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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

การตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผู้โดยสาร ท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
 THE PASSENGER’S DECISION ON USING PUBLIC VAN SERVICE AT 

VICTORY MONUMENT VAN STATION 
ปพิชญา แทนประสาน 1  ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร 2   

---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะ
ของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะ
ของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ช้บริการรถตูส้าธารณะท่ีบริเวณท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ัย
สมรภูมิ จ านวน 400 ราย และใชส้ถิติต่างๆ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน  t-Test  F-Test และ MRA 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังาน
ธนาคาร มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการรถตู้
สาธารณะ ดา้นวตัถุประสงค์หลกัในการเลือกใช้บริการเพื่อไปท างาน ดา้นเหตุผลในการ
เลือกใชบ้ริการเพราะความรวดเร็ว ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใช้บริการไม่แน่นอน 
ดา้นวนัท่ีเลือกใชบ้ริการระหวา่งวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ดา้นงบประมาณท่ีใชก้บัริการระหวา่ง 
41-50 บาทต่อคร้ัง ดา้นช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการระหวา่งเชา้และสาย และดา้นระยะเวลา
โดยเฉล่ียท่ีรอใช้บริการระหว่าง 6-10 นาที โดยกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการในดา้นต่างๆ และการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีท่ารถ
ตูส้ายอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่และพฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะ
ท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ี
ท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนั โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตู้

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สาธารณะทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ี
ท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05   
ค าส าคัญ : รถตูส้าธารณะ, ท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
 
 

ABSTRACT 
This study has objectives to study difference of personal factors and service 

usage behavior influencing passengers’ decision on using public van service at Victory 
Monument Van Station and to study service marketing mix correlated with their decision 
by using questionnaire as research tool in collecting data from 400 passengers and using 
various statistics for data analysis including percentage, mean, standard deviation, t-Test, 
F-Test, and MRA. 

The findings show most samples are female; have age between 26-30 years; are 
single; graduated in bachelor’s degree; have career as an employee of private firm/ a 
banker; earn income between 10,000-20,000 baht per month; have service usage behavior 
for going work as main objective and for rapidness as purpose. Mostly, usage frequency 
is uncertain; usage duration is weekdays; usage budget is between 41-50 baht per round; 
usage time is between in the morning till late; and waiting time is between 6-10 minutes.  
They gave comments on various issues of service marketing mix and the decision.  This 
includes addition suggestions provided.  The results of hypothesis test show most of 
difference of both personal factors and service usage behavior have influence on the 
decision differently.  All service marketing mix are correlated with the decision at 
statistically significant level of .05.  
KEYWORDS :  PUBLIC VAN, VICTORY MONUMENT VAN STATION 
 
 

บทน า 
กรุงเทพมหานครนบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีก าลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว เพราะเป็นศูนยร์วม

ความเจริญ ความทันสมัย และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ท าให้
กรุงเทพมหานครก าลงัประสบปัญหาการจราจรติดขดั ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญั และเป็นวาระ
เร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการแก้ไขเพราะ ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน ซ่ึงปัญหาการจราจรติดขัดเป็นปัญหาท่ีคงอยู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่าง
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ยาวนาน จนท าให้กรุงเทพมหานครได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองท่ีมีปัญหารถติดมาก
ท่ีสุดในโลก เน่ืองจากรถยนต์ใช้เวลาในการเคล่ือนท่ี 1 ก.ม./ 2 ช.ม. ประกอบการการ
เพิ่มข้ึนของจ านวนรถยนตซ่ึ์งสูงถึง 7,251,999 คนั (กรมการขนส่งทางบก, 2555) ท าให้เกิด
ปัญหาการจราจรติดขดัในกรุงเทพมหานคร 

 ปัญหาการจราจรติดขดัในกรุงเทพมหานครประกอบไปดว้ยหลายสาเหตุไม่วา่จะ
เป็นการขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับความเจริญเติบโตของเมืองท าให้ไม่สามารถขยาย
ถนนเพื่อรองรับจ านวนรถยนต์ท่ีเพิ่มข้ึนได้อย่างเพียงพอ  ปัญหาการช ารุดของพื้นผิว
การจราจร และท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ปัญหาการขาดระบบการขนส่งมวลชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะการมีระบบการขนส่งมวลชนมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศเป็น
อยา่งยิ่งทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการลดค่าครองชีพของประชาชน ท าให้
ประชาชนมีรูปแบบการเดินทางท่ีหลากหลาย มีความสะดวก และมีราคาท่ีเหมาะสม จาก
ปัญหาการขาดระบบการขนส่งมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ประชาชนเลือกท่ีจะใช้
บริการรถตูส้าธารณะเพิ่มมากข้ึน  

