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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสาร

สาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศกึษาการตดัสินใจใช้รถเมล์โดยสารสาธารณะ

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามประชากรและจําแนกตามรูปแบบพฤติกรรมการใช้

บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือผู้ ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ 

t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไป

เปรียบเทียบเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของ LSD 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ผู้ ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี 

เพศ สถานภาพ และวัตถุประสงค์การเดินทางต่างกัน ทําให้การตัดสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสาร

สาธารณะไม่ต่างกนั ส่วนผู้ใช้บริการ ที่มี อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและความถ่ี  

ในการใช้บริการตา่งกนั ทําให้การตดัสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะตา่งกนั 

ค าส าคัญ : การตดัสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ; ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
 This research aims 1) to study the decision to use public buses of people in Bangkok 
Metropolis area 2) to study the decision to use the public buses of people in Bangkok 
Metropolis separated by population and behavioral type of using public buses.  
 The samples of this research are 400 public buses users in Bangkok Metropolis area 
by using a questionnaire as a tool to gather information. The statistics which have been used 
in descriptive analysis are frequency, percentage, average, and standard deviation. The 
hypothesis has been tested by One-way ANOVA statistic. If there is any difference, it will be 
compared for each pair by using LSD and Multiple regression.  
 The hypothesis test found that the public buses users in Bangkok Metropolis area 
which have different sex, status, and objective to travel, cause the similar decision making, 
while the users that have different age, education level, occupation, and monthly income, and 
frequency to travel, cause the different decision making to use the public buses to travel. 
 Keywords: decision to get on the public buses; people in Bangkok Metropolis 

บทน า 
 ปัญหาการจราจรท่ีคับคัง่ ติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร นบัเป็นปัญหาท่ีสําคญัลําดับต้นๆ ท่ี  
ทวีความรุนแรงมากขึน้เป็นลําดบั ตามอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมสงูขึน้ การเพ่ิมขึน้ของจํานวน
ประชากรจากการย้ายถ่ินที่อยู่เข้าสู่เมือง ประกอบกับการท่ีระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายถนนมี  
ไม่เพียงพอและขาดการเชื่อมโยงท่ีดี อีกทัง้การขยายตวัของเมืองขาดการควบคุม และการประสานงาน 
ในการแก้ไขปัญหายงัไม่มีเอกภาพเท่าท่ีควร รวมถึงระเบียบวินยัของผู้ ใช้รถใช้ถนนยงัมีความบกพร่อง ซึ่ง
สิ่งตา่งๆ เหลา่นีล้้วนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เกิดปัญหาการจราจรมากยิ่งขึน้ในปัจจบุนัปัญหาการจราจร
ติดขดั ในกรุงเทพมหานคร          
 จากปัญหาสภาพการจราจรติดขัด และรัฐบาลได้พยายามเร่งรัดหาวิธีการ มาตรการ และ
ดําเนินการต่างๆ ท่ีจะแก้ไขปัญหาการจราจรให้บรรเทาและส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคล หนัมาใช้รถโดยสารสาธารณะมากขึน้ เพื่อลดปัญหาการจราจร และปัญหาฝุ่ นละออง P.M.2.5 ที่
สาเหตุหลักมาจากรถยนต์ ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการตัดสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสาร
สาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถทราบถึงความต้องการของ
ผู้ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ และนําข้อมลูมาเป็นแนวทางในการทบทวนกลยทุธ์ในการแก้ปัญหา
ดงักลา่ว 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เ พ่ือศึกษาการตัดสินใจใช้ บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 2.เ พ่ือศึกษาการตัดสินใจใช้ บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครจําแนกตามประชากรและจําแนกตามรูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์โดยสาร
สาธารณะ 

ขอบเขตของงานวิจัย 

การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบั การตดัสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจยัในครัง้นีม้ีขอบเขตของงานวิจยัดงัหวัข้อตอ่ไปนี  ้
 1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศึกษาวิจัยครัง้นีจ้ะศึกษาผู้ ใช้บริการรถ เมล์โดยสาร
สาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร การกําหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องกําหนดโดยการเปิด
ตารางหาขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ Yamane (1973) ซึง่ทางผู้ วิจยัได้กําหนดคา่ความคลาดเคลื่อนของการ
สุม่ตวัอยา่งท่ียอมรับได้ท่ี 5% จึงทําให้มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และจากการเปิดตารางท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% พบว่าจํานวนกลุม่ตวัอยา่งที่ได้มีจํานวน 400 ตวัอยา่ง  

2. ขอบเขตด้านเนือ้หาและประเดน็ในการศกึษา เพ่ือศกึษาการตดัสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสาร
สาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปัจจัยต่างๆ โดยการศึกษาครั ้งนี ้
ประกอบด้วยตวัแปรดงัตอ่ไปนี ้ด้านประชากรได้แก่  เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
สว่นตวัตอ่เดือน ด้านพฤตกิรรมการใช้บริการ ได้แก่ วตัถปุระสงค์การเดินทาง ความถ่ีในการใช้บริการ ตวั
แปรตาม ได้แก่ การตดัสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยแบ่งเป็น ด้านการบริการ ด้านราคา ด้านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์ และ ด้านคณุภาพของบคุลากร      
                  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือให้ทราบถึงการตดัสินใจใช้รถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. เพ่ือให้ทราบถึงการตดัสินใจใช้รถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามประชากรได้แก่  เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนตวัต่อเดือน และ
พฤติกรรมการใช้บริการ  ได้แก่ วตัถปุระสงค์การเดินทาง ความถ่ีในการใช้บริการ 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 วชิรวชัร งามละม่อม (2558 อ้างใน สณุิสา  ตรงจิตร์ ,2559)ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเก่ียวกับบุคคลเช่น เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของ
ร่างกาย เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจบุนั ซึ่งความแตกต่างและ
หลากหลายของบุคคลนี ้สามารถบ่งชีล้ักษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน การตัดสินใจท่ี
แตกตา่งกนัท่ีมีสาเหตมุาจากความแตกตา่งทางด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบคุคล 
 ราช ศิริวฒัน์ (2560 ) กล่าวว่าวงจรชีวิตครอบครัว (Family life Cycle Stage) เป็นขัน้ตอนการ
ดํารงชีวิตของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ความต้องการทศันคติและคา่นิยมของบคุคลทําให้เกิดความต้องการในผลิตภณัฑ์   
 อปัษรศรี มว่งคง (2552 อ้างใน อญัธิกา  แก้วศิริ,2560) อายแุละอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีความ
ต้องการผลิตภณัฑ์ที่แตกตา่งกนั.        
