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บทสรุปผูบริหาร 
 
 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กอตั้งและดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยคณะกรรมการ

บริหารกิจการองคการมีความมุงม่ันบริหารจัดการใหเปนท่ียอมรับสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนและสังคม 

ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ยึดม่ันในคุณธรรม คานิยม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ รับผิดชอบตอประชาชนผูใชบริการ และมีการดําเนินงานดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต 

ตรวจสอบได ดังนั้นการใหบริการแกประชาชนจึงเปนหัวใจหลักสําคัญในการดําเนินงานของ ขสมก. และ

จําเปนตองทราบความพึงพอใจของผูใชบริการเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพบริการใหเปนท่ียอมรับ 

โดยรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ประจําปงบประมาณ 2564  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ

ผูใชบริการ ทราบถึงปญหา และลําดับความสําคัญของปญหา ตลอดจนความตองการ/ความคาดหวัง ความ

ผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปน

คูแขงของ ขสมก. การเก็บขอมูลในการสํารวจครั้งนี้ไดพัฒนาเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม โดยเริ่มจาก

กระบวนการและการกําหนดปจจัยใหเหมาะสมและครอบคลุมประเด็นท่ีสอดคลองกับระบบประเมินผล

รัฐวิสาหกิจในระบบใหม (SE-AM) เพ่ือใหตอบสนองความพึงพอใจของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ     

ซ่ึงปจจัยท่ีใชในการสํารวจความพึงพอใจ / ไมพึงพอใจ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการและ

ความปลอดภัย ท้ังนี้ไดสรางแบบสอบถามผานระบบออนไลน ซ่ึงเปนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิด

ประโยชน แสดงผลการสํารวจไดอยางรวดเร็วแบบทันทีทันใด ทําใหการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการของ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดําเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด และสอดคลองกับรูปแบบ    

การดําเนินชีวิตของผูใชบริการในปจจุบัน โดยการสํารวจไดคํานึงถึงการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการปองกัน   

การแพรระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม พรก. ฉุกเฉิน เรื่องการเวนระยะหางทางสังคม 

(Social Distancing) โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการใหบริการของ ขสมก. ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ประจําปงบประมาณ 2564  สรุปไดดังนี้ 
 

1.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และ

ความภักดขีองผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 

- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ประกอบดวย  รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา  สรุปไดวา ผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสง
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มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถโดยสารปรับอากาศ มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “พึงพอใจระดับ

มาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.73  คิดเปนรอยละ 74.60  ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 

3.86) มีคาเฉลี่ยเทากัน คิดเปนรอยละ 77.20  ลําดับ 2) ดานลักษณะทางกายภาพ และ ดานราคา ( x = 

3.73) มีคาเฉลี่ยเทากัน คิดเปนรอยละ 74.60 ลําดับ 3) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ)  ( x = 3.71) 

คิดเปนรอยละ 74.20 
 

 สําหรับผูใชบริการรถโดยสารธรรมดามีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “พึงพอใจระดับมาก”    

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.79  คิดเปนรอยละ 75.80  ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด     

3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานบุคลากร ( x = 3.98) คิดเปนรอยละ 79.60  ลําดับ 2) ดานกระบวนการ

ใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.95) คิดเปนรอยละ 79.00 ลําดับ 3) ดานราคา ( x = 3.85) คิดเปน

รอยละ 77.00 
 

- สรุปผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 

ผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผู ใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา สรุปไดวา ผูใชบริการรถโดยสารปรับอากาศมีความ

ไมพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “ไมพึงพอใจระดับปานกลาง”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.25 คิดเปน  

รอยละ 65.00 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดาน     

การสงเสริมการตลาด ( x = 3.29) คิดเปนรอยละ 65.80  ลําดับ 2) ดานลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.28) 

คิดเปนรอยละ 65.60 ลําดับ 3) ดานราคา และดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากัน 

( x = 3.27) คิดเปนรอยละ 65.40 
 

สวนผูใชบริการรถโดยสารองคการ ขสมก. (รถโดยสารธรรมดา) มีความไมพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ 

“ไมพึงพอใจระดับปานกลาง”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.14  คิดเปนรอยละ 62.80 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึง

พอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.24) คิดเปน

รอยละ 64.80  ลําดับ 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.17) คิดเปนรอยละ 63.40 

และลําดับ 3) ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.16) คิดเปนรอยละ 63.20 
 

-   สรุปผลการสํารวจความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการ        

รถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 

  ผลการสํารวจความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการรถโดยสาร

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา สรุปไดวา 

ผูใชบริการรถโดยสารปรับอากาศมีความตองการ/ความคาดหวัง  โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”        

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.78) คิดเปนรอยละ 75.60  มีความผูกพัน โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับ
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มาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.57) คิดเปนรอยละ 71.40 และมีความภักดี โดยภาพรวม อยูในระดับ 

“ระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.57) คิดเปนรอยละ 71.40 
 

  สวนผูใชบริการรถโดยสารธรรมดามีความตองการ/ความคาดหวัง โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”      

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.94) คิดเปนรอยละ 78.80 มีความผูกพัน โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับ

มาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.62) คิดเปนรอยละ 72.40 และมีความภักดี โดยภาพรวมอยูในระดับ 

“ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.65) คิดเปนรอยละ 73.00 
 

-   สรุปลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

(ขสมก.) พบวา รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา   
 

ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวาลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถโดยสารปรับอากาศ โดยเรียงลาํดบัขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับมากท่ีสุด คือ ลําดับ 1) 

ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางการเดินรถ คิดเปนรอยละ 22.90 ลําดับ 2) 

ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คิดเปนรอยละ 16.40 และลําดับ 3) ควรดูแล

ความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 15.70   
 

ลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)           

รถโดยสารธรรมดา โดยเรียงลําดับปญหาท่ีสําคัญ 3 อันดับมากท่ีสุด 1) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของ

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คิดเปนรอยละ 21.20  ลําดับ 2) ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมี

สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 19.00 และลําดับ 3) ควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวน

เพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 16.00 

 

1.2  ผลการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน 

และความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ภาพรวม) 
 

- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ภาพรวม)  
 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ภาพรวม) 

ประกอบดวย  รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา  สรุปไดวา ผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (ภาพรวม) มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “พึงพอใจระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับ

คะแนน 3.76  คิดเปนรอยละ 75.20 ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 

ลําดับ 1) ดานบุคลากร ( x =3.92) คิดเปนรอยละ 78.40 ลําดับ 2) ดานกระบวนการใหบริการและความ

ปลอดภัย ( x = 3.90)  คิดเปนรอยละ 78.00 และลําดับ 3) ดานราคา ( x = 3.80) คิดเปนรอยละ 76.00 
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- สรุปผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ภาพรวม) 
 

ผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ภาพรวม) 

ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา สรุปไดวา ผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (ภาพรวม) มีความไมพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “ไมพึงพอใจระดับปานกลาง”มีคาเฉลี่ย 

ท่ีระดับคะแนน 3.20 คิดเปน  รอยละ 64.00 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ

แรก ไดแก 1) ดานลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.26) คิดเปนรอยละ 65.20 ลําดับ 2) ดานการสงเสริม

การตลาด ( x = 3.23) คิดเปนรอยละ 64.60 3) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.22) 

คิดเปนรอยละ 64.40 
 

-   สรุปผลการสํารวจความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการรถ

โดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ภาพรวม) 
 

  ผลการสํารวจความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการรถโดยสาร

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ภาพรวม) ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา สรุปไดวา 

ผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ภาพรวม) มีความตองการ/ความคาดหวัง โดยภาพรวม   

อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.86) คิดเปนรอยละ 77.20 ความผูกพัน โดยภาพรวม 

อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.59) คิดเปนรอยละ 71.80 และความภักดี         

โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.61) คิดเปนรอยละ 72.20 
 

-   สรุปลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

(ภาพรวม)  
 

ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวาลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (ภาพรวม) โดยเรียงลําดับขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับมากท่ีสุด คือ ลําดับ 1) ควรมีมาตรการ

ควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คิดเปนรอยละ 18.70  2) ควรดูแลความสะอาด/

บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 17.40 และลําดับ 3) ควรนํา

เทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางการเดินรถ คิดเปนรอยละ 16.70 

 

1.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และ

ความภักดีของของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ          

รถโดยสารธรรมดา และรถตู) 
 

- สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสาร ปรับอากาศ   

รถโดยสารธรรมดา และรถตู) 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)               
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ป 2564 
 

5 

 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถโดยสาร   

ปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู สรุปไดวา ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสาร     

ปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา) มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “พึงพอใจระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ี

ระดับคะแนน 3.70  คิดเปนรอยละ 74.00 ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก ลําดับ 1) ดานบุคลากร ( x = 3.79) คิดเปนรอยละ 75.80 ลําดับ 2) ดานกระบวนการใหบริการและ

ความปลอดภัย ( x = 3.78)  คิดเปนรอยละ 75.60 และลําดับ 3) ดานลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.72) คิด

เปนรอยละ 74.40  
 

  สวนผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “พึงพอใจ

ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.65 คิดเปนรอยละ 73.00 ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานบุคลากร ( x = 3.74)  คิดเปนรอยละ 74.80 ลําดับ 2) ดาน

กระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.73)  คิดเปนรอยละ 74.60 และลําดับ 3) ดานราคา ( x = 

3.70) คิดเปนรอยละ 74.00  
 

- สรุปผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับ

อากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู) 
 

         ผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถโดยสารปรับ

อากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู  สรุปไดวา ผูใชบริการรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา มีความ

ไมพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “ไมพึงพอใจระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.41  คิดเปนรอยละ 68.20 

ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานลักษณะทางกายภาพ   
( x = 3.44) คิดเปนรอยละ 68.80  ลําดับ 2) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) ดานชองทางการ

บริการ ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.42) คิดเปนรอยละ 68.40 ลําดับ 3) ดาน

บุคลากร มีคาเฉลี่ย ( x = 3.39) คิดเปนรอยละ 67.80 และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานราคา และดาน

กระบวนการใหบริการและความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.38) คิดเปนรอยละ 67.60 
 

    สวนผูใชบริการรถตู มีความไมพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “ไมพึงพอใจระดับปานกลาง” มีคาเฉลี่ยท่ี

ระดับคะแนน 3.40  คิดเปนรอยละ 68.00 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก ลําดับ 1) ดานผลิตภัณฑ และดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.43) คิดเปนรอยละ 68.60  ลําดับ 2) 

ดานชองทางการบริการ ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากัน      

( x = 3.39) คิดเปนรอยละ 67.80 ลําดับ 3) ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.37) คิดเปนรอยละ 67.40 

และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.35) คิดเปนรอยละ 67.00 
 

- สรุปผลการสํารวจความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการรถโดยสาร

เอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู) 
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 ผลการสํารวจความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการรถโดยสาร

เอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู  สรุปไดวา ผูใชบริการรถ

โดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา มีความตองการ/ความคาดหวัง  โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”  

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.79  คิดเปนรอยละ 75.80  มีความผูกพัน โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”         

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.54  คิดเปนรอยละ 70.80 และมีความภักดี โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”       

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.58  คิดเปนรอยละ 71.60 

 

  สําหรับผูใชบริการรถตูมีความตองการ/ความคาดหวัง  โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”         

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.63  คิดเปนรอยละ 72.60  มีความผูกพัน โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”  

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.57  คิดเปนรอยละ 71.40 และมีความภักดี โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”    

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.62  คิดเปนรอยละ 72.40 
 

- สรุปลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสาร  

ปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู) 
 

 ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวาลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวม

บริการ ประเภท รถโดยสารปรับอากาศ  และรถโดยสารธรรมดา โดยเรียงลําดับขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับ

มากท่ีสุด คือ ลําดับ 1) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 คิดเปนรอย