 การท่ีประชาชนให้ความสนใจในการเลือกใช้บริการรถตูส้าธารณะเพิ่มข้ึนท าให้
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการน ามาเป็นกรอบในการ
วเิคราะห์ เพราะการบริการรถตูส้าธารณะ ถือเป็นรูปแบบของการบริการชนิดหน่ึง และเพื่อ
หาปัจจยัวา่ส่วนประสมทางการตลาดใดท าให้ผูใ้ชบ้ริการรถตูส้าธารณะตดัสินใจใชบ้ริการ 
เพราะการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นอีกทางเลือกของ
การขนส่งมวลชนท่ีก าลังได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพราะการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรท่ีเข้ามาท างานในกรุงเทพมหานคร  การเพิ่มข้ึนของหมู่บ้านจดัสรร ซ่ึงบาง
หมู่บา้นไม่มีรถประจ าทางให้บริการ และการเดินทางดว้ยรถตูส้าธารณะจะมีความสะดวก
รวดเร็วและประหยดักว่าการเดินทางในรูปแบบอ่ืนๆ ประกอบกบัการมีท่ารถตูท่ี้สามารถ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งเป็นเครือข่ายท าใหป้ระชาชนในกรุงเทพมหานครสามารถเดินทาไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว และมีราคาถูกโดยมีศูนยก์ลางการขนส่งมวลชนท่ีอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิซ่ึง
เป็นท่ารถตูท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวนรถตูใ้ห้บริการ 9,200 คนั 
(กรมการขนส่งทางบก, 2555)  

 อีกทั้งผูศึ้กษาต้องการศึกษาเก่ียวกับการตดัสินใจการใช้บริการรถตู้สาธารณะ 
เพราะกลุ่มผูใ้ชบ้ริการรถตูส้าธารณะมีความหลากหลายและมีจุดประสงคใ์นการใชบ้ริการ
รถตูส้าธารณะท่ีแตกต่างกนัออกไปประกอบกบัการเดินทางดว้ยรถตูท่ี้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีตอ้งใชชี้วิตอย่างเร่งรีบ และเดินทางได้
อยา่งสะดวก กลบัประสบกบัปัญหาความไม่ปลอดภยัในการให้บริการ เช่น การขบัรถดว้ย
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ความเร็วท่ีเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนด จนท าให้เกิดอุบติัเหตุท่ีเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวญั
หลายคร้ังดว้ยกนั  การปรับแต่งเพิ่มจ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารให้มากข้ึน การขนส่งสินคา้อ่ืนๆ 
ท่ีอาจผดิกฎหมาย ความพร้อมของคนขบัรถ  จากปัญหาต่างๆเหล่าน้ีท าให้ผูว้ิจยัเกิดค าถาม
ว่า เพราะเหตุใดจ านวนของผูโ้ดยสารท่ีใช้บริการรถตูส้าธารณะยงัคงเพิ่มข้ึนและได้รับ
ความนิยมมากกวา่การขนส่งมวลชนในรูปแบบอ่ืนๆท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
ตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ โดยหวงั
เป็นอย่างยิ่ งว่าผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ท่ีสามารถน ามาร่วมใช้พัฒนา
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการรถตูส้าธารณะและระบบคมนาคมขนส่งทางบกได ้
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะ
ท่ีมีต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูมิ 

สมมติฐานของการวจัิย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถตู้

สาธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนั 
2. พฤติกรรมการใช้บริการรถตูส้าธารณะท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนั 
3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
   ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ

รถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิเพื่อน าไปใช้เป็นตวัแปร
ส าหรับก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาดตามเกณฑป์ระชากรศาสตร์ 

2. ทราบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริการรถตูส้าธารณะท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิเพื่อ
น าไปใชเ้ป็นตวัแปรส าหรับก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาดตามเกณฑพ์ฤติกรรมศาสตร์ 

3. ทราบความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะท่ีมี
ต่อการตดัสินใจใช้บริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ

ปัจจัยส่วนบุคคล  
เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อาชีพ  
รายไดต่้อเดือน 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตู้สาธารณะ   
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร  
ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

พฤติกรรมการใช้บริการรถตู้สาธารณะ   
วตัถุประสงคห์ลกัในการเลือกใชบ้ริการ  
เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการ   
ความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใชบ้ริการ  
วนัท่ีเลือกใชบ้ริการ  
งบประมาณท่ีใชก้บัริการ  
ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ 
ระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอใชบ้ริการ 

 
 

การตัดสินใจใช้บริการรถ
ตู้สาธารณะทีท่่ารถตู้สาย
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
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เพื่อน าไปประยุกต์ใช้พฒันารูปแบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจใชบ้ริการรถ
ตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญั
ต่างๆ ไดแ้ก่ 

Bennett And Cohen (1959 อา้งถึงในสุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541) เพศชายมีความคิด
หนกัแน่นมากกวา่ความคิดของเพศหญิง แต่เพศหญิงมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบใน
ดา้นความคิดมากกวา่เพศชาย ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารและการวิเคราะห์ขอ้มูล
และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 

Tarrance (1962 อา้งถึงในก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ์, 2546) อายุท่ีเพิ่มข้ึนท าให้มี
ความคิดท่ีรอบคอบเพิ่มมากข้ึน โดยบุคคลท่ีมีอายุมากข้ึนมกัมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อ
การติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมีอายนุอ้ย 

ปรมะ สตะเวทิน (2546: 116) การศึกษาเป็นลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลต่อผูรั้บสาร บุคคลท่ีไดรั้บการศึกษาในระดบัท่ีต่างกนั ยุคสมยัท่ีต่างกนั ระบบ
การศึกษาแตกต่างกนั และสาขาวิชาท่ีแตกต่างกนั มกัมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปอีกดว้ย 

ปรมะ สตะเวทิน (2539); พรทิพย ์ วรกิจโภคทร (2530) คนท่ีมีอาชีพต่างกนัยอ่ม
มองโลกมีแนวความคิดอุดมการณ์ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ แตกต่างกนั 

ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัด์ิ (2551) รายไดข้องบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
แสดงถึงการมีศกัยภาพในการดูแลตนเอง โดยบ่งบอกถึงอ านาจการใชจ่้ายในการบริโภค
ข่าวสาร ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงมีโอกาสท่ีดีกว่าในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง แต่ผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต ่ามกัมีการศึกษานอ้ย ท าให้มี
ขอ้จ ากดัในการเรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538 อา้งถึงในปกรณ์ วงศส์วสัด์ิ, 2554) สถานภาพสมรสหรือ
ลกัษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายส าคญัทางการตลาดในการพฒันากลยุทธ์การตลาด  ใน
โครงสร้างดา้นส่ือใหมี้ความเหมาะสม ส าหรับรายไดเ้ป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดส่วน
ของตลาด ซ่ึงนักการตลาดมกัให้ความสนใจกบัผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือสูง แต่ผูบ้ริโภคท่ีมี
ฐานะระดบัปานกลางถึงต ่าเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ รายไดจึ้งเป็นตวัช้ีถึงความสามารถใน
การซ้ือสินคา้และบริการ 
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Blackwell, Miniard and Engel (2006) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมท่ีคน
ปฏิบติัเม่ือไดรั้บ บริโภค หรือก าจดัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ  

ปรีชา สรรพศรี (2551); Kotler and Armstrong (1997)   ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7P’s) ใชส้อดประสานกนัในธุรกิจบริการเป็นอยา่งดีเพื่อท าใหเ้กิดประสิทธิผล 