 สิทธิโชค  แก้วขาว (2555 อ้างใน อัญธิกา  แก้วศิริ ,2560) ผู้ ท่ีมีการศึกษา มีรายได้สูงจะมี
แนวโน้มในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมีคุณภาพกว่าผู้ ท่ีมีการศึกษาตํ่า เน่ืองจากผู้ ท่ีมี
การศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้สูงกว่าผู้ ท่ีมีการศึกษาตํ่าและอายุที่ต่างกันจะมีความ
ต้องการสินค้าหรือบริการที่ตา่งกนั       
 กานดา เสือจําศีล ( 2555  อ้างใน วรารักษ์ สกัแสน, 2560) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
เป็นการสื่อสารธุรกิจกับลูกค้า ที่ทําให้ลูกค้าได้เห็นความแตกต่างของสินค้าและบริการ หรือสร้า ง
ภาพพจน์และชื่อเสียงแก่ลูกค้า การจูงใจให้สนใจและซือ้ช่วยกระตุ้นความทรงจําของลูกค้า ซึ่งการ
ส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และ
การตลาดทางตรง โดยแตล่ะวิธีต้องใช้ให้เหมาะสมกบัประเภทธรุกิจ    
 กรวิทย์ หินหมื่นไวย์ (2556  อ้างใน วรารักษ์ สักแสน , 2560 )การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)การส่งเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการท่ีหลากหลายของการสื่อสารกับตลาดตา่งๆไม่ว่าจะ
เป็นการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรมการส่งเสริมการขายและรูปแบบอื่นทัง้ทางตรง  
สูส่าธารณะและทางอ้อมผ่านสื่อ เชน่การประชาสมัพนัธ์ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 สุรัชนี ตันเวทย์ยานนท์,กุลเชษฐ์  มงคล(2558) วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศชัน้ 1: กรณีศึกษาบริษัท ราชบุรีกลุ่ม 76 จํากัด  กลุ่มตวัอย่าง 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 ปี การศกึษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความถ่ีในการใช้บริการน้อยกว่า 1 ครัง้ต่อสัปดาห์ ใช้บริการวันศุกร์ 
ชว่งเวลา 06.01-09.00 นาฬิกา เดินทางคนเดียว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเดินทางกลบับ้าน สาเหตท่ีุใช้บริการ 
เน่ืองจากความปลอดภยั และส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการ พบว่า 
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ผู้ โดยสารให้ความพึงพอใจระดบัมาก ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผล
ตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจในการใช้บริการรถโดยสาร ยกเว้น ด้านเพศ ซึ่งมีผลตอ่พฤติกรรมการ ตดัสินใจ
ในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความ สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจในการใช้บริการ บริษัทจะต้องรักษามาตรฐาน ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการของการให้บริการ ด้านกายภาพไว้ และส่งเสริมด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการ
สง่เสริมการตลาด           
 องค์อร  สงวนญาติ,พัทธนนัท์  ศรีม่วง,วิจิตรา ศรีสอน (2561)วิจยัเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภยัในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลยัสวนดุสิต ผลการวิจยัพบว่า 
นกัศกึษามีความคดิเห็นต่อพฤติกรรมการให้บริการของพนกังานขบัรถโดยสารสาธารณะในภาพรวมอยู่
ในระดบัความคิดเห็นมาก โดยให้ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุในด้านความเร็วในการขบัขี่เป็นอนัดบั   
ท่ีหนึง่ ในสว่นของพฤติกรรมการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสวนดสุิตนัน้ 
พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้รถโดยสารสาธารณะประเภทรถโดยสารประจําทาง (รถเมล์) เดินทางเป็น
ประจําโดยมีสาเหตท่ีุใช้บริการเพราะไม่มีรถส่วนตวั มีวตัถปุระสงค์ในการเดินทางเพ่ือไปศึกษาเล่าเรียน
และมีความคดิเห็นว่ารถโดยสารสาธารณะท่ีเลือกใช้บริการเป็นประจํามีความปลอดภยัระดบัปานกลาง 
ด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการรถ โดยสารสาธารณะนกัศกึษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ความคิดเห็นปานกลาง        
 ปรเมศ  บุญเ ป่ียม (2561)วิจัย เ ร่ือง  การให้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง
กรุงเทพมหานคร-อดุรธานี ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่าง มีวัตถปุระสงค์ท่ีใช้ในการบริการ เพื่อเดินทาง
กลบัภมูิลําเนา ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ
ระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน  
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยผู้ ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บ ริการในด้าน
พนกังานผู้ ให้บริการบนรถมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ด้านอตัราค่าบริการ ด้านระยะเวลาการเดินทาง ด้าน
ความปลอดภัยในการใช้บริการ และด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ ตามลําดับ ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ท่ี มาใช้บริการรถ