ละ 22.50 ลําดับ 2) ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางเดินรถ และควร

มีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน (มีคารอยเทากัน) คิดเปนรอยละ 16.80 และลําดับ 3) ควรดูแล

ความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 15.00  
 

 ลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ รถตู โดยเรียงลําดับ

ขอเสนอแนะท่ีสําคัญ 3 อันดับมากท่ีสุด คือลําดับ 1) ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่น มาใชในการให

ขอมูลและเสนทางเดินรถ คิดเปนรอยละ 21.40 ลําดับ 2) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิค - 19 คิดเปนรอยละ 20.00 และลําดับ 3) ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพ

พรอมใชงานอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 18.60 

 

1.4 ผลการสํารวจความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และ

ความภักดีของของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา 

ARL) และเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) 
 

 - สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, 

รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ)  

 



  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)               
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ป 2564 
 

7 

 

 ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง ประกอบดวย รถไฟฟา 

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลอง

แสนแสบ) สรุปวาผูใชบริการรถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม อยูในระดับ “พึงพอใจระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.94  คิดเปนรอยละ 78.80 ท้ังนี้

ผูใชบริการ  มีความพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานบุคลากร ( x = 

4.16) คิดเปนรอยละ 83.20  ลําดับ 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 4.11) คิดเปน

รอยละ 82.20 และลําดับ 3) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) ( x = 4.04) คิดเปนรอยละ 80.80  
 

  สวนผูใชบริการเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ)  มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม อยูในระดับ “พึงพอใจระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.78  คิดเปนรอยละ 75.60 ท้ังนี้

ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานราคา ( x = 4.08)  คิดเปน

รอยละ 81.60 ลําดับ 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 4.00) คิดเปนรอยละ 80.00

ลําดับ 3) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) ( x = 3.90) คิดเปนรอยละ 78.00  
 

- สรุปผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, 

รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) 
 

  ผลการสํารวจระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง ประกอบดวย รถไฟฟา 

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลอง

แสนแสบ)  สรุปไดวา ผูใชบริการ รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) มีความไมพึงพอใจ

ในภาพรวม อยูในระดับ “ไมพึงพอใจระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.63  คิดเปนรอยละ 72.60 ท้ังนี้

ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของ

การบริการ) ( x = 3.74) คิดเปนรอยละ 74.80 ลําดับ 2) ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ

ใหบริการและความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.68) คิดเปนรอยละ 73.60 และลําดับ 3) ดานบุคลากร      

( x = 3.66) คิดเปนรอยละ 73.20 และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานชองทางการบริการ มีคาเฉลี่ยเทากัน   

( x = 3.52) คิดเปนรอยละ 70.40 
 

  สวนผูใชบริการ เรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) มีความไมพึงพอใจ

ในภาพรวม อยูในระดับ “ไมพึงพอใจระดับนอย” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 2.51  คิดเปนรอยละ 50.20 ท้ังนี้

ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานชองทางบริการ ( x = 

2.66) คิดเปนรอยละ 53.20 ลําดับ 2) ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 2.60) คิดเปนรอยละ 52.00 และ

ลําดับ 3) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 2.53) คิดเปนรอยละ 50.60  
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 -  สรุปผลการสํารวจความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการระบบ

ขนสงท่ีเปนคูแขง ขสมก. ประกอบ รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร 

(เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) 
 

  ผลการสํารวจระดับความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการ

ระบบขนสงท่ีเปนคูแขง ขสมก. ประกอบดวย รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือ

โดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) สรุปไดวา ผูใชบริการรถรถไฟฟา (รถไฟฟา 

MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) มีความตองการ/ความคาดหวัง  โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”      

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.98) คิดเปนรอยละ 79.60  มีความผูกพัน  โดยภาพรวม อยูในระดับ 

“ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x =3.75) คิดเปนรอยละ 75.00 และมีความภักดี โดยภาพรวม อยูใน

ระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x =3.82) คิดเปนรอยละ 76.40 

 สวนผูใชบริการเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) มีความตองการ/ 

ความคาดหวัง โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.93)  คิดเปนรอยละ 

78.60 มีความผูกพันโดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.55) คิดเปนรอย

ละ 71.00 และมีความภักดี โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.61)   

คิดเปนรอยละ 72.20 

 

 - สรุปลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง รถไฟฟา (รถไฟฟา 

MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) 
 

ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวาลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง 

ขสมก. รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) โดยเรียงลําดับขอเสนอแนะท่ีมีความสําคัญ   

3 ลําดับมากท่ีสุด คือ ลําดับ 1) ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางเดิน

รถ คิดเปนรอยละ 20.50 ลําดับ 2) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19   

คิดเปนรอยละ 20.00 และลําดับ 3) ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ    

คิดเปนรอยละ 17.10 
 

สําหรับความสําคัญของขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง คือ เรือโดยสาร (เรือดวน

เจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) โดยเรียงลําดับขอเสนอแนะท่ีมีความสําคัญ 3 ลําดับมากท่ีสุด   

คือ ลําดับ 1) ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางเดินรถ คิดเปนรอยละ 

31.40 ลําดับ 2) ควรมีจํานวนเท่ียวเรือ ในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 23.30 และลําดับ 3) ควรเพ่ิม

ชองทางการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย คิดเปนรอยละ 9.50  
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 1.5 เปรียบเทียบระดับความระดับความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง 

ความผูกพัน และความภักดี ของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  รถโดยสาร

เอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงองคการ 
 

- เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และ     

ความภักดี ของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงองคการ 
 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และ
ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวม เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมาก
ท่ีสุด คือ ลําดับ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.94) คิดเปนรอยละ 78.80  ลําดับ 2) 
รถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา ( x = 3.79) คิดเปนรอยละ 75.86 และลําดับ 3)  ระบบขนสงท่ีเปน
คูแขงของ ขสมก. เรือโดยสาร ( x = 3.78) คิดเปนรอยละ 75.63 
 

 ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. พบวาผูใชบริการมีความไมพึงพอใจโดยรวม เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 
อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.63) คิดเปนรอยละ 72.51        
2) รถโดยสาร เอกชนรวมบริการ รถโดยสารปรับอากาศ/ธรรมดา ( x = 3.41) คิดเปนรอยละ 68.14 และ    
3) รถโดยสารเอกชนรวมบริการ รถตู ( x = 3.39) คิดเปนรอยละ 67.86 
 

 ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการกับรถโดยสาร
เอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. พบวา ผูใชบริการมีความตองการและความ
คาดหวัง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 
3.98) คิดเปนรอยละ 79.60  2) รถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา ( x = 3.94) คิดเปนรอยละ 78.80 
และ 3)  ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. เรือโดยสาร ( x = 3.93) คิดเปนรอยละ 78.60  
 

 ผลเปรียบเทียบความผูกพันของผูใชบริการ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบ
ขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.75) คิดเปนรอยละ 75.00  2) รถโดยสารองคการ รถโดยสาร
ธรรมดา ( x = 3.62) คิดเปนรอยละ 72.40  และ 3) รถโดยสารองคการ รถโดยสารปรับอากาศ และรถ
โดยสารเอกชนรวมบริการ รถตู มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.57) คิดเปนรอยละ 71.40 
 

 ผลเปรียบเทียบความภักดีของผูใชบริการ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสง
ท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.82) คิดเปนรอยละ 76.40 2) รถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา  
( x = 3.65) คิดเปนรอยละ 73.00 และ 3) และรถโดยสารเอกชนรวมบริการ รถตู ( x = 3.62) คิดเปนรอยละ 
72.40 
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 1.6 เปรียบเทียบระดับความระดับความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความ

ผูกพัน และความภักดี ของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถโดยสาร

เอกชนรวมบริการ  
 

- เปรียบเทียบความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน ความภักดี 

ของผูใชบริการรถโดยสารองคการ และรถโดยสารเอกชนรวมบรกิาร  
 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.) และรถโดยสารเอกชน
รวมบริการ สรุปไดวาผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) ( x = 3.76) คิดเปน
รอยละ 75.20 ซ่ึงมากกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ ( x = 3.67) คิดเปนรอยละ 73.40 และเม่ือพิจารณา
ความพึงพอใจแตละปจจัย พบวา ท้ัง 7 ปจจัย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ ดาน   
การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการและ        
ความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยและคารอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.) 
มากกวาความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  
 

 ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.) และรถโดยสารเอกชน
รวมบริการ พบวาผูใชบริการมีความไมพึงพอใจโดยรวมตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) ( x = 3.20) คิดเปน
รอยละ 63.97 ซ่ึงนอยกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ ( x = 3.40) คิดเปนรอยละ 68.05 และเม่ือพิจารณา
ความไมพึงพอใจแตละปจจัย พบวา ท้ัง 7 ปจจัย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ      
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการและความ
ปลอดภัยมีคาเฉลี่ยและคารอยละความไมพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.)    
นอยกวาความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  
  

 ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการรถโดยสาร
องคการ และรถโดยสารเอกชนรวมบริการ พบวา ผูใชบริการมีความตองการและความคาดหวังตอรถโดยสาร
องคการ ( x = 3.86)   คิดเปนรอยละ 77.20 มากกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ ( x = 3.74) คิดเปนรอยละ 
74.80  สวนความผูกพันของผูใชบริการโดยสารองคการ ( x = 3.59) คิดเปนรอยละ 71.80 มากกวารถโดยสาร
เอกชนรวมบริการ ( x = 3.56) คิดเปนรอยละ 71.2 และผูใชบริการโดยสารองคการมีความภักดีตอรถโดยสาร
องคการ ( x = 3.61) คิดเปนรอยละ 72.20 นอยกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ ( x = 3.62) คิดเปนรอยละ 
72.40  
 
 1.7 การแบงกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  

-  กลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา 

การจัดกลุมดวยเทคนิคการใชเกณฑประชากรศาสตร และการใชสถิติการแบงกลุม จากขอมูลสามารถ

แบงกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารปรับอากาศ  โดยเรียงลําดับกลุมผูใชบริการรถโดยสารมาก

ท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดดังนี้ 
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กลุมท่ี 1 กลุมผูใชบริการเปนนักเรียน/นักศึกษา มีอายุอยูระหวาง 18-25 ป มีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน ไมไดใชบริการรถโดยสารทุก

สัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 9.00-12.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือประหยัดคาใชจาย และใชบริการ

เพ่ือเดินทางไปโรงเรียน ไปมหาวิทยาลัย ใชบริการรถโดยสารปรับอากาศถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตองตอรถ 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานบุคลากร และมีความไมพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพของรถโดยสาร  

คาดหวังใหพนักงานบริการดวยความสุภาพ และบริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ผูใชบริการรูสึก

ผูกพัน คุนเคยกับบริการของรถโดยสารปรับอากาศมาอยางยาวนาน และจะยังคงใชบริการของ ขสมก. แมจะมี

บริการอ่ืนท่ีดีกวา ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ การนําเทคโนโลยีสมัยใหม การนํา

แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางการเดินรถ และตองการใหมีมาตรการควบคุมการติดตอของการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19  
 

 กลุมท่ี 2  กลุมผูใชบริการท่ีเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน มีอายุอยูระหวาง     

26 - 45 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาทตอเดือน ใชบริการรถโดยสาร

เปนประจําทุกวัน ชวงเวลาในการใชบริการคือ 05.00 – 09.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือประหยัดคาใชจาย

และเสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ โดยใชบริการรถโดยสารปรับอากาศถึง

จุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย

สูงสุด และมีความไมพึงพอใจ ดานลักษณะทางกายภาพของรถโดยสาร  คาดหวังใหพนักงานบริการดวยความ

สุภาพ และรถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมใหบริการ  ผูใชบริการรูสึกรักผูกพันกับบริการของรถโดยสารปรับ