Kotler and Armstrong (2009); Kotler (1997  อา้งถึงในเมธาวี จารุวฒัน์จีรังกร, 
2555) การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 
พฤติกรรมก่อนการซ้ือ หรือการมองเห็นปัญหา/ การตระหนักถึงความต้องการ  การ
แสวงหาทางเลือก การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ  และการประเมินผลหลงัการซ้ือ 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีค าถามแบบปลายปิด
ทั้งหมดแยกออกเป็น 5 ส่วนเป็นเคร่ืองมือวิจยัส าหรับเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูใ้ช้บริการรถตู้
สาธารณะท่ีบริเวณท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ซ่ึงยงัไม่มีการระบุจ านวนท่ีแน่นอนจึง
ใชสู้ตร n   =   ((Z*S) / e) 2 ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยศึกษา 400 ตวัอยา่ง 
และไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นแบบพบโดยบงัเอิญบริเวณท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ 

การทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยัโดยใชแ้บบสอบถาม 30 ชุดเก็บขอ้มูล
มาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในของครอนบคัเฉพาะแบบสอบถาม
ส่วนท่ี 3 และ 4 ซ่ึงมีมาตราวดัประเภทอนัตรภาคชั้นและโดยรวม  ซ่ึงไดค้่ามากกวา่ 0.7  
และสถิติต่างๆ ท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละใช้พรรณนาปัจจยัส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูต้อบแบบสอบถาม (ส่วนท่ี 1 และ 2) และใช้
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใช้พรรณนาระดับความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะ และการตดัสินใจใชบ้ริการรถ
ตูส้าธารณะ (ส่วนท่ี 3 และ 4)  

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test  ทดสอบความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการรถตูส้าธารณะท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยั
สมรภูมิ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  (สมมติฐานท่ี 1)  ใช ้F – Test ทดสอบความ
แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนๆ ยกเวน้เพศ และพฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะ 
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ณ ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยท าการเปรียบเทียบรายคู่ตามวิธี Scheffe ส าหรับเฉพาะตวั
แปรท่ีทดสอบแลว้พบความแตกต่าง (สมมติฐานท่ี 1 และ 2) และใช ้MRA การวิเคราะห์
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะและการ

http://khonnesiwa.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
http://khonnesiwa.blogspot.com/2008/10/blog-post.html


619 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ณ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05  (สมมติฐานท่ี 3) 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 มี

อายุระหวา่ง 26-30 ปี จ  านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 มีสถานภาพโสด จ านวน 207 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.75 
มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25 
และมีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50  

2. สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการรถตู้สาธารณะ   
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริการรถตู้สาธารณะ ด้าน

วตัถุประสงค์หลกัในการเลือกใช้บริการเพื่อไปท างาน จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.75 ดา้นเหตุผลในการเลือกใชบ้ริการเพราะความรวดเร็ว จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.25 ดา้นความถ่ีโดยเฉล่ียในการเลือกใชบ้ริการไม่แน่นอน จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.00 ดา้นวนัท่ีเลือกใชบ้ริการระหวา่งวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ จ  านวน 244 คน คิดเป็นร้อย
ละ 61.00 ดา้นงบประมาณท่ีใชก้บัริการระหวา่ง 41-50 บาทต่อคร้ัง จ านวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.50 ดา้นช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการระหวา่งเชา้และสาย จ านวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.75 และดา้นระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอใชบ้ริการระหว่าง 6-10 นาที จ านวน 199 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตู้สาธารณะ   
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่างๆ 

ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นรถตูโ้ดยสารมีสภาพดี สะอาด และ

ปลอดภยัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.21) 
ดา้นราคา ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการก าหนดอตัราค่าโดยสารท่ีคุม้ค่ากวา่การ

เดินทางรูปแบบอ่ืนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.50) 
ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นจุดให้บริการรถตูโ้ดยสารมี

การเช่ือมต่อคมนาคมท่ีสะดวกมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.64) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการตั้งจุดให้ขอ้มูลข่าวสาร

ในบริเวณโดยรอบของจุดใหบ้ริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.91) 
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ดา้นบุคลากร ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นพนกังานมีบุคลิกลกัษณะใจเยน็ สุขุม 
และขบัรถโดยไม่ประมาท โดยเคารพกฎจราจรมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.20) 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านจุดให้บริการรถตู้
สาธารณะมีพื้นท่ีนัง่รอท่ีสะอาดและสวา่ง ซ่ึงปลอดภยัไวใ้จไดม้ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.35) 

ดา้นกระบวนการให้บริการ ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นมาตรฐานการปล่อยรถ
ออกท่ีตรงเวลาอยา่งสม ่าเสมอมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.93) 

4. สรุปผลการวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะที่ท่ารถตู้สาย
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านการรับเอาส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ มาร่วมพิจารณาและตดัสินใจเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 9.43) 

5. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเพิม่เติม 
กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมในดา้น

ต่างๆ ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
ควรก าหนดมาตรการการตรวจสอบสภาพรถตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนดไวเ้ป็น

ระยะและต่อเน่ือง  
ดา้นราคา  
ควรมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ติดแจง้รายละเอียดอตัราค่าโดยสารเพื่อใชเ้ปรียบเทียบ

และตดัสินใจในการใชบ้ริการ  
ดา้นบุคลากร  
ควรตรวจสอบประวติั ความสามารถในการขบัข่ี และพฤติกรรมของพนกังานขบั

รถเป็นรายบุคคลอยา่งเป็นระบบเพื่อลดความเส่ียงจากอุบติัเหตุและอาชญากรรม  
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
ควรมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ติดแจง้รายละเอียดของผงัหรือตารางการเดินรถและ

เส้นทางท่ีรถวิง่ผา่นในแต่ละสาย  
ดา้นอ่ืนๆ  
ควรใหรั้ฐบาลแกไ้ขปัญหาจราจรอยา่งจริงจงั โดยร่วมมือและประสานงานกบักลุ่ม

ผูใ้ห้บริการในการจดัระเบียบการเดินรถเพื่อช่วยลดปัญหาจราจรและสร้างความปลอดภยั
และความไวว้างใจในการใชบ้ริการ 
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6. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา  และอาชีพ  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่า
รถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

พฤติกรรมการใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์
หลักในการเลือกใช้บริการ เหตุผลในการเลือกใช้บริการ  งบประมาณท่ีใช้กับริการ 
ช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการ และระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีรอใชบ้ริการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการของรถตูส้าธารณะทุกดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา  ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านส่ิง
น าเสนอทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
บริการรถตูส้าธารณะของผูโ้ดยสารท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05   
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
จารึก ไชยศรี (2546) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาและปัจจยัการเดิน

ทางดา้นระยะเวลาท่ีรอใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการ
ของรถตูป้ระจ าทาง เส้นทางรังสิต-มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

กรรณิการ์ แสงสุริศรี (2546) พบวา่ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ มี
ผลต่อทศันคติและพฤติกรรมการใช้ผูใ้ช้บริการรถตู้โดยสารร่วมบริการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในดา้นต่างๆ แตกต่างกนั 

ธีรยสถ์ ปานกลาง (2548) พบว่า สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
ผลิตภณัฑ์ การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถ
โดยสารประจ าทาง 

มนูญ ทองมณีและคณะ (2552) พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาย ุ
ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการใช้บริการรถตู้โดยสาร
สมุทรสาคร-อนุสาวรียช์ัยสมรภูมิแตกต่างกนั ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุมี
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสมุทรสาคร-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนั 
และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุและระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีแรงจูงใจใน
การใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสมุทรสาคร-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนั 

http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=กรรณิการ์%20แสงสุริศรี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ศรัญญา แกว้ศรี (2553) พบวา่ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ พฤติกรรมดา้น
เหตุผลในการใชบ้ริการ ค่าใชจ่้าย และวตัถุประสงค์ในการใช้บริการมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์-กรุงเทพฯ ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

ฐานุตรา จนัทรเกตุ (2554) พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพมี
ความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถยนตโ์ดยสารประจ าทางของบริษทั ขนส่ง จ ากดัแตกต่าง
กนั  

รังสิญา ขวญัเพ็ง (2555) พบว่า การศึกษา เวลาท่ีใช้ในการรอใช้บริการ และ
ช่วงเวลาท่ีใช้ในการเดินทาง ยกเวน้ความถ่ีในการใชบ้ริการ มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการรถสองแถว  

สมชาย บวับุศย ์และคณะ (2553) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพและกระบวนการ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพเก่ียวกบับริการ   

อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาในคร้ังน้ียงัไม่มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ 
ดงัน้ี 

จารึก ไชยศรี (2546) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ สถานภาพ อาชีพ ปัจจยัการ
เดินทางดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการรถตู ้และช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการไม่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูโ้ดยสารท่ีมีต่อการใชบ้ริการของรถตูป้ระจ าทาง เส้นทางรังสิต-มหาวิทยาลยั
รามค าแหง  