โดยสารปรับอากาศระหว่างกรุงเทพมหานคร-อดุรธานีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ปัจจยัเก่ียวกบัการเดินทาง ได้แก่ บริษัทท่ีเลือกใช้บริการ ช่วงเวลาท่ีใช้ในการบริการ และระยะเวลาท่ีรอ
ใช้บริการ ท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผู้ ท่ีมาใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง
กรุงเทพมหานคร-อดุรธานีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   
 นวลจนัทร์  กาญจนวิบลูย์ (2555) วิจยัเร่ือง การศกึษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อ
รถโดยสารประจําทาง สายกรุงเทพฯ-นครปฐม (997) ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีรถส่วนตวัเป็น
จกัยานยนต์ และมกัเดินทางเข้ากรุงเทพฯด้วยรถโดยสารประจําทาง เหตทุี่เลือกเพราะประหยดัค่าใช้จ่าย
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ในการเดินทาง เดินทางประมาณ 5-6 ครัง้ตอ่สปัดาห์ในชว่งเวลา 06.01-08.00น. โดยมีคา่เฉลี่ยสงูสดุใน
แต่ละด้านดงันีด้้านการส่งเสริมการจัดจําหน่าย ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจําหน่าย คือ ความ
สะอาดของสถานท่ีรอรถ ด้านสินค้าและบริการ คือ สามารถเลือกจดุท่ีลงรถได้สะดวกตามความต้องการ 
ด้านราคา คือ ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัระยะทางตัง้แต่ต้นทาง-ปลายทาง ด้านบุคลากร คือ 
พนักงานตรวจตั๋วแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดของเก้าอี  ้
รถโดยสาร            
 ชฎาพร แนบชิด ,กาญจนาภรณ์ นิลจินดา (2557) วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการใช้บริการรถ
ขนส่งสาธารณะ (รถเมล์เหลือง) อ.เมือง จ.สกลนคร ผู้ ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะมีความพึงพอใจใน
เร่ืองของความปลอดภยัในขณะเดินทางในรถมากท่ีสดุ เฉลี่ย 3.62รองลงมาคือเร่ืองของการให้บริการของ
พนกังานขบัรถ เฉลี่ย 3.32 และมคีวามพึงพอใจน้อยสดุในเร่ืองของสภาพภายนอกตวัรถ เฉลี่ย 3.06 
 ฐานุตรา  จันทรเกตุ (2554) วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการต่อคุณภาพของการ
ให้บริการรถยนต์โดยสารประจําทางของบริษัทขนส่ง จํากัด ณ สถานีขนส่งโดยสารจังหวัดสระบุรี 
คุณภาพการให้บริการรถยนต์โดยสารประจําทางด้านความสามารถท่ีสัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือ  
การสนองตอบต่อความต้องการของผู้ รับบริการ ความมัน่ใจได้ และเข้าถึงจิตใจผู้อื่น อยู่ในระดบัปานกลาง 
ความพึงพอใจในการให้บริการด้านกระบวนการให้บริการ บุคลากร และการอํานวยความสะดวกอยู่  
ในระดบัปานกลาง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความแตกตา่งกนัตามปัจจยัด้าน อาย ุระดบัการศกึษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยคุณภาพการให้บริการทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถท่ีสัมผัสได้  
ด้านความน่าเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ ใช้บริการ ด้านความมั่นใจได้ และ  
ด้านเข้าถึงจิตใจผู้อื่น มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถยนต์ทัง้ในด้านกระบวนกา ร
ให้บริการ ด้านบคุลากรและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก     
 อาริยา  หมดัลี (2559) วิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจําทางของบริษัท 
วีระกร จํากัด เส้นทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจําทางของ
บริษัท วีระกร จํากดั เส้นทางหาดใหญ่-สไุหงโกลก อยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ความพึงพอใจด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด เน่ืองจากผู้ ใช้บริการโดยสารมีความพึงพอใจต่อ  
การให้บริการของพนกังานจําหนา่ยตัว๋ พนกังานขบัรถ นายตรวจตัว๋โดยสารซึง่มีความสภุาพเรียบร้อย ยิม้
แย้มแจม่ใสในการให้บริการตอ่ผู้ โดยสาร สว่นกระบวนการให้บริการ ด้านความปลอดภยั และด้านอาคาร
สถานท่ี อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากผู้ ใช้บริการได้คํานึงถึงระยะเวลาในการซือ้   ตัว๋โดยสาร การจอดรถท่ี
จดุพกัรถระหว่างทาง ความปลอดภยัจากการเกิดอบุตัิเหต ุสภาพตวัรถมีความมัน่คงแข็งแรง และความ
สะดวกปลอดภยัของสถานีขนสง่ผู้ โดยสาร ตามลําดบั ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รถโดยสารประจําทางของบริษัท วีระกร จํากัด เส้นทางหาดใหญ่ -สุไหงโกลก จําแนกตามปัจจัยส่วน
บคุคล ท่ีมีเพศตา่งกนัมีความพึงพอใจตอ่การใช้บริการรถโดยสารประจําทาง ส่วนอาชีพที่ต่างกนัมีความ
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พึงพอใจตอ่การใช้บริการรถโดยสารประจําทางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ   
 กาญจน์กรอง สุอังคะ (2558) วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะของผู้สงูอาย ุทําการศึกษาในกลุ่มผู้สงูอายหุรือประชากรท่ีมีอายตุัง้แต่ 60 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปใน
พืน้ท่ีท่ีมีการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะจงัหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมาและจงัหวัดบุรีรัมย์ 
คณุภาพของระบบขนสง่สาธารณะ ความมีสขุภาพดีของผู้สงูอายสุง่ผลโดยตรงกบัความถ่ีในการใช้ระบบ
ขนสง่สาธารณะของผู้สงูอาย ุพบวา่ คณุภาพของระบบขนสง่สาธารณะและความมสีขุภาพดีของผู้สงูอายุ
สง่ผลโดยตรงกบัความถ่ีในการใช้ระบบขนสง่สาธารณะของผู้สงูอายุ    
 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งผู้ โดยสาร (2560) การประเมินคุณภาพบริการรถโดยสาร
สาธารณะดําเนินการภายใต้แผนงานการสํารวจความพึงพอใจและฐานข้อมลูของผู้ ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเลือกกลุม่ตวัอยา่งจากผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจําทาง
หมวดต่างๆ รถแท็กซี่มิเตอร์ และรถจกัรยานยนต์ โดยได้รับความร่วมมือจากสํานักการขนส่งผู้ โดยสาร 
สํานกังานขนสง่กรุงเทพมหานครพืน้ท่ี 1 – 5 และสํานกังานขนสง่จงัหวดัทัว่ประเทศร่วมดําเนินการสาํรวจ
ผลการสํารวจความ พึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จํานวนทัง้สิน้ 8,197 คน พบว่า 
ผู้ ใช้บริการสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี การศกึษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ทัง้ครอบครัวเฉลี่ยเดือนละ 39,459 บาท มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อทําธุระ
สว่นตวั รองลงมาคือ ทํางาน และกลบับ้าน  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) ใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีทางสถิติ 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประชาชนที่ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ จํานวน 400 คน 
โดยการใช้การคํานวณสตูรของ Yamane (1967) โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวกเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัลกัษณะประชากร 
ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน วตัถุประสงค์ในการ
เดินทาง และความถ่ีในการใช้บริการ มีจํานวนข้อคาํถามทัง้หมด 8 ข้อ     
 ส่วนท่ี 2 การตดัสินใจใช้รถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านการบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านคุณภาพของบุคลากร และ มีจํานวนข้อคําถามทัง้หมด 22 ข้อ มีระดับ  
การตดัสินใจใช้บริการในระดบัมากท่ีสดุ 5 คะแนน,มีระดบัการตดัสินใจใช้บริการในระดบัมาก 4 คะแนน, 
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มีระดบัการตดัสินใจใช้บริการในระดบัปานกลาง 3 คะแนน, มีระดบัการตดัสินใจใช้บริการในระดบัน้อย 2 
คะแนน, มีระดบัการตดัสินใจใช้บริการในระดบัน้อยท่ีสดุ 1 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิตพิรรณนา (descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้   
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรลกัษณะ
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพการสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
วตัถปุระสงค์ในการเดนิทาง และความถ่ีในการใช้บริการ     
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบั
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ การตัดสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครประกอบด้วย ด้านการบริการ  ด้านราคา  ด้านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  
ด้านชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์ และด้านคณุภาพของบคุลากร ท่ีผู้วิจยักําหนดในกรอบแนวคิดการวิจยั 

 2. สถิตอินมุาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้  
 2.1 เพ่ือศึกษาการตัดสินใจบริโภคใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วนตวัต่อเดือน และ  
ในส่วนของปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการที่ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการเดินทาง  ความถ่ีใน 
การใช้บริการจะใช้การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะนําไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และในส่วนของเพศ จะใช้การ
วิเคราะห์ด้วย สถิติ t-test 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง การตดัสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง สถานภาพโสด  อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี  อาชีพพนกังานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
30,000 บาท สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงัตอ่ไปนี ้      
 1. ผลการวิ เคราะห์การตัดสินใจใช้รถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทัง้ 5 ด้าน     
 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจใ ช้รถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประชากร ดงันี ้  ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร ถ เ ม ล์ โ ด ย ส า ร ส า ธ า ร ณ ะ ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ สถานภาพต่างกนั ทําให้ตดัสินใจใช้บริการโดยรวมไม่ตา่งกนัผู้ ใช้บริการรถเมล์