อากาศ  ซ่ึงคิดวาบริการรถโดยสารของ ขสมก. เปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหา         

ท่ีตองการใหปรับปรุง คือ การดูแลความสะอาด และบํารุงรักษารถโดยสารใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
 

 กลุมท่ี 3 กลุมผูใชบริการท่ีมีอาชีพอิสระ ธุรกิจสวนตัว คาขาย  มีอายุอยูระหวาง 26 - 45 ป การศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาทตอเดือน ใชบริการ      

รถโดยสาร 2-3 ครั้งตอสัปดาห  ชวงเวลาในการใชบริการคือ 05.00 – 12.00 น. (ชวงเวลา 05.00 – 09.00 และ

09.00 – 12.00 มีความถ่ีในการใชบริการใกลเคียงกัน) เหตุผลในการใชบริการ คือ ประหยัดคาใชจายและเสนทาง

ครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ ใชบริการรถโดยสารปรับอากาศถึงจุดหมาย

ปลายทางโดยไมตอรถผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย และ 

มีความไมพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพของรถโดยสาร  คาดหวังใหรถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมใหบริการ 

และมีเสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง  ผูใชบริการรูสึกรักผูกพันกับบริการของรถโดยสารปรับอากาศ  

และจะยังคงใชบริการรถโดยสารของ ขสมก. อยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหา ท่ีตองการ        

ใหปรับปรุง คือ มีเท่ียวรถบริการในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน และมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของ  

เชื้อไวรัสโควิค-19 (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 
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- กลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา 
 

 การจัดกลุมดวยเทคนิคการใชเกณฑประชากรศาสตร และการใชสถิติการแบงกลุม จากขอมูลสามารถ

แบงกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา โดยเรียงลําดับกลุมผูใชบริการรถโดยสารมากท่ีสุด 3 

อันดับแรก ไดดังนี้ 
 

 กลุมท่ี 1 กลุมผูใชบริการท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา มีอายุอยูระหวาง 18-25 ป การศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาทตอเดือน ไมไดใชบริการรถโดยสารทุกสัปดาห 

ชวงเวลาในการใชบริการคือ 09.00-12.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือ ประหยัดคาใชจาย และใชบริการเพ่ือ

เดินทางไปโรงเรียน  ไปมหาวิทยาลัย  ใชบริการรถโดยสารธรรมดาถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ ผูใชบริการ 

มีความพึงพอใจในปจจัยดานบุคลากร และมีความไมพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ คาดหวังใหรถโดยสาร   

มีเสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง  ผูใชบริการจะเลือกใชบริการรถโดยสารของ ขสมก. กอนการ

เดินทางดวยวิธีอ่ืน  ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ ควรมี การดูแลความสะอาด/

บํารุงรักษารถโดยสารใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ และมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิค-19 (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 
 

 กลุมท่ี 2  กลุมผูใชบริการท่ีเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน มีอายุอยูระหวาง          

26 - 45 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาทตอเดือน ใชบริการรถโดยสาร  

2-3 ครั้งตอสัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 05.00 – 09.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือประหยัดคาใชจาย

และสะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืนๆ ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ โดยใชบริการรถโดยสารธรรมดา         

ถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานบุคลากร และมีความไมพึงพอใจ     

ดานลักษณะกายภาพ คาดหวังใหรถโดยสารมีวิธีการชําระคาโดยสารเหมาะสมสําหรับผูใชบริการ โดยผูใชบริการ      

มีความคุนเคยกับบริการรถโดยสารมาอยางยาวนาน และจะเลือกใชบริการรถโดยสารของ ขสมก. กอนการเดินทาง

ดวยวิธีอ่ืน  ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ มีมาตรการควบคุมการติดตอของการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 และจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหพรอมใช

งาน (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 
 

  กลุมท่ี 3 กลุมผูใชบริการท่ีมีอาชีพอิสระ ธุรกิจสวนตัว คาขาย  อายุอยูระหวาง 26 - 45 ป มีการศึกษา    

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีรายไดระหวาง 15,001 – 20,000 บาทตอเดือน ใชบริการรถโดยสาร 2-3 ครั้ง

ตอสัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 09.00 – 12.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือประหยัดคาใชจายและ

เสนทางครอบคลุมหลากหมายพ้ืนท่ี  ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ โดยใชบริการรถโดยสารธรรมดาถึงจุดหมาย

ปลายทางโดยไมตอรถ  ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย และมี

ความไมพึงพอใจ ดานผลิตภัณฑ คาดหวังใหพนักงานใหบริการดวยความสุภาพ และบริการดวยความปลอดภัย

ตลอดการเดินทาง  ผูใชบริการมีความคุนเคยกับบริการรถโดยสารมาอยางยาวนาน และยังคงใชบริการรถโดยสาร

อยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ มีมาตรการควบคุมการติดตอของการ



  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)               
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ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 และจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหพรอมใช

งาน (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 
 

  1.8  ขอสังเกตในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
 

 สําหรับการลงพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจําปงบประมาณ 2564 นัน้ พบขอสังเกตในการเก็บขอมูล ซ่ึงดําเนินการในชวงท่ีเกิด

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิค – 19 ระลอกใหมสายพันธโอมิครอน (Omicron) องคกรภาครัฐ 

และเอกชนสวนใหญมีมาตรการใหพนักงานปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from Home: WFM) ทําใหผูใชบริการระบบ

ขนสงสาธารณะมีจํานวนเบาบางในแตละพ้ืนท่ี  รวมถึงผูตอบแบบสอบถามมีความกังวล และระมัดระวังอยางมาก

ในการใหขอมูล โดยใหความสําคัญเก่ียวกับการรักษาระยะหางทางสังคม (Social Distancing)  นอกจากนั้นการ

สํารวจไดใชเครื่องมือ คือ แบบสอบออนไลน ผาน Google Form กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจึงเปนกลุม

นักเรียน/นักศึกษา ซ่ึงเปนคนรุนใหมท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดดีกวาผูใชบริการในกลุมอ่ืนๆ  สวน

การเดินทางของผูใชบริการนั้น เลือกใชบริการระบบขนสงสาธารณะท่ีสามารถเดินทางไดถึงจุดปลายทางโดย  

ไมตองตอรถ หรือเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะอ่ืนๆ เนื่องจากตองการลดการสัมผัสกับผูคนท่ีใชบริการ

ขนสงสาธารณะ ดังนั้นผูใชบริการระบบขนสงสาธารณะอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง และพฤติกรรม

การใชบริการท่ีแตกตางไปจากการใชบริการในชวงสถานการณปกติ 
 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจําป

งบประมาณ 2564  ทางองคกรสามารถนําผลสํารวจไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน

เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ เนื่องจากการใหบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

เปนการใหบริการสาธารณะท่ียังครองใจผูใชบริการกลุมผูมีรายไดนอย และเปนการเดินทางท่ีผูใชบริการ

สามารถเขาถึงไดงาย รวมถึงยังชวยประหยัดคาใชจายใหแกประชาชน อยางไรก็ตามทางองคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ (ขสมก.) ควรมีการพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการ/

ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดี เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการท่ีสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูใชบริการตอไป  
 

 อยางไรก็ตาม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ควรทําความเขาใจในความตองการของ

ผูใชบริการ ท้ังรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา ในแตละกลุมท่ีจําแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ซ่ึงมีความแตกตางกันท้ังในดานพฤติกรรมการใชบริการ ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจตอ

ปจจัยตางๆ ความตองการ/ความคาดหวังตอบริการของ ขสมก. ความผูกพัน และความภักดี รวมท้ังปญหา

สําคัญท่ีผูใชบริการแตละกลุมตองการใหไดรับการแกไข เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาใหการบริการท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการในแตละกลุมไดอยางแทจริง โดยเฉพาะในสถานการณท่ีตองเผชิญตอ

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิค -19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
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ภาคผนวก 

- แบบสอบถามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ กลุมรถโดยสาร ขสมก.    

ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถธรรมดา   

- แบบสอบถามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ กลุมรถโดยสารเอกชน               
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- แบบสอบถามโครงการสาํรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ กลุมรถโดยสารระบบขนสง         

ท่ีเปนคูแขง ประกอบดวย รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และ 

เรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ)   

- การลงพ้ืนเพ่ือเก็บขอมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการของ                   

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)                                                            
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   (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา)    5-54 



ซ 
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 หนา 
ตารางท่ี  5.3.5-1  ระดับความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสาร 

   เอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา)   5-56 

ตารางท่ี  5.3.6-1  ระดับความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

   (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา)   5-57 

ตารางท่ี  5.3.7-1  ระดับความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

   (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา)   5-57 

ตารางท่ี  5.3.8-1  ปญหาและลําดับความสําคัญของปญหาของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

   (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา)  5-58 

ตารางท่ี  5.4.1-1  จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

   จําแนกตามเพศ  5-59 

ตารางท่ี  5.4.1-2  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

   จําแนกตามอายุ  5-59 

ตารางท่ี  5.4.1-3  จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

   จําแนกตามสถานภาพ  5-60 

ตารางท่ี  5.4.1-4  จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชน (รถตู)  

   จําแนกตามการศึกษาสูงสุด  5-61 

ตารางท่ี  5.4.1-5  จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

   จําแนกตามอาชีพ  5-62 

ตารางท่ี  5.4.1-6  จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

   จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5-63 

ตารางท่ี  5.4.2-1  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

   (รถตู) จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ  5-64 

ตารางท่ี  5.4.2-2  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

   (รถตู) จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ  5-65 

ตารางท่ี  5.4.2-3  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชน (รถตู)  

   จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ  5-66 

ตารางท่ี  5.4.2-4  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง  5-67 

ตารางท่ี  5.4.2-5  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว  5-68 

 



ฌ 
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 หนา 
ตารางท่ี  5.4.2-6  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชน 

   รวมบริการ (รถตู) จําแนกตามลักษณะการเดินทาง  5-69 

ตารางท่ี  5.4.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  5-71 

ตารางท่ี  5.4.4-1  ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  5-73 

ตารางท่ี  5.4.5-1  ระดับความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

   (รถตู)  5-75 

ตารางท่ี  5.4.6-1  ระดับความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)   5-75 

ตารางท่ี  5.4.7-1  ระดับความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)   5-76 

ตารางท่ี  5.4.8-1 ปญหาและลําดับความสําคัญของปญหาของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

   (รถตู)   5-77 

ตารางท่ี  5.5.1-1  จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามเพศ   5-77 

ตารางท่ี  5.5.1-2  แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามอายุ  5-78 

ตารางท่ี  5.5.1-3  จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามสถานภาพ  5-79 

ตารางท่ี  5.5.1-4  จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามการศึกษาสูงสุด  5-80 

ตารางท่ี  5.5.1-5  จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามอาชีพ  5-81 

ตารางท่ี  5.5.1-6  จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)  

   จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5-82 

ตารางท่ี  5.5.2-1  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา  

จําแนกตามประเภทรถไฟฟาท่ีใชบริการ  5-83 
ตารางท่ี  5.5.2-2  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา  

   จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ  5-84 

ตารางท่ี  5.5.2-3  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา  

   จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ  5-85 

ตารางท่ี  5.5.2-4  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา  

   จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ  5-86 
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โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 หนา 
ตารางท่ี  5.5.2-5  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา  

   จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง  5-87 

ตารางท่ี  5.5.2-6  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา จําแนกตาม 

   จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว  5-88 

ตารางท่ี  5.5.2-7  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา  

   จําแนกตามลักษณะการเดินทาง  5-89 

ตารางท่ี  5.5.3-1  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)   5-91 

ตารางท่ี  5.5.4-1  ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)  5-93 

ตารางท่ี  5.5.5-1  ระดับความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปน 

   คูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)   5-95 

ตารางท่ี  5.5.6-1  ระดับความผูกพันของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)   5-96 

