื่องจากบางสายรถตู้มีจ านวนมากบางสายมีจ านวนน้อยอาจส่งผลให้ข้อมูลนั้นเพียงพอหรือคลาดเคลื่อน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้เนื่องด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้
กรุณาให้ค าปรึกษา แนวคิด ข้อชี้แนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่งานวิจัย ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ และอาจารย์ ณัฐชา วัฒนประภา ที่ได้ให้ความเมตตา
และให้ความกรุณาช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา  ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆตลอดการท างานวิจัย
ฉบับนี้ทางผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองที่ให้ข้อชี้แนะ ค าแนะน าที่มีคุณค่าต่อการ
ปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทางผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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 ท้ายที่สุดทางผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวไว้ ณ ที่นี้ ที่คอยให้ก าลังใจ ความห่วงใย 
ทุนทรัพย์ต่างๆ จนถึงแรงผลักดันที่ท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในครั้งนี้ 
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