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โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมอีาย ุการศกึษา อาชีพและรายได้สว่นตวัตอ่เดือนตา่งกนั ทํา
ให้ตดัสินใจใช้บริการ โดยรวมตา่งกนั       
 3. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้รถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกพฤติกรรมการใช้บริการ ดังนี ้ผู้ ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการเดินทางต่างกนั ทําให้ตดัสินใจใช้บริการโดยรวมไมต่่างกนัและ 
ผู้ ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความถ่ีในการใช้บริการต่างกัน ทําให้
ตดัสินใจใช้บริการ โดยรวมตา่งกนั 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการตัดสินใจใช้บ ริการรถเมล์ โดยสารสาธารณะของ ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัทําการสรุปตามวตัถปุระสงค์ได้ดงันี  ้     
 1. ผลการศึกษาการตัดสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง      
 1.1 ด้านการบริการ พบว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผู้ วิจยัมีความเห็นวา่ ด้านการบริการ เป็น
สิ่งสําคญัท่ีผู้ ใช้บริการสัมผัสได้เป็นรูปธรรม หากสามารถทําให้ผู้ ใช้บริการรับรู้ได้ถึงคุณภาพของการ
บริการ ก็จะทํากระตุ้นให้ผู้ ใช้บริการเกิดการใช้บริการมากขึ น้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ องค์อร สงวน-
ญาติ,พทัธนนัท์  ศรีมว่ง,วิจิตรา ศรีสอน (2561)ให้ความคิดเห็นว่ารถโดยสารสาธารณะท่ีเลือกใช้บริการ
เป็นประจํามีความปลอดภยัระดบัปานกลาง  และ ฐานตุรา  จนัทรเกต ุ(2554)ที่กล่าวว่า การสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้ รับบริการ ความมัน่ใจได้ และการอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับปานกลาง       
 1.2 ด้านราคาพบว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
รถเมล์โดยสารสาธารณะ ด้านราคาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ผู้ วิจยัมีความเห็นว่าในส่วนของราคา
นัน้หากการบริการมีคณุภาพตอบโจทย์ผู้ ใช้บริการได้ มีความสะดวกปลอดภยัในการเดินทาง ผู้ ใช้บริการ
น่าจะไม่ได้คํานึงถึงราคาเท่าไร เพราะราคาค่าบริการปัจจุบนันัน้เป็นราคาท่ีถูกกว่าการเดินทางด้วย
ช่องทางอื่น  สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรเมศ  บุญเป่ียม (2561)ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ ด้านอตัรา
คา่บริการคา่โดยสารอยูใ่นระดบัปานกลาง และ นวลจนัทร์  กาญจนวิบูลย์ (2556)ได้กล่าวว่า ด้านราคา 
คือ ความเหมาะสมของราคาเม่ือเทียบกบัระยะทางตัง้แตต้่นทาง-ปลายทาง   
 1.3 ด้านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดบั
การตดัสินใจเลือกใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผู้ วิจยัมีความเห็นว่า 
สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน่ ป้ายรถเมล์ ควรจะต้องปรับปรุงให้มากกว่านี ้เพราะบางจดุแสง
สว่างหรือหลงัคาบงัแดดบงัฝนไมม่ี สิ่งเหล่านีก็้มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ  ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ   
องค์อร สงวนญาติ,พทัธนนัท์  ศรีม่วง,วิจิตรา ศรีสอน (2561) ได้กล่าวว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการใช้
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บริการรถโดยสารสาธารณะนกัศกึษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัความคิดเห็นปานกลางซึ่งไม่
สอดคล้องกบั อาริยา  หมดัลี (2559) พบวา่ความพึงพอใจ ด้านอาคารสถานท่ี อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก
ผู้ใช้บริการได้คํานงึถึงความสะดวกปลอดภยัของสถานีขนสง่ผู้ โดยสาร      
 1.4 ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์พบว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ  ระดับปานกลาง ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า การ
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนหนัมาใช้บริการนัน้ ยงัไมไ่ด้มกีารประชาสมัพนัธ์มากเท่าที่ควรรัฐบาลควรเน้น
ในเร่ืองคณุภาพและการประชาสมัพนัธ์ให้เกิดการใช้บริการ  สอดคล้องกบัแนวคิด ของ กานดา เสือจําศีล 
( 2555  อ้างใน วรารักษ์ สกัแสน, 2560) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารกับลูกค้า ท่ีทําให้ลูกค้าได้เห็นความ
แตกต่างของบริการ การจงูใจให้สนใจและใช้บริการ และ กรวิทย์ หินหมื่นไวย์ (2556 อ้างใน วรารักษ์ สกัแสน, 
2560 ) การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีหลากหลายของการสื่อสารกับตลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรมการส่งเสริมการขายและรูปแบบอื่นทัง้ทางตรงสู่สาธารณะ