ตารางท่ี  5.5.7-1  ระดับความภักดีของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)   5-96 

ตารางท่ี  5.5.8-1  ปญหาและลําดับความสําคัญของปญหาของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปน 

   คูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)   5-97 

ตารางท่ี  5.6.1-1  จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามเพศ  5-98 

ตารางท่ี  5.6.1-2  จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามอายุ  5-99 

ตารางท่ี  5.6.1-3  จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามสถานภาพ 5-100 

ตารางท่ี  5.6.1-4  จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ)  

   จําแนกตามการศึกษาสูงสุด  5-101 

ตารางท่ี  5.6.1-5  จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามอาชีพ  5-102 
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โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 

 สารบัญตาราง (ตอ) 
 หนา 

ตารางท่ี  5.6.1-6  จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ)  

   จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5-103 

ตารางท่ี  5.6.2-1  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือ  

   จําแนกตามประเภทเรือโดยสารท่ีใชบริการ  5-104 

ตารางท่ี  5.6.2-2  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือ  

   จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ  5-104 

ตารางท่ี  5.6.2-3  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร  

   จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ  5-105 

ตารางท่ี  5.6.2-4  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร  

   จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ  5-106 

ตารางท่ี  5.6.2-5  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร  

   จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง  5-107 

ตารางท่ี  5.6.2-6  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร  

   จําแนกตามลักษณะการเดินทาง  5-108 

ตารางท่ี  5.6.3-1  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ)   5-110 

ตารางท่ี  5.6.4-1  ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ)   5-112 

ตารางท่ี  5.6.5-1  ระดับความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปน 

   คูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ)  5-114 

ตารางท่ี  5.6.6-1  ระดับความผูกพันของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ)   5-115 

ตารางท่ี  5.6.7-1  ระดับความภักดีของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

   (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ)   5-115 

ตารางท่ี  5.6.8-1  ปญหาและลําดับความสําคัญของปญหาของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปน 

   คูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ)  5-116 

ตารางท่ี  5.7.1-1  จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

   จําแนกตามเพศ  5-117 

ตารางท่ี  5.7.1-2  จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

   จําแนกตามอายุ  5-118 
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 หนา 
ตารางท่ี  5.7.1-3  จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

   จําแนกตามสถานภาพ  5-119 

ตารางท่ี  5.7.1-4  จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

   จําแนกตามการศึกษาสูงสุด  5-120 

ตารางท่ี  5.7.1-5  จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

   จําแนกตามอาชีพ  5-121 

ตารางท่ี  5.7.1-6  จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

   จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน  5-122 

ตารางท่ี  5.7.2-1  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

   จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ  5-123 

ตารางท่ี  5.7.2-2  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

   จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ  5-124 

ตารางท่ี  5.7.2-3  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

   จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ  5-125 

ตารางท่ี  5.7.2-4  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

   จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง  5-126 

ตารางท่ี  5.7.2-5  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

   จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว  5-127 

ตารางท่ี  5.7.2-6  จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

   จําแนกตามลักษณะการเดินทาง  5-128 

ตารางท่ี  5.7.3-1  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)   5-129 

ตารางท่ี  5.7.4-1  ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)   5-131 

ตารางท่ี  5.7.5-1  ระดับความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ  

   (รถโดยสารปรับอากาศ)   5-133 

ตารางท่ี  5.7.6-1  ระดับความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)   5-133 

ตารางท่ี  5.7.7-1  ระดับความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)   5-134 

ตารางท่ี  5.7.8   ขอเสนอแนะ/ปญหา และลําดับความสําคัญของขอเสนอแนะ/ปญหา  

   ของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)   5-135 

ตารางท่ี  5.8.1  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 

   กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  5-136 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 หนา 
ตารางท่ี  5.8.2  ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 

   กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  5-138 

ตารางท่ี  5.8.3  ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการ 

   รถโดยสารองคการกับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสง 

   ท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  5-140 

ตารางท่ี  5.8.4   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

   กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม)   5-141 

ตารางท่ี  5.8.5   ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

   กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม)   5-142 

ตารางท่ี  5.8.6   ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสาร 

   องคการ (ภาพรวม) กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม)   5-143 

ตารางท่ี  6.1.1-1   สรุประดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชน 

   กรงุเทพ ประกอบดวย รถปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา  6-2 

ตารางท่ี  6.1.1-2  สรุประดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชน 

   กรุงเทพ ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา  6-3 

ตารางท่ี  6.1.1-3  สรุประดับความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของ 

   ผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ประกอบดวย  

   รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา  6-4 

ตารางท่ี  6.1.1-4  สรุปขอเสนอแนะ/ปญหาของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชน 

   กรุงเทพ รถโดยสารปรับอากาศ  6-4 

ตารางท่ี  6.1.1-5  สรุปขอเสนอแนะ/ปญหาของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชน 

   กรุงเทพ  รถโดยสารธรรมดา  6-5 

ตารางท่ี  6.1.2-1  สรุประดับความพึงพอใจของความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชน 

   รวมบริการ ประกอบดวย รถปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู  6-6 

ตารางท่ี  6.1.2-2  สรุประดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

   ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู  6-7 

ตารางท่ี  6.1.2-3  สรุประดับความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของ 

   ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถปรับอากาศ  

   รถโดยสารธรรมดา และรถตู  6-8 

ตารางท่ี  6.1.2-4  สรปุปญหาและขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

   ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา  6-8 
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ตารางท่ี  6.1.3-1  สรุประดับความพึงพอใจของความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง 

ประกอบดวย รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)  

   และเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ)   6-10 

ตารางท่ี  6.1.3-2  สรุประดับความไมพึงพอใจของความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง 

ประกอบดวย  รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)  

   และเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ)   6-11 

ตารางท่ี  6.1.3-3  สรุประดับความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของ 

   ผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง ประกอบดวย รถไฟฟา  

   (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร     

   (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ)   6-12 

ตารางท่ี  6.1.3-4  สรุปปญหาและขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง คือ  

   รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)  6-12 

ตารางท่ี  6.1.3-5  สรุปปญหาและขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง คือ  

   เรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ)   6-13 

ตารางท่ี  6.2.1-1  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 

   รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  6-14 

ตารางท่ี  6.2.1-2  ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 

   รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  6-14 

ตารางท่ี  6.2.1-3  ผลการเปรียบเทียบความตองการ ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดี            

ของผูใชบริการรถโดยสารองคการ  รถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

   และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  6-15 

ตารางท่ี  6.3.1-1  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

   และรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม)  6-16 

ตารางท่ี  6.3.1-2  ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

   และรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม)  6-17 

ตารางท่ี  6.3.1-3  ผลการเปรียบเทียบความตองการ ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดี            

ของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) และรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  6-18 
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สารบัญภาพ 
 หนา 
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  ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารของ ขสมก.  3-34 
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   จําแนกตามอายุ  5-2 
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1-1 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมา 
 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กอต้ังและดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลมากกวา 40 ป โดย

คณะกรรมการบริหารกิจการองคการมีความมุงม่ันให ขสมก. บริหารจัดการใหเปนท่ียอมรับสรางความเชื่อม่ัน

ให กับประชาชนและสังคม ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ยึดม่ัน           

ในคุณธรรม คานิยม จริยธรรม จรรยาบรรณ รับผิดชอบตอประชาชนผูใชบริการ และมีการดําเนินงานดวย

ความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ตรวจสอบได สามารถพัฒนาไปสูความยั่งยืนตามวิสัยทัศนของ ขสมก. ท้ังนี้

หนวยงานบริการสาธารณะจําเปนตองทราบความพึงพอใจของผูใชบริการเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุง

คุณภาพบริการใหเปนท่ียอมรับและเปนดัชนีชี้วัด (KPI) ท่ีสําคัญเพ่ือเปนเกณฑในการรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ขสมก. เปนหนวยงานผูใหบริการหลักในการขนสงมวลชนภายใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยขอมูลจากรายงาน 2564 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รายงาน

วา มีจํานวนผูโดยสารท่ีใชบริการรถโดยสาร ขสมก. ตอวัน จํานวน 773,435 คน (ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 

(ECR 0110) ของ ขสมก. วันท่ี 30  มิถุนายน 2564)  แบงออกเปนรถปรับอากาศ และรถธรรมดา ใหบริการ

เสนทางตาง ๆ นอกจากนั้นยังมีรถของบริษัทเอกชนท่ีรวมวิ่งบริการกับ ขสมก. ซ่ึงเรียกวา รถเอกชนรวมบริการ 

ประกอบดวย รถโดยสารขนาดใหญ รถมินิบัส รถเล็กวิ่งในซอย รถตูโดยสารปรับอากาศ และรถตู CNC เชื่อมตอ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เพ่ือใหบริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยในปจจุบันอัตรา

คาโดยสาร   ของ ขสมก. อยูระหวาง 8 - 25 บาท (ข้ึนอยูกับประเภทของรถท่ีใหบริการและระยะทาง) สําหรับ

ระบบขนสงมวลชนท่ีเปนคูแขงสําคัญกับรถโดยสาร ขสมก. ประกอบดวย รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา MRT,     

แอรพอรตเรลลิงค และเรือโดยสาร ซ่ึงมีแนวโนมความตองการท่ีจะใชบริการเพ่ิมมากข้ึน และมีการขยายพ้ืนท่ี

ใหบริการเพ่ิมในหลายเสนทาง เพ่ือตอบสนองความตองการผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ท้ังนี้ ขสมก. เปนบริการระบบขนสงสาธารณะท่ีเชื่อมตอกับการสงขนประเภทอ่ืน ๆ มีนโยบายการกํากับ 

ควบคุมกิจการรถโดยสารประจําทางทุกประเภทใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนท้ังดานอัตราคาโดยสาร 

ความสะอาด ความปลอดภัย รวมท้ังกิริยามารยาทในการใหบริการของพนักงานประจํารถและบุคคล           

ท่ีเก่ียวของ 
 

ดังนั้น องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดดําเนินการวาจางท่ีปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอเนื่อง เพ่ือใหทราบถึงระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการ พรอมท้ังประเด็นในการ

พัฒนา ลําดับความสัมพันธของปญหาและขอเสนอแนะ รวมถึงความตองการและความคาดหวังจากผูใชบริการ

ตลอดจนแนวทางการสรางความสัมพันธ การรักษาและการชักจูงใหใชบริการอีก  ขสมก. จึงจําเปนตองศึกษา 

สํารวจและวัดความพึงพอใจของผูโดยสารท้ังระบบ เพ่ือนําผลของโครงการมาพัฒนาระบบบริหารจัดการ    

ดานการใหบริการและเพ่ือใชเปนรายงานประกอบในการขอเงินอุดหนุนการใหบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ  
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1.2  หลักการและเหตุผล 
 

เพ่ือใหทราบถึงระดับความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ และความผูกพันของลูกคาตลอดจนสารสนเทศอ่ืน ๆ    
ท่ีไดจากการสํารวจไปใชเปนปจจัยนําเขาในการจัดทํายุทธศาสตรดานลูกคาและตลาด การพัฒนา/ปรับปรุง
ผลิตภัณฑและบริการ และกระบวนการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือตอบสนองลูกคาไดตามความตองการ และ
เหนือกวาท่ีลูกคาคาดหวัง เพ่ิมความผูกพันใหกับลูกคา รวมท้ังสอดคลองกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ       
ในระบบใหม (SE-AM) ในดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา (Stakeholder and Customer 
Management : SCM) ในการนี้องคการจึงมีวัตถุประสงคในการจัดจางท่ีปรึกษาซ่ึงเปนผู มีความรูและ
ประสบการณในการประเมินผลระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการ 
 