มารุต เอกศิลป์และคณะ (2549) พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการรถตูโ้ดยสาร NGV ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร สาย
จตุจกัร-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิตไม่แตกต่างกนั  

มนูญ ทองมณีและคณะ (2552) พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบั
การศึกษาและอาชีพ ไม่มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้โดยสารสมุทรสาคร -
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแตกต่างกัน และผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มี
แรงจูงใจในการใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารสมุทรสาคร-อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิแตกต่างกนั 

ศรัญญา แกว้ศรี (2553) พบวา่พฤติกรรมดา้นช่วงเวลาท่ีเลือกใชบ้ริการไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์-กรุงเทพฯ ในจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  

รังสิญา ขวญัเพง็ (2555) พบวา่ อายแุละสาเหตุในการใชบ้ริการไม่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้ริการรถสองแถว  

 

http://202.28.199.2/tdc/basic.php?query=มารุต%20เอกศิลป์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ข้อเสนอแนะ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรก าหนดมาตรการการตรวจสอบสภาพรถตามมาตรฐานสากลท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นระยะและต่อเน่ือง  

ดา้นราคา ควรมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ติดแจง้รายละเอียดอตัราค่าโดยสารเพื่อใช้
เปรียบเทียบและตดัสินใจในการใชบ้ริการ  

ดา้นบุคลากร ควรตรวจสอบประวติั ความสามารถในการขบัข่ี และพฤติกรรมของ
พนักงานขับรถเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเส่ียงจากอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม  

ดา้นกระบวนการให้บริการ ควรมีบอร์ดประชาสัมพนัธ์ติดแจง้รายละเอียดของผงั
หรือตารางการเดินรถและเส้นทางท่ีรถวิง่ผา่นในแต่ละสาย  

ด้านอ่ืนๆ ควรให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาจราจรอย่างจริงจัง โดยร่วมมือและ
ประสานงานกบักลุ่มผูใ้ห้บริการในการจดัระเบียบการเดินรถเพื่อช่วยลดปัญหาจราจรและ
สร้างความปลอดภยัและความไวว้างใจในการใชบ้ริการ  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีบ่งช้ีว่าปัจจยัดา้นเพศ รายได ้ความถ่ีในการใช้บริการ และ
วนัท่ีใชบ้ริการไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถตูส้าธารณะท่ีท่ารถตูส้ายอนุสาวรีย์
ชยัสมรภูมิของผูบ้ริโภค แต่ผูว้จิยัยงัมีความเช่ือวา่คุณลกัษณะและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัน้ี 
น่าจะมีแนวโน้มท าให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเก่ียวกับการตดัสินใจใช้บริการดังกล่าว
แตกต่างกนั เช่น เพศชายมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกใชบ้ริการรถตูโ้ดยสารโดยไตร่ตรองนอ้ยกวา่
เพศหญิง ในขณะท่ีเพศหญิงต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยในระหว่างท่ีใช้บริการ
โดยเฉพาะในช่วงยามวิกาลก่อนตดัสินใจใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Bennett 
And Cohen (1959 อา้งถึงในสุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541) ท่ีกล่าวไวว้า่เพศชายมีความคิดหนกั
แน่นมากกว่าความคิดของเพศหญิง แต่เพศหญิงมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบในดา้น
ความคิดมากกวา่เพศชาย เป็นตน้ ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรท าการศึกษาถึง 4 ตวัแปรน้ี
เพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติม 

2. ควรท าการศึกษากบักลุ่มผูใ้ห้บริการ ทั้งพนกังานขบัรถและพนกังานให้บริการ
ของท่ารถตูส้ายอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบถึงความคิดเห็นท่ี
เหมือนหรือแตกต่างกนั อนัจะเป็นประโยชน์ทางวชิาการมากข้ึน 
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3. ควรท าการศึกษาโดยใชว้ิธีการหรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ ประกอบร่วมกนั ไดแ้ก่ การ
สังเกตการณ์ และ/หรือการสัมภาษณ์เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายส าหรับน ามาส่งเสริมผล
การศึกษาเชิงปริมาณต่อไป 
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