และทางอ้อมผ่านสื่อ เชน่การประชาสมัพนัธ์       
 1.5 ด้านคุณภาพบุคลากร พบว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ ด้านคุณภาพบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ผู้ วิจยัมี
ความเห็นว่า ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทุกๆส่วนท่ี
เก่ียวข้อง โดยพฒันาจากภายในทีด่ี ก็จะสง่ผลตอ่การปฏิบตัิภายนอกที่ดีตามมาด้วย  เชน่ มีการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพด้านการบริการที่ดี  สอดคล้องกับแนวคิดของ นวลจันทร์ กาญจนวิบูลย์ (2555) ท่ี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านบุคลากร คือ พนักงานตรวจตัว๋แต่กายสุภาพเรียบร้อย และ ชฎาพร แนบชิด ,
กาญจนาภรณ์ นิลจินดา (2557) ได้กล่าวว่าของการให้บริการของพนักงานขบัรถ เฉลี่ย 3.32 ซึ่งอยู่ใน
ระดบัปานกลาง           
 2.ผลการศึกษาการตัดสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประชากรและจําแนกตามรูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการรถเมล์โดยสาร
สาธารณะ สามารถสรุปได้ดงันี ้        
 2.1 ผู้ ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกัน ทําให้การ
ตดัสินใจใช้บริการโดยรวมไมต่า่งกนัเมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ด้านการบริการ ด้านราคา และด้าน
สิ่งอํานวยความสะดวก ไม่ต่างกัน ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า สาเหตุท่ีการตัดสินใจด้านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และด้านคุณภาพของบุคลากรต่างกัน อาจเป็นเพราะเพศชายให้ความสําคญักับการ
ประชาสัมพันธ์และคุณภาพการให้บริการของบุคลากรมากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับแนวคิดของ       
อาริยา  หมดัลี (2559)  ท่ีกลา่วว่า เพศตา่งกนัมีความพึงพอใจตอ่การใช้บริการรถโดยสารประจําทางไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ สุรัชนี ตันเวทย์ยานนท์,กุลเชษฐ์  มงคล (2558) กล่าวไว้ว่า ปัจจัย
สว่นบคุคลที่แตกตา่งกนัมีผลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจในการใช้บริการรถโดยสาร ยกเว้น ด้านเพศ ซึ่งมี
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ผลตอ่พฤติกรรมการ ตดัสินใจในการใช้บริการไมแ่ตกตา่งกนั      
 2.2 ผู้ ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพตา่งกนั ทําให้การ
ตดัสินใจใช้บริการ โดยรวมไมต่า่งกนัเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การตดัสนิใจใช้บริการทัง้ 5 ด้านไม่
ต่างกนั ผู้ วิจยัมีความเห็นว่า แม้สถานภาพ ไม่ว่าจะโสดหรือสมรสก็ไม่ได้มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
รถเมล์โดยสารสาธารณะ แต่หากคนสมรสท่ีมีบุตรแล้วและต้องเดินทางทัง้ครอบครัว การตดัสินใจใช้
บริการรถเมล์โดยสารอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเร่ืองความสะดวกสบาย อาจไปใช้บริการช่องทางอื่น เช่น 
แท็กซี่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ วชิรวัชร งามละม่อม (2558 อ้างใน สุณิสา  ตรงจิตร์ ,2559)ท่ีกล่าวไว้ว่า 
ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเก่ียวกบับุคคล สถานภาพ  ซึ่ง
ความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี ้สามารถบ่งชีล้ักษณะพฤติกรรมการแสดงออกและการ
ตดัสินใจที่แตกต่างกนัและ ไม่สอดคล้องกบั ราช ศิริวฒัน์ (2560 ) กล่าวว่าวงจรชีวิตครอบครัว (Family 
life Cycle Stage) เป็นขัน้ตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตใน
แตล่ะขัน้ตอนเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการทศันคติและค่านิยมของบคุคลทําให้เกิดความต้องการ
ในการใช้บริการ และพฤติกรรมการการใช้บริการ ท่ีแตกตา่งกนั     
 2.3 ผู้ ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ทําให้การ
ตดัสินใจใช้บริการโดยรวมตา่งกนัเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ การตดัสินใจใช้บริการด้านการบริการ 
ด้านราคา ด้านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านช่องทางการประชาสมัพันธ์ ต่างกัน ส่วนด้า น
คณุภาพของบคุลากร ไมต่า่งกนั ผู้วิจยัมีความเห็นวา่ เพราะชว่งวยัที่แตกตา่งกนั ยอ่มมปีระสบการณ์หรือ
ใช้เหตแุละผลที่แตกตา่งกนัสอดคล้องกบัแนวคิด  อปัษรศรี มว่งคง (2552 อ้างใน อญัธิกา  แก้วศิริ,2560) 
กลา่วไว้วา่ อายท่ีุแตกตา่งกนั จะมีความต้องการผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั, สิทธิโชค แก้วขาว(2555 อ้างใน 
อัญธิกา  แก้วศิริ,2560) กล่าวไว้ว่าบุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการสินค้าและบริการ
แตกต่างกนั เน่ืองจากผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง
 2.4 ผู้ ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการศกึษาต่างกนั ทําให้การ
ตดัสินใจใช้บริการโดยรวมตา่งกนัเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ การตดัสินใจใช้บริการด้านการบริการ 