1.3  วัตถุประสงค 
 

 1.3.1  เพ่ือศึกษา วิเคราะห และสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ของผูใชบริการรถโดยสาร

องคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

 1.3.2  เพ่ือใหทราบถึงปญหา และลําดับความสําคัญของปญหา รวมถึงขอเสนอแนะของผูใชบริการ   

รถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

1.3.3  เพ่ือใหทราบถึงความคาดหวัง และความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสาร

เอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

 
1.4  กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
 

1.4.1  เพ่ือศึกษา วิเคราะหรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการของ     

ปท่ีผานมา เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

 1.4.2  จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสาร ตามกลุมเปาหมาย 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.4.2.1  ผูใชบริการรถโดยสารองคการ 

       -  กําหนดกระบวนการหาปจจัยความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสาร

องคการ โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย 

 -   กําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ โดย

จําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย     

-   สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ พรอมท้ังระบุ

แนวทาง/วิธีการสํารวจ โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย 

-  นําผลสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ มาวิเคราะหถึงตนเหต ุ 

ของปญหา รวมท้ังแนวทางการแกไขปญหาอยางเปนระบบเพ่ือหลีกเลี่ยงความไมพึงพอใจในอนาคต รวมท้ัง   

ใหเปนไปตามเกณฑระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) 
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-  กําหนดกระบวนการหาปจจัยความผูกพัน และความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสาร

องคการ โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย     

-  กําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน และความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ    

โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย         

-  สํารวจและประเมินความผูกพัน และความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ        

โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย     

 1.4.2.2  ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

 -   กําหนดกระบวนการหาปจจัยความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสาร

เอกชนรวมบริการ โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย     

 -  กําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวม

บริการ โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย     

 -   สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผู ใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ              

พรอมท้ังระบุแนวทาง/วิธีการสํารวจ โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย 

 -   กําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน และความคาดหวังของผูใชบริการ รถโดยสารเอกชน    

รวมบริการท่ีมีตอรถโดยสารองคการ โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย     

 -   สํารวจและประเมินความผูกพัน และความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารเอกชน         

รวมบริการท่ีมีตอรถโดยสารองคการ โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย     

 1.4.2.3  ผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

 -   กําหนดกระบวนการหาปจจัยความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการโดยจําแนก       

กลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย 

 -   กําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการ โดยจําแนกกลุมลูกคา

แตละกลุมเปาหมาย     

 -  สํารวจความพึงพอใจและไม พึงพอใจของผู ใชบริการ โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละ

กลุมเปาหมาย  

 -  กําหนดปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน และความคาดหวังของผูใชบริการท่ีมีตอรถโดยสาร

องคการ โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย     

 -  สํารวจและประเมินความผูกพัน และความคาดหวังของผูใชบริการท่ีมีตอรถโดยสารองคการ     

โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย     

 1.4.3   ขอบเขตดานกลุมเปาหมายและการกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample size) 

 1.4.3.1  กลุมเปาหมาย 

   กลุมเปาหมายในการสํารวจครั้งนี้คือ ผูใชบริการรถโดยสาร หมายถึง ประชาชนท่ัวไปท่ีใช

บริการรถโดยสารในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบไปดวยผูใชบริการ 3 กลุมหลัก ดังนี้ 
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 1)  ผูใชบริการรถโดยสารองคการ ประกอบดวย รถปรับอากาศ รถธรรมดา 

         2)  ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถปรับอากาศ  รถธรรมดา รถตู 

 3)  ผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. ประกอบดวย รถไฟฟา BTS รถไฟฟา MRT 

รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงค (ARL) และเรือโดยสาร ประกอบดวย เรือคลองแสนแสบ เรือดวนเจาพระยา        

เรือขามฟาก 

1.4.3.2  การกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) 

 เม่ือทราบกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนในการดําเนินการสํารวจแลว จึงกําหนดขนาดตัวอยางจาก

กลุมเปาหมาย คือ ผูใชบริการรถโดยสารองคการ  โดยกําหนดขนาดตัวอยาง ตามตารางแสดงจํานวนประชากร

และจํานวนกลุมตัวอยางของ เครซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) ระดับความเชื่อม่ัน 95% และระดับ

ความคลาดเคลื่อน ± 5% เพ่ือใหสามารถสะทอนความคิดเห็นของผูใชบริการเปาหมายในการสํารวจครั้งนี้ได

อยางเหมาะสม ในการสํารวจครั้งนี้ จึงกําหนดขนาดตัวอยางท้ังหมดอยางนอย 1,536 ตัวอยาง รายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1.1 แสดงการกําหนดขนาดตัวอยาง 

ลําดับท่ี ประเภทการโดยสาร 
จํานวนผูใชบริการ 
จํานวน/วัน (คน) 

จํานวนกลุมตัวอยาง 
ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

1 ผูใชบริการรถโดยสารองคการ 
 1.1  รถปรับอากาศ 
 1.2  รถธรรมดา 

773,3451 
376,569 
396,866 

 
384 
384 

2 ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
 2.1  รถปรับอากาศ 
 2.2  รถธรรมดา 
    2.3  รถตูปรับอากาศ 

-   3842 

3 ผู ใชบริการระบบขนส ง ท่ี เปนคูแข งของ
องคการ 
 3.1  รถไฟฟา BTS 
 3.2  รถไฟฟา MRT 
 3.3  รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงค (ARL) 
 3.4  เรือโดยสาร 
      - เรือคลองแสนแสบ 
      - เรือดวนเจาพระยา 
      - เรือขามฟาก 

1,195,376 
 

647,3663 
330,1144 
47,8745 
85,0116 
25,783 
13,189 
46,039 

 384 

 รวม  1,536 
หมายเหตุ : ท่ีมาขอมูลจํานวนผูใชบริการ ประจําปงบฯ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
1. ผูใชบริการรถโดยสารองคการ สืบคนจากระบบเศรษฐกิจการเดินรถ (ECR 0110) ของ ขสมก.              
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
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2. ผูใชบริการรถเอกชนรวมบริการกําหนดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนผูใชบริการท่ีแทจริงโดยประมาณวา
มีจํานวนผูใชบริการมากกวา ขสมก. เนื่องจากจํานวนรถท่ีมีมากกวา 
3. สถิติผูใชบริการ BTS สืบคนจากเว็บไซต www.bts.co.th เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
4. สถิติผูใชบริการ MRT สืบคนจากเว็บไซต www.mrta.co.th เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
5. สถิติผูใชบริการ ARL สืบคนจากเว็บไซต www.srtet.co.th เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
6. สถิติผูใชบริการเรือโดยสาร (เรือคลองแสนแสบ เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก) ประจําปงบฯ 2563 
(ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) โดยกรมเจาทา สืบคนจากเว็บไซต www.md.go.th วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan 
ระดับความเชื่อม่ัน 95% และระดับความคลาดเคลื่อน ± 5% 

 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

85 70 420 201 3,000 341 
90 73 440 205 3,500 346 
95 76 460 210 4,000 351 
100 80 480 214 4,500 354 
110 86 500 217 5,000 357 
120 92 550 226 6,000 361 
130 97 600 234 7,000 364 
140 103 650 242 8,000 367 
150 108 700 248 9,000 368 
160 113 750 254 10,000 370 
170 118 800 260 15,000 375 
180 123 850 265 20,000 377 
190 127 900 269 30,000 379 
200 132 950 274 40,000 380 
210 136 1,000 278 50,000 381 
220 140 1,100 285 75,000 382 
230 144 1,200 291 100,000 384 
240 148 1,300 297   
250 152 1,400 302   
260 155 1,500 306   
270 159 1,600 310   
280 162 1,700 313   
290 165 1,800 317   
300 169 1,900 320   
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ตารางท่ี 1.2 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan 
ระดับความเชื่อม่ัน 95% และระดับความคลาดเคลื่อน ± 5% (ตอ) 

 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

320 175 2,000 322 30,000 379 
340 181 2,200 327 40,000 380 
360 186 2,400 331 50,000 381 
380 191 2,600 335 75,000 382 
400 196 2,800 338 100,000 384 

ท่ีมา : บุญใจ ศรีสถิตยนรากูล (2553)  
 
1.5 แผนการดําเนินงาน 
  

 1.10.1 ระยะเวลาดําเนินงาน 120 วัน (หนึ่งรอยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 1.10.2 แผนการดําเนินงาน งานจางท่ีปรึกษาโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ ท่ีปรึกษา

จะตองดําเนินการใหเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาวาจางท่ีปรึกษา 

 

ตารางท่ี 1.3 แสดงแผนการดําเนินงานระยะเวลา 120 วัน 

ข้ันตอน รายละเอียด 
ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 

1 ท่ีปรึกษา ศึกษา วิเคราะห รายงานผล   

การสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจ

ของผูใชบริการของปท่ีผานมา เพ่ือกําหนด

แนวทางการดําเนินงาน 

                

2 กําหนดปจจัยความพึงพอใจและไมพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

                

3 ออกแบบสอบถามความพึงพอใจและ       

ไมพึงพอใจของผูใชบริการ 

                

4 เก็บขอมูล บันทึกขอมูล และวิเคราะหขอมูล                 

5 การสงมอบผลงาน 

5.1 รายงานแนวทางการดําเนินงาน 

(Inception Report) 

                

 5.2 รายงานฉบับกลาง (Interim Report)                 

 5.3 รายงานฉบับสมบรูณ (Final Report)                 
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บทท่ี 2 
ขอมูลขององคกร 

 
2.1  ขอมูลขององคกร 
 

 2.1.1 ความเปนมา 

 กิจการรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครในสมัยกอนเรียกวา “รถเมล” รถเมลเกิดข้ึนครั้งแรก 

ใชกําลังมาลากจูง ซ่ึงพระยาภักดีนรเศรษฐ (นายเลิศ  เศรษฐบุตร) เปนผูริเริ่มกิจการรถเมล เม่ือป พ.ศ. 2450  

วิ่งจากสะพานยศเส (กษัตริยศึก) ถึงประตูน้ําสระปทุม แตเนื่องจากใชมาลากจึงไมรวดเร็วทันใจ และไม

สามารถใหความสะดวกแกผูโดยสารไดเพียงพอ ตอมาในป พ.ศ. 2456 พระยาภักดีนรเศรษฐจึงไดปรับปรุง

กิจการใหม รวมท้ังเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินรถโดยนํารถยนตยี่หอฟอรดมาวิ่งแทนรถเดิม ท่ีใชมาลาก และขยาย

เสนทางใหไกลข้ึน จากประตูน้ําสระปทุมถึงบางลําพู (ประตูใหมตลาดยอด) 

 รถยนตท่ีใชเปนรถโดยสารประจําทางครั้งแรกมี 3 ลอ ขนาดเทากับ 1 ใน 3 ของรถโดยสารประจําทาง 

ในปจจุบัน มีท่ีนั่ง 2 แถว ทาสีขาว มีกากบาทสีแดง นั่งไดประมาณ 10 คน คนท่ัวไปเรียกวาอายโกรง เพราะวิ่ง

ไปตามถนนมีเสียงดังโกรงกราง ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย 

รถเมลจึงขยายตัวอยางกวางขวางออกไปท่ัวกรุงเทพมหานครในนามของบริษัท นายเลิศ จํากัด หรือบริษัท

รถเมลขาว การประกอบอาชีพการเดินรถ โดยสารประจําทางไดขยายตัวข้ึน เม่ือรัฐบาลมีการสมโภช          

กรุงรัตนโกสินทร 150 ป (พ.ศ. 2475) พรอมท้ังไดสรางสะพานพระพุทธยอดฟาฯ เพ่ือเชื่อมการคมนาคม

ระหวางฝงพระนครและธนบุรี ตอมาในป พ.ศ. 2476 กิจการรถเมลเริ่มเปนปกแผน ไดมีเศรษฐีชาวจีนเล็งเห็น