และ ด้านชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์ ตา่งกนั ผู้วิจยัมีความเห็นว่า อาจจะเป็นเพราะว่าผู้มีการศึกษาสูง
กวา่ อาจจะคํานึงถึงคณุภาพของการบริการ และเข้าถึงการประชาสมัพนัธ์ท่ีดีกว่าสอดคล้องกบัแนวคิด 
สิทธิโชค  แก้วขาว (2555 อ้างใน อญัธิกา  แก้วศิริ,2560)ผู้ ท่ีมีการศึกษาสูงจะมีแนวโน้มในการเลือก
บริโภคผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมีคณุภาพกว่าผู้ ท่ีมีการศึกษาตํ่า เนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสงูจะมีอาชีพที่
สามารถสร้างรายได้สงูกว่าผู้ ท่ีมีการศกึษาตํ่า และสอดคล้องกับแนวคิด ฐานุตรา  จันทรเกตุ (2554) ท่ี
กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการมีความแตกต่างกันตามปัจจัยด้าน  ระดับการศึกษา โดย
คณุภาพการให้บริการทกุด้าน        
 2.5 ผู้ ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกัน ทําให้การ
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ตดัสินใจใช้บริการโดยรวมต่างกัน ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า สาเหตท่ีุอาชีพต่างกนัมีการตดัสินใจใช้บริการ
ต่างกันนัน้อาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น อาชีพท่ีมีผลตอบแทนที่สูงก็จะใช้บริการช่องทางอื่นท่ี
สะดวกสบาย  สอดคล้องกบัแนวคิด อปัษรศรี ม่วงคง (2552 อ้างใน อญัธิกา  แก้วศิริ,2560)กล่าวไว้ว่า 
อาชีพของแตล่ะบคุคลจะนําไปสูค่วามจําเป็นและความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกนั , ฐานุตรา  
จนัทรเกต ุ(2554) กลา่วไว้วา่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความแตกตา่งกนัตามปัจจยัด้าน อาชีพ โดย
คณุภาพการให้บริการทกุด้าน         
 2.6 ผู้ ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ส่วนตวัต่อเดือน
ต่างกัน ทําให้การตัดสินใจใช้บริการโดยรวมต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การตดัสินใจ 
ใช้บริการด้านการบริการ ด้านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
ต่างกัน ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ผู้ ใช้บริการที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มจะใช้บริการท่ีมีคุณภาพและมีความ
สะดวกสบาย สอดคล้องกบัแนวคิด สิทธิโชค  แก้วขาว (2555 อ้างใน อญัธิกา  แก้วศิริ,2560) ท่ีกล่าวว่า 
รายได้ของแตล่ะคนจะกระทบตอ่ตราสินค้าและบริการเน่ืองจากรายได้จะมีผลต่ออํานาจซือ้คนท่ีมีรายได้
ตํ่าจะมุง่เน้นสินค้าท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีพและมคีวามไวตอ่ราคามาก ส่วนท่ีมีรายได้สงูจะมุ่งซือ้สินค้าท่ี
มีคณุภาพและราคาสงู โดยเน้นที่ภาพพจน์ของสินค้าเป็นหลกัและ ฐานุตรา  จนัทรเกต ุ(2554) กล่าวไว้
ว่า ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการมีความแตกต่างกนัตามปัจจยัด้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยคุณภาพ
การให้บริการทกุด้าน          
 2.7  ผู้ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีวตัถปุระสงค์ในการเดินทาง
ต่างกัน ทําให้การตดัสินใจใช้บริการ โดยรวมไม่ต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การตดัสินใจ  
ใช้บริการทัง้ 5 ด้านไมต่า่งกนั โดยสว่นใหญ่วตัถปุระสงค์ของการเดนิทางเพ่ือไปทาํงานและทําธรุะสว่นตวั 
ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าจะเดินทางไปทําธุระอะไรก็ตาม  ก็ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
รถเมล์โดยสารสาธารณะ  แต่อาจจะคํานึงถึงด้านอื่นมากกว่า เช่น ความสะดวก สถานที่ท่ีจะไปรถเมล์
โดยสารสาธารณะเข้าถึงหรือไม่ สอดคลองกับผลการวิจัยของ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่ง
ผู้ โดยสาร (2560) พบว่า วัตถปุระสงค์ในการเดินทางเพื่อทําธุระส่วนตวั รองลงมาคือ ทํางาน และกลบั
บ้าน และ สรุัชนี ตนัเวทย์ยานนท์,กุลเชษฐ์  มงคล(2558) กล่าวว่า วตัถุประสงค์ส่วนใหญ่เพื่อเดินทาง
กลบับ้านจากท่ีทํางาน สาเหตทุี่ใช้บริการ เนื่องจากความปลอดภยั    
 2.8  ผู้ ใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความถ่ีในการใช้บริการ
ตา่งกนั ทําให้การตดัสินใจใช้บริการโดยรวมตา่งกนั ผู้ วิจยัมีความเห็นวา่ ความถ่ีในการใช้บริการ มีผลต่อ
การตดัสินใจใช้บริการ เพราะหากต้องเดินทางบอ่ยก็มีแนวโน้มจะใช้บริการมากขึน้เพราะจะชว่ยประหยดั
คา่ใช้จา่ย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ นวลจนัทร์  กาญจนวิบลูย์ (2555) การเดินทางโดยสารประจําทาง 
เหตท่ีุเลือกเพราะประหยดัคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง เดินทางประมาณ 5-6 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าจํานวนการเดินทางยิ่งมาก ทําให้มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ เพราะช่วย
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ประหยัดค่าใช้จ่าย  กาญจน์กรอง  สุอังคะ (2558) กล่าวไว้ว่า ความมีสุขภาพดีของผู้ สูงอายุส่งผล
โดยตรงกบัความถ่ีในการใช้ระบบขนสง่สาธารณะและตวัแปรอื่น เช่นรายได้ การครอบครองยานพาหนะ 
ความสามารถในการขบัขี่ ท่ีอาจจะผลตอ่ความถ่ีในการใช้รถขนสง่สาธารณะด้วยเชน่เดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 จากผลการวิจยัครัง้นี ้มข้ีอเสนอแนะในการวิจยัเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดงันี ้         
 1. ด้านการบริการ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการรถเมล์
โดยสารสาธารณะ ด้านการบริการ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางซึ่งจะต้องปรับปรุงด้านการ
บริการให้มีคณุภาพที่ดีขึน้ในทุกๆด้านเพ่ือให้ประชาชนหนัมาใช้บริการ ดงันี ้ ความสะดวกสบายในการ
เดินทาง  ควรเพิ่มความถ่ีของรอบรถให้มากขึน้ และให้เชื่อมตอ่กบัระบบขนส่งสาธารณะอื่น, ด้านรวดเร็ว
ในการเดินทาง และการบริการท่ีตรงเวลา ควรพฒันาและนําระบบเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือมีความแน่นอนใน
เร่ืองของเวลา ณ จดุรับผู้ โดยสาร เพ่ือสะดวกตอ่การวางแผนในการเดนิทาง, ด้านการเข้าถึงบริการได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ บางเส้นไมม่รีถเมล์ , ด้านความปลอดภยัในการเดินทาง คนขบัควรคํานงึถึง
ความปลอดภยัของผู้ โดยสารให้มาก ,ด้านสภาพรถโดยสารควรมีการปรับปรุงดงันี ้ควรปรับปรุงสภาพรถ
ให้ใหมก่วา่นี ้ดแูลความสะอาดทัง้ภายในและภายนอก      
 2. ด้านราคาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดบัการตดัสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสาร
สาธารณะ ด้านราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ราคาไมไ่ด้มผีลตอ่การใช้บริการเท่าท่ีควร ควร
มีการปรับปรุงเพ่ือให้ผู้ โดยสารมีความรู้สกึว่า คา่โดยสารที่จา่ยไปคุ้มคา่กบับริการที่ได้รับ  
 3. ด้านสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับการ
ตดัสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ ด้านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกอยู่ในระดบัปาน
กลาง ดงันัน้สิ่งท่ีควรปรับปรุงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการมากยิ่งขึน้  ด้านท่ีพักผู้ โดยสารควรจะมี  
ไฟสว่าง เป็นจดุเดน่ มีกล้องวงจรปิดมีปุ่ มฉกุเฉินในกรณีเกิดเหตรุ้าย  ป้ายรถเมล์ควรสามารถกนัแดดกัน
ฝนกนัลมได้ ปา้ยบอกตําแหนง่ ควรมเีวลาเข้า-ออกป้ายท่ีชดัเจน    
 4. ด้านช่องทางการประชาสมัพันธ์ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดบัการตดัสินใจใช้
บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ ด้านช่องทางการประชาสมัพนัธ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ควรปรับปรุงดงันี ้ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถเมล์โดยสาร
สาธารณะให้มากขึน้   อาจจะใช้สื่อโฆษณาให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้รถเมล์  หรือใช้บุคคลท่ีมี
อิทธิพลในการประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในการให้บริการของรถเมล์   
 5. ด้านคุณภาพบุคลากรประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับการตัดสินใจใช้บริการ
รถเมล์โดยสารสาธารณะ ด้านคุณภาพบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ดังนัน้สิ่งท่ีควรปรับปรุงดังนี ้ 
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พนกังานควรแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย  มีความเป็นมิตร ยิม้แย้มแจ่มใส  มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่
และให้บริการด้วยความเต็มใจ  พนักงานขับรถ ขับรถดี ปลอดภัย บริการรับ -ส่ง ตรงจุดให้บริการ 
พนกังานมีทศันคติและมีใจรักในอาชีพ  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถควบคมุอารมณ์ได้เป็นอย่างด ี 
ซึง่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก็ต้องมกีารจดัอบรมเพื่อพฒันาคณุภาพการบริการและมีการติดตามประเมินผล
การปฏบิตัิงานของพนกังาน อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขึน้เร่ือยๆ สิ่งเหลา่นีก็้
จะเป็นสว่นหนึ่งท่ีจะทําให้ประชาชนหนัมาใช้บริการรถเมล์มากยิ่งขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาตวัแปรอื่นๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ เช่น 
ปัจจยัด้านความพึงพอใจหลงัการใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ    
 2. ควรมีการศึกษาด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ เช่น ประชาชนในเขตปริมณฑลที่ใช้
บริการรถเมล์โดยสารสารธารณะ        
 3. ควรศกึษาวิจยัในหลายมิติท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ เช่น การ
วิจยัเชิงคณุภาพ การวิจยัเชิงปริมาณ และผสมผสานวธีิการวิจยั เพื่อให้ได้ผลการวิจยัท่ีตอบโจทย์การวิจยั
สามารถนําผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้ 
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