วาการประกอบการเดินรถโดยสารประจําทางเปนอาชีพท่ีม่ันคงและทํารายไดดีอยางหนึ่ง จึงไดกอตั้งบริษัทเดินรถ

โดยสารประจําทางข้ึนชื่อบริษัท ธนนครขนสง เดินรถจากตลาดบางลําพูถึงวงเวียนใหญ หลังจากนั้นไดมีผูลงทุน

ต้ังบริษัทรถโดยสารประจําทางเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจและราชการก็ทําการเดินรถดวย คือ 

เทศบาลนครกรุงเทพฯ เทศบาลนนทบุรี บริษัท ขนสง จํากัด องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ และ

บริษัทเอกชนอีก 24 บริษัท รวมผูประกอบการเดินรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครขณะนั้นมีถึง 28 ราย 

 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางราชการไดขายรถบรรทุกใหเอกชนเปนจํานวนมาก ซ่ึงเอกชนไดนํา

รถบรรทุกมาดัดแปลงเปนรถโดยสารประจําทาง มีการเลือกเสนทางเดินรถเอง โดยไมใหซํ้ากับเสนทางท่ีมี

รถรางวิ่งอยางเสรี จึงกอใหเกิดการแขงขันกันข้ึน รัฐบาลจึงไดออกพระราชบัญญัติการขนสงในปพ.ศ. 2497    

มาควบคุม โดยกําหนดใหผูประกอบการรถโดยสารประจําทางตองขอรับใบอนุญาตประกอบการขนสงและ   

ในระยะหลัง ๆ การใหบริการรถเมลมักจะเกิดความสับสน มีการเดินรถทับเสนทางกันบาง แกงแยงผูโดยสาร     

กันบาง การใหบริการของแตละบริษัทก็ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ปลอยใหมีการเดินรถอยางเสรี ทําใหเกิด

ปญหาความคับค่ังของการจราจร เนื่องจากจํานวนรถ ในทองถนนมีมากกวาท่ีควรจะเปน ซ่ึงผลเสียท้ังหมด    

ตกอยูกับผูใชบริการท้ังสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการไดประสบปญหาคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากราคา

น้ํามันในตลาดโลกไดเพ่ิมสูงข้ึนอยางฉับพลัน ต้ังแตป พ.ศ. 2516 เปนตนมา แตผูประกอบการไมสามารถ    
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จะปรับอัตราคาโดยสารใหเพ่ิมข้ึนในอัตราสมดุลกับราคาน้ํามันได และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนจึงเปนผลให 

หลายบริษัทเริ่มประสบกับปญหาการขาดทุน บางบริษัทก็มีฐานะทรุดลงจนไมสามารถจะรักษาระดับบริการท่ีดี 

แกประชาชนตอไปได ดวยเหตุนี้จึงเปนท่ีมาของการรวมรถโดยสารประจําทางตาง ๆ ใหเหลือเพียงหนวยงานเดียว 

 ในเดือนกันยายน 2518 ในสมัยรัฐบาล หมอมราชวงศ คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี จึงไดมีมติ

ของคณะรัฐมนตรี ใหรวมรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครเปนบริษัทเดียว เรียกวา “บริษัทมหานคร

ขนสง จํากัด” เปนรูปรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัท จํากัด มีรัฐถือหุนอยู 51% และเอกชนถือหุน 49% การรวม  

และการจัดต้ังเปนบริษัทมหานครขนสง จํากัด ในขณะนั้นมีปญหาบางประการในเรื่องของกฎหมายการจัดตั้ง

ในรูปแบบของการประกอบกิจการขนสง ดังนั้น ตอมาในสมัยรัฐบาลของ หมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช จึงได

ออกพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเปนองคการของรัฐใหชื่อวา “องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)”        

เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2519 โดยรวมกิจการรถโดยสารท้ังหมดจากบริษัทมหานครขนสง จํากัด มาข้ึนอยูกับ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจประเภทกิจการสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวง

คมนาคม มีภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดบริการรถโดยสารประจําทางวิ่งรับ-สงผูโดยสารใน

เขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ

นครปฐม มีผูใชบริการ ประมาณกวา 3 ลานคนตอวัน นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีในดานประกอบการอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวกับหรือตอเนื่องกับการประกอบการขนสงบุคคล เนื่องจากกิจการเดินรถโดยสารประจําทางจัดเปน

สาธารณูปโภคชนิดหนึ่งของรัฐท่ีใหบริการแกประชาชนผูมีรายไดนอยและปานกลางเปนหลัก การดําเนินการจึง

มุงสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในดานการใหความชวยเหลือแกผูมีรายไดนอย โดยไมหวังผลกําไร การจัดเก็บ

อัตราคาโดยสาร จึงอยูในอัตราต่ํากวาตนทุนตามท่ีรัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบายการใหบริการของ ขสมก.     

มุงในดานความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดคาใชจายในการเดินรถของผูโดยสารเปนหลัก 
 

2.2  นโยบายและแผนการดําเนินงาน 
 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดําเนินงานใหบริการผูโดยสารท่ีใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยมีการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 

 2.2.1 วิสัยทัศน 

 “ผูนําการใหบริการรถโดยสารประจําทาง” 
 

 2.2.2 ภารกิจ 

 “จัดบริการรถโดยสารประจําทางวิ่งรับสงผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง           

5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีในดาน

ประกอบการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับหรือตอเนื่องกับการประกอบการขนสงบุคคล” 
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 2.2.3 พันธกิจ 

 “บริการรถโดยสารประจําทางท่ีมีคุณภาพแบบมืออาชีพ โดยใชเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยและใสใจ           

กับสิ่งแวดลอม” 

 2.2.4 คานิยม 

 “รักองคกร พัฒนารวมกัน คุณธรรมนําหนา สรางสรรคบริการเพ่ือสังคม” 
 

 ความหมายของคานิยมหลักขององคการ 

 1) รักองคกร หมายถึง พนักงานทํางานอยางทุมเท รับผิดชอบ รวมแกไขปญหา มีความรูสึก             

ถึงความเปนเจาของรักษาภาพลักษณและภูมิใจในความสําเร็จขององคกร 

 2) พัฒนารวมกัน หมายถึง จิตสํานึกของความรวมมือ รวมใจเปนหนึ่งเดียวของพนักงานทุกคน เพ่ือ

รวมกันพัฒนาองคกรไปสูความสําเร็จท่ียั่งยืน 

 3) คุณธรรมนําหนา หมายถึง การปฏิบัติตนตอองคกร และผูเก่ียวของดัวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย 

โปรงใส มีศีลธรรมท้ังตอหนาและลับหลัง เปนคนดี ไมเห็นแกประโยชนของตนและพวกพอง 

 4) สรางสรรคบริการเพ่ือสังคม หมายถึง การพัฒนารูปแบบการบริการท่ีทันสมัยและมีคุณภาพ ทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของสงัคม ประชาชนผูใชบริการไดรับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด ดวยความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 

 2.2.5 สมรรถนะหลักองคกร 

 “เชี่ยวชาญเสนทาง และบริหารการเดินรถ” 
 

 2.2.6 วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ โดยใชรถใหมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 2) เพ่ือให ขสมก. สามารถเลี้ยงตนเองได ลดภาระกับรัฐบาล 
 

 2.2.7 เปาหมาย 

 1) ใหบริการรถโดยสารประจําทางสําหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการเดินทาง

ประกอบธุรกิจ และดําเนินชีวิตในแตละวันอยางสะดวกสบายและปลอดภัย 

 2) พัฒนาคุณภาพการใหบริการโดยการจัดหารถโดยสารปรับอากาศ NGV รถโดยสารไฟฟามาให 

บริการ เพ่ือลดมลพิษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 3) รวมกับกรมขนสงทางบกเพ่ือพัฒนาระบบการขนสงมีการเชื่อมประสานกันอยางบูรณาการ โดยการ

ปรับปรุงเสนทางใหสามารถเชื่อมตอกับระบบขนสงรูปแบบอ่ืน อาทิ รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา

แอรพอรต เรล ลิงก (ARL) การเดินทางทางน้ําและทางอากาศ 
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 2.2.8 ยุทธศาสตรการดําเนินงานระยะ 5 ป ปงบประมาณ 2560-2564 ประกอบดวย 

 1)  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ือประชาชน 

  กลยุทธท่ี 1 รถโดยสารเพ่ือประชาชน 

  กลยุทธท่ี 2 เทคโนโลยีเพ่ือบริการท่ีมีคุณภาพ 

  กลยุทธท่ี 3 ความปลอดภัยในการใหบริการ 

  กลยุทธท่ี 4 การสรางการจดจําท่ีดีแกผูใชบริการ 

 2)  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางฐานกําลังพนักงานขับรถโดยสารท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ 

  กลยุทธท่ี 1 การสรางฐานกําลังพนักงานขับรถโดยสาร 

  กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน 

  กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานขับรถโดยสาร   

 3)  ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงิน 

  กลยุทธท่ี 1 การเพ่ิมรายได 

  กลยุทธท่ี 2 การลดตนทุนและคาใชจายการดําเนินงาน 

  กลยุทธท่ี 3 การลดตนทุนทางการเงิน 

 4)  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากร 

  กลยุทธท่ี 1 การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

  กลยุทธท่ี 2 การเสริมสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

  กลยุทธท่ี 3 การลดบทบาทดาน Regulator 
 

 2.2.9 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง)  

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

โดยมีแผนงาน/โครงการ ท่ีปรับปรุงกิจกรรม/ข้ันตอน/ยกเลิก ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ     

การบริหารกิจการองคการ โดยมีแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ือประชาชน 

 กลยุทธ : รถโดยสารเพ่ือประชาชน 

 โครงการท่ี 1 : การจัดหารถโดยสารใหม 

  โครงการยอยท่ี 1 : เชารถโดยสารปรับอากาศไฟฟา (EV) จํานวน 2,511 คัน 

  โครงการยอยท่ี 2 : จางเอกชนเดินรถในเสนทางของรถเอกชน จํานวน 1,500 คัน 

กลยุทธ : ความปลอดภัยในการใหบริการ 

 โครงการท่ี 2 : การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ 

กลยุทธ : การสรางการจดจําท่ีดีแกผูใชบริการ 

 โครงการท่ี 3 : การสรางภาพลักษณขององคกร (Rebranding) 
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 โครงการท่ี 4 : การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

         (Corporate Social Responsibility : CSR) 

 โครงการท่ี 5 : การธํารงรักษาระบบ ISO 9001 : 2015 ดานการใหบริการ 

 โครงการท่ี 6 : การแกปญหามลภาวะทางอากาศจากการเผาไหมเชื้อเพลิง (PM 2.5) 

2) ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางความแข็งแกรงทางการเงิน 

 กลยุทธ : การลดตนทุนและคาใชจายดําเนินงาน 

  โครงการท่ี 7 : การเกษียณอายุกอนกําหนด 

  โครงการท่ี 8 : การปรับโครงสรางองคกร 

3) ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพองคกรและบุคลากร 

กลยุทธ : การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 โครงการท่ี 9 : ระบบบริหารงานหลักองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) 

 โครงการท่ี 10 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสื่อสาร 
 

2.2.10 นโยบายท่ีสําคัญของภาครัฐ และหนวยงานกํากับดูแลท่ีสงผลตอการดําเนินงานของ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

1) คําแถลงนโยบายของนายกรฐัมนตรี 

2) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

4) แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564  

5) แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564  

6) แผนฟนฟูกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (ฉบับปรับปรุงใหม) 
 

2.3  ขอมูลพ้ืนท่ีการใหบริการของ ขสมก. 
 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดบริการรถโดยสารประจําทางวิ่งรับสงประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จัดรถวิ่งบริการในเสนทางตาง ๆ 

รวม 369 เสนทาง มีจํานวนรถท้ังสิ้น 8,916 คัน (ณ พฤศจิกายน 2563) แยกเปน รถ ขสมก. รถธรรมดา 

1,520 คัน รถปรับอากาศ 1,368 คัน รถ PBC (รถเชา) 117 คัน และมีรถของบริษัทเอกชนรวมบริการ       

กับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รวมบริการ รถธรรมดา 444 คัน รถรวมบริการ รถปรับอากาศ 162 คัน 

รถมินิบัส 457 คัน รถเล็กในซอย 1,936 คัน และรถตู CNG เชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 74 คัน 

(องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ, เว็บไซต, ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
 

 2.3.1 เสนทางการเดินรถ 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวง

คมนาคม จัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช 2519 มีภาระหนาท่ี



บทที่ 2 ขอมูลขององคกร  รายงานฉบับกลาง (Interim Report)   
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ป 2564 
 

2-6 

ในการจัดบริการรถโดยสารประจําทางวิ่งรับสงประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี 

สมุทรสาคร สมุทรปราการ จัดรถวิ่งบริการในเสนทางตาง ๆ รวม 396 เสนทาง มีจํานวนรถท้ังสิ้น 8,914 คัน 

(ณ พฤศจิกายน 2563) แยกเปนรถ ขสมก. รถธรรมดา 1,520 คัน รถปรับอากาศ 1,368 คัน รถ PBC (รถเชา) 

117 คัน และมีรถของบริษัทเอกชนท่ีรวมวิ่งบริการกับ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถรวมบริการ 

รถโดยสารธรรมดา 444 คัน รถรวมบริการรถโดยสารปรับอากาศ 162 คัน รถมินิบัส 457 คัน รถเล็กในซอย 

1,936 คัน รถตูโดยสารปรับอากาศ 2,836 คัน และรถตู CNG เชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 74 คัน

(องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ, เว็บไซต, ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
 

 2.3.2 ปริมาณผูโดยสาร 

 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ใหบริการรถโดยสารประจําทางกับประชาชนท่ัวไปในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และนครปฐม) ซ่ึงมีจํานวน

ผูใชบริการต้ังแตป พ.ศ. 2556 – 2563 (องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.), เว็บไชต, ขอมูล ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2564) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงขอมูลจํานวนผูใชบริการรถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  

ป พ.ศ. 2556 – 2563  

พ.ศ. 
รถธรรมดา 
(เท่ียว-คน) 

รถปรับอากาศ 
(เท่ียว-คน) 

รวม 
(เท่ียว-คน) 

เฉล่ีย/วัน (เท่ียว-คน) 

รถธรรมดา 
รถปรับ
อากาศ 

รวม 

2556 411,698,573 196,449,740 608,148,313 1,127,941 538,218 1,666,159 
2557 328,761,282 176,245,500 559,006,782 1,048,661 482,864 1,531,525 
2558 365,639,153 182,420,631 548,059,784 1,001,751 499,783 1,501,534 
2559 339,762,444 181,185,488 520,947,932 930,856 496,399 1,427,255 
2560 343,695,781 178,228,247 521,924,028 941,632 488,297 1,429,929 
2561 206,885,291 185,915,743 392,801,034 566,806 509,358 1,076,167 
2562 188,449,107.50 199,526,376.50 387,975,484.00 516,299 546,648 1,062,947 
2563 145,252,904 137,824,211 283,077,115 396,866 376,569 773,435 

ท่ีมา : องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เว็บไซต, ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
 

 2.3.3 เขตการเดินรถ 

 ในการใหบริการรถโดยสารประจําทางกับผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และนครปฐม) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีเขตการเดินรถ

โดยสารประจําทางจํานวน 8 เขตการเดินรถ และมีรถโดยสารประจําทางวิ่งใหบริการจํานวน 130 เสนทาง 

รายละเอียดแบงตามเขตการเดินรถดังนี้ 
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 1) เขตการเดินรถท่ี 1 มีรถโดยสารใหบริการจํานวน 20 เสนทาง ประกอบดวย รถธรรมดาจํานวน 166 

คัน รถปรับอากาศจาํนวน 238 คัน และรถไฮบริดฮีโนจํานวน 1 คัน รวมรถโดยสารประจําทางใหบริการท้ังสิ้น

จํานวน 405 คัน รายละเอียดการเดินรถมีดังนี้ 

  1.1) อูบางเขน ใหบริการจํานวน 8 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 144 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 64 คัน รถปรับอากาศ 79 คัน และรถไฮบริดฮีโนจํานวน 1 คัน วิ่งตามเสนทาง       

สายตาง ๆ ดังนี้ สาย 95 บางเขน – ม.ราม, สาย 107 (ทางดวน) บางเขน – ทาเรือคลองเตย, สาย 114 

นนทบุรี – แยกลําลูกกา, สาย 129 (ทางดวน) บางเขน – สําโรง, สาย 543 บางเขน – ลําลูกกา, สาย 543ก 

บางเขน – ทาน้ํานนท, สาย A1 ดอนเมือง – BTS จตุจักร, สาย A2 ดอนเมือง – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

  1.2) อูรังสิต ใหบริการจํานวน 8 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 192 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 102 คัน รถปรับอากาศ 90 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 34 รังสิต –    

หัวลําโพง, สาย 39 ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ, สาย 59 รังสิต – สนามหลวง, สาย 95ก 

รังสิต – บางกะป, สาย 185 รังสิต – คลองเตย, สาย 503 รังสิต – สนามหลวง, สาย 520 ม.ธรรมศาสตร     

ศูนยรังสิต – บางกะป, สาย 522 (ทางดวน) รังสิต – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

  1.3) อูธรรมศาสตร ใหบริการจํานวน 4 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการเปนรถ      

ปรับอากาศจํานวน 69 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 510 ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต – อนุสาวรีย

ชัยสมรภูมิ, สาย 555 รังสิต – สุวรรณภูมิ, สาย A3 ดอนเมือง – สวนลุม, สาย A4 ดอนเมือง – สนามหลวง, 

 2) เขตการเดินรถท่ี 2 มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 16 เสนทาง ประกอบดวย รถธรรมดา

จํานวน 214 คัน รถปรับอากาศจํานวน 183 คัน และรถไฮบริดฮีโนจํานวน 1 คัน รวมรถโดยสารประจําทาง

ใหบริการท้ังสิ้นจํานวน 397 คัน รายละเอียดการเดินรถมีดังนี้ 

  2.1) อูมีนบุรี ใหบริการจํานวน 7 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 177 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 115 คัน รถปรับอากาศ 62 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 26 มีนบุรี – 

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ, สาย 96 มีนบุรี – BTS หมอชิต, สาย 131 มีนบุรี – หนองจอก, สาย 197 วงกลมมีนบุรี 

– เลียบคลองสอง, สาย 501 มีนบุรี – หัวลําโพง, สาย 502 มีนบุรี – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ, สาย 514 มีนบุรี – 

รัชดา 

  2.2) อูสวนสยาม ใหบริการจํานวน 9 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 220 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 99 คัน รถปรับอากาศ 121 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 8 เคหะรมเกลา 

– สะพานพุทธ, สาย 60 สวนสยาม – ปากคลองตลาด, สาย 71 สวนสยาม – วัดธาตุทอง, สาย 93 หมูบาน

นักกีฬา – สี่พระยา, สาย 168 สวนสยาม – ถ.พระราม 9, สาย 519 อูสวนสยาม – เซ็นทรัลพระราม 3, สาย 

520 ตลาดไท – มีนบุรี, สาย 525 สวนสยาม – หมูบานเธียรทอง 3, สาย 526 สวนสยาม – ถ.ราษฎรอุทิศ – 

ตลาดหนองจอก 

 3) เขตการเดินรถท่ี 3 มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 17 เสนทาง ประกอบดวย รถธรรมดา

จํานวน 156 คัน รถปรับอากาศจํานวน 198 คัน รวมรถโดยสารประจําทางใหบริการท้ังสิ้นจํานวน 354 คัน 

รายละเอียดการเดินรถมีดังนี้ 
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  3.1) อูชางเอราวัณ ใหบริการจํานวน 2 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 60 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 35 คัน รถปรับอากาศ 25 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 2 (ทางดวน)      

อูปูเจาสมิงพราย – ปากคลองตลาด, สาย 23 อูปูเจาสมิงพราย – เทเวศน 

  3.2) อูปูเจาสมิงพราย ใหบริการจํานวน 1 เสนทาง มีรถโดยสารธรรมดาใหบริการจํานวน 20 คัน 

วิ่งเสนทางสาย 45 (ทางดวน) อูปูเจาสมิงพราย – ทาน้ําสี่พระยา 

  3.3) อูฟารมจระเข ใหบริการจํานวน 5 เสนทาง มีรถโดยสารปรับอากาศใหบริการจํานวน 97 คัน 

วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 102 (ทางดวน) ปากน้ํา – อูสาธุประดิษฐ, สาย 142 (ทางดวน) ปากน้ํา – 

แสมดํา, สาย 508 (ทางดวน) ปากน้ํา – ทาราชวรดิษฐ, สาย 511 (ทางดวน) ปากน้ํา – สายใตใหม, สาย 536 

(ทางดวน) ปากน้ํา – หมอชิต 2 

  3.4) อูบอดิน ใหบริการจํานวน 2 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 64 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 30 คัน รถปรับอากาศ 34 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 25 แพรกษา    

(บอดิน) – ทาชาง, สาย 145 แพรกษา (บอดิน) – หมอชิต 2 

  3.5) อูเมกาบางนา ใหบริการจํานวน 7 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 113 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 71 คัน รถปรับอากาศ 42 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 23ก  (ทางดวน 

อูเมกา – เทเวศน, สาย 145 อูเมกาบางนา – หมอชิต 2, สาย 132 พระโขนง (ส.รถไฟฟาออนนุช) – การเคหะฯ  

(บางพลี), สาย 180 อูเมกา – อูสาธุประดิษฐ, สาย 206 ม.เกษตรฯ – เมกาบางนา, สาย 11 ทาประเวศน – 

ทามาบุญครอง, สาย S1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามหลวง 

 4) เขตการเดินรถท่ี 4 มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 14 เสนทาง ประกอบดวย รถธรรมดา

จํานวน 216 คัน รถปรับอากาศจํานวน 120 คัน รวมรถโดยสารประจําทางใหบริการท้ังสิ้นจํานวน 336 คัน 

รายละเอียดการเดินรถมีดังนี้ 

  4.1) อูคลองเตย ใหบริการจํานวน 6 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 144 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 99 คัน รถปรับอากาศ 45 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 4 ทาเรือ

คลองเตย – ทาน้ําภาษีเจริญ, สาย 13 คลองเตย – หวยขวาง, สาย 47 ทาเรือคลองเตย – กรมท่ีดิน, สาย 72 

ทาเรือคลองเตย – เทเวศร, สาย 136 อูคลองเตย – หมอชิตใหม, สาย 205 อูคลองเตย – เดอะมอลลทาพระ 

  4.2) อูสาธุประดิษฐ ใหบริการจํานวน 4 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 107 

คัน ประกอบดวย รถธรรมดา 53 คัน รถปรับอากาศ 54 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 1 ถนนตก – 

ทาเตียน, สาย 22 อูสวนสยาม – สาธุประดิษฐ, สาย 62 ทาน้ําสาธุประดิษฐ – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ, สาย 77 

อูสาธุประดิษฐ – หมอชิตใหม 

  4.3) อูพระราม 9 ใหบริการจํานวน 4 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 85 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 64 คัน รถปรับอากาศ 21 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 12 หวยขวาง – 

ปากคลองตลาด, สาย 36 อูพระราม 9 – ทาน้ําสี่พระยา, สาย 54 วงกลมรอบเมือง – หวยขวาง, สาย 179      

อูพระราม 9 – สะพานพระราม 7 
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 5) เขตการเดินรถท่ี 5 มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 15 เสนทาง ประกอบดวย รถธรรมดา

จํานวน 104 คัน รถปรับอากาศจํานวน 112 คัน รวมรถโดยสารประจําทางใหบริการท้ังสิ้นจํานวน 216 คัน 

รายละเอียดการเดินรถมีดังนี้ 

  5.1) อูพระประแดง ใหบริการจํานวน 5 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 139 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 39 คัน รถปรับอากาศ 100 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้  สาย 20            

ปอมพระจุลจอมเกลา – ทาน้ําดินแดง, สาย 21 วัดคูสราง – จุฬาฯ, สาย 37 แจงรอน – มหานาค, สาย 82 

พระประแดง – บางลําพู, สาย 138 (ทางดวน) พระประแดง – ขนสง (หมอชิต) 

  5.2) อูกัลปพฤกษ ใหบริการจํานวน 5 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 77 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 65 คัน รถปรับอากาศ 12 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 15 เดอะมอลล

ทาพระ – บางลําพู, สาย 88 วัดคลองสวน – ลาดหญา, สาย 111 วงกลมเจริญนคร – ตลาดพลู, สาย 195     

อูคลองเตย – สะพานภูมิพล 1 – เดอะมอลลทาพระ, สาย 209 วงกลมกัลปพฤกษ – พระราม 2 

  5.3) อูแสมดํา ใหบริการท้ังสิ้น 5 เสนทาง มีรถประจําทางใหบริการท้ังสิ้น 207 คัน ประกอบดวย 

รถธรรมดา 59 คัน และรถปรับอากาศ 148 คัน ไดแก สาย 68 แสมดํา - บางลําพู, สาย 76 แสมดํา - ประตูน้ํา,  

สาย 105 มหาชัยเมืองใหม - คลองสาน, สาย 141 (ทางดวน) แสมดํา - จุฬาฯ, สาย 720 วงกลมกัลปพฤกษ - 

ถ.พระราม 2 

 6) เขตการเดินรถท่ี 6 มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 19 เสนทาง ประกอบดวย รถธรรมดา

จํานวน 206 คัน รถปรับอากาศจํานวน 169 คัน รวมรถโดยสารประจําทางใหบริการท้ังสิ้นจํานวน 375 คัน 

รายละเอียดการเดินรถมีดังนี้ 

  6.1) อูวัดไรขิง ใหบริการจํานวน 7 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 129 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 67 คัน รถปรับอากาศ 62 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 80ก หมูบาน 

วปอ.11 – เขตบางกอกใหญ, สาย 91ก วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – เขตบางกอกใหญ, สาย ปอ.80 วัดศรีนวล

ธรรมวิมล – สนามหลวง, สาย 84 ออมใหญ – BTS วงเวียนใหญ, สาย ปอ.84 วัดไรขิง – BTS วงเวียนใหญ, 

สาย 189 กระทุมแบน – เขตบางกอกใหญ, สาย 556 วัดไรขิง – อนุสาวรียประชาธิปไตย 

  6.2) อูบรมราชชนน ีใหบริการจํานวน 12 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 122 

คัน ประกอบดวย รถธรรมดา 72 คัน รถปรับอากาศ 50 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 7 คลองขวาง 

– หัวลําโพง, สาย 7ก พุทธมณฑลสาย 2 – พาหุรัด, สาย 42 วงกลมทาพระ – เสาชิงชา, สาย ปอ.79         

พุทธมณฑลสาย 2 – ราชประสงค, สาย 84ก หมูบานเอ้ืออาทรศาลายา – วงเวียนใหญ, สาย ปอ.91 – 

หมูบานเศรษฐกิจ – สนามหลวง, สาย 101 พุทธมณฑลสาย 2 – ตลาดโพธิ์ทอง, สาย 165 พุทธมณฑลสาย 2 

– ศาลาธรรมสพน – เขตบางกอกใหญ, สาย ปอ.198 สถานีขนสงผูโดยสารกรุงเทพฯ สายใต (พระปนเกลา) – 

สถานีรถไฟฟาบีทีเอสบางหวา, สาย 208 วงกลมอรุณอมรินทร – ถ.กาญจนาภิเษก, สาย 509 พุทธมณฑลสาย 2 

– หมอชิต 2, สาย 515 สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยาเขตศาลายา – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ 
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 7) เขตการเดินรถท่ี 7 มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 15 เสนทาง ประกอบดวย รถธรรมดา

จํานวน 205 คัน รถปรับอากาศจํานวน 160 คัน รวมรถโดยสารประจําทางใหบริการท้ังสิ้นจํานวน 365 คัน 

รายละเอียดการเดินรถมีดังนี้ 

  7.1) อูเทศบาลบางบัวทอง ใหบริการจํานวน 3 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 

58 คัน ประกอบดวย รถธรรมดา 32 คัน รถปรับอากาศ 26 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 32          

อูทาอิฐ – วัดโพธิ์, สาย 166 (ทางดวน) เมืองทองธานี – ศูนยราชการ – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ, สาย 210 สถานี

รถไฟฟาบางหวา – สะพานพระราม 4 

  7.2) อูบัวทองเคหะ ใหบริการจํานวน 2 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 66 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 7 คัน รถปรับอากาศ 59 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 134 หมูบาน   

บางบัวทอง – หมอชิต 2, สาย 516 หมูบานบัวทองเคหะ – เทเวศน 

  7.3) อูทาอิฐ ใหบริการจํานวน 7 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 172 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 132 คัน รถปรับอากาศ 40 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 18 อูทาอิฐ – 

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ, สาย 24 ทารถประชานิเวศน 3 – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ (เกาะดินแดง), สาย 50 พระราม 

7 – สวนลุมพิน,ี สาย 53 วงกลมรอบเมืองเทเวศร (ซาย-ขวา) – วงกลมรอบเมืองเทเวศร (ซาย-ขวา), สาย 63 

(ทางดวน) อูนครอินทร – อนุสาวรียชัยสมรภูมิ, สาย 65 วัดปากน้ํา (นนท) – สนามหลวง, สาย 97 กระทรวง

สาธารณสุข – โรงพยาบาลสงฆ 

  7.4) อูไทรนอย ใหบริการจํานวน 3 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 69 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 34 คัน รถปรับอากาศ 35 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 66 ศูนยราชการ

แจงวัฒนะ – สายใตใหม (ตลิ่งชัน), สาย 70 (ทางดวน) ประชานิเวศน 3 – สนามหลวง, สาย 505 ปากเกร็ด – 

สวนลุมพิน ี

 8) เขตการเดินรถท่ี 8 มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 14 เสนทาง ประกอบดวย รถธรรมดา

จํานวน 206 คัน รถปรับอากาศจํานวน 117 คัน รวมรถโดยสารประจําทางใหบริการท้ังสิ้นจํานวน 323 คัน 

รายละเอียดการเดินรถมีดังนี้ 

  8.1) อูหมอชิต 2 ใหบริการจํานวน 6 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 94 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 30 คัน รถปรับอากาศ 64 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 3 หมอชิต 2 – 

คลองสาน, สาย 16 หมอชิต 2 – สุรวงศ, สาย 49 หมอชิต 2 – หัวลําโพง, สาย 67 วัดเสมียนนารี – เซ็นทรัล

พระราม 3, สาย 204 กทม. 2 – ทาน้ําราชวงศ, สาย 517 ตลาดเทิดไท – สถานีขนสงผูโดยสารฯ (หมอชิต 2) 

  8.2) อูใตทางดวนรามอินทรา ใหบริการจํานวน 4 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการ

จํานวน 109 คัน ประกอบดวย รถธรรมดา 91 คัน รถปรับอากาศ 18 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้     

สาย 117 กทม. 2 – ทาน้ํานนทบุรี, สาย 137 (วงกลม) รามคําแหง – ถนนรัชดาภิเษก, สาย 156 วงกลมใตทางดวน

รามอินทรา – คนธสวัสดิ์ – ถนนนวมินทร, สาย 178 วงกลมสวนสยาม – สุคนธสวัสดิ์ 
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  8.3) อูสวนสยาม ใหบริการจํานวน 4 เสนทาง มีรถโดยสารประจําทางใหบริการจํานวน 120 คัน 

ประกอบดวย รถธรรมดา 85 คัน รถปรับอากาศ 35 คัน วิ่งตามเสนทางสายตาง ๆ ดังนี้ สาย 36ก อูสวนสยาม - 

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ, สาย 73ก อูสวนสยาม – สะพานพุทธ, สาย 178 วงกลมสวนสยาม – สุคนธสวัสดิ์, สาย 

191 การเคหะคลองจั่น – กระทรวงพาณิชย 

 จากขอมูลขางตน สรุปไดวาองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สามารถใหบริการรถโดยสาร

ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และนครปฐม) 

มีเขตการเดินรถโดยสารประจําทาง 8 เขตการเดินรถ และมีรถโดยสารประจําทางวิ่งใหบริการจํานวน 130 

เสนทาง (องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ, เว็บไซต, ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 

 2.3.4 อัตราคาโดยสาร 

 ในการใหบริการรถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กําหนดอัตรา          

คาโดยสารจําแนกตามประเภทของรถท่ีใหบริการและสีของตัวรถ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.2 
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงอัตราคาโดยสารจําแนกตามประเภทของรถท่ีใหบริการ และสีของตัวรถ 

ประเภทรถ สีของรถ อัตราคาโดยสาร เวลาบริการ 
รถธรรมดา ครีม-แดง 8 บาทตลอดสาย (กะสวางเพ่ิม 

1.50 บาท) 
05.00-23.00 น. 

รถปรับอากาศ ครีม-น้ําเงิน 12, 14, 16, 18, 20 บาท  
(ตามระยะทาง) ทางดวนเพ่ิม
คาบริการ 2 บาท 

05.00-23.00 น. 

รถบริการตลอดคืน ครีม-แดง 9.50 บาทตลอดสาย 23.00-05.00 น. 
รถปรับอากาศ (ยูโรทู) เหลือง-สม 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 

(ตามระยะทาง) ทางดวนเพ่ิม
คาบริการ 2 บาท 

05.00-23.00 น. 

รถปรับอากาศใชกาซ (PBC) ขาว 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 
(ตามระยะทาง) ทางดวนเพ่ิม
คาบริการ 2 บาท 

05.00-23.00 น. 

รถปรับอากาศใชกาซ (NGV 489) ฟา 15, 20, 25 บาท (ตามระยะทาง) 
ทางดวนเพ่ิมคาบริการ 2 บาท 

05.00-23.00 น. 

ท่ีมา : องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (เว็บไซต, 2564, ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 

 

- เง่ือนไขการยกเวนหรือลดหยอนอัตราคาโดยสาร 

การกําหนดอัตราคาโดยสารสําหรับผูโดยสารท่ีใชบริการ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)         

มีเง่ือนไขการยกเวนหรือลดหยอนคาโดยสารใหกับผูโดยสารท่ีใชบริการ โดยแบงเปน 1) ผูไดรับการยกเวน     

คาโดยสาร 2) ผูไดรับการลดหยอนคาโดยสารครึ่งราคา รายละเอียดดังนี้ 
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1. ผูไดรับการยกเวนคาโดยสาร ประกอบดวย 

 1.1 ผูตรวจการขนสง 

 1.2 พระภิกษุ สามเณร 

 1.3 แมชี (ท่ีถือหนังสือรับรองการบวชจากสํานักปฏิบัติธรรมพรอมบัตรประจําตัวประชาชน) 

 1.4 บุรุษไปรษณียในเครื่องแบบ (ขณะปฏิบัติหนาท่ี) 

 1.5 ผูถือบัตรประจําตัวพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 1.6 ผูถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ท่ีระบุไววามีสิทธิยกเวนคาโดยสารประจําทาง 

2. ผูไดรับการลดหยอนคาโดยสารครึ่งราคา 

ผูโดยสารท่ีใชบริการรถโดยสาร (ธรรมดา) ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีสิทธิไดรับการ

ลดหยอนคาโดยสารไดในอัตราครึ่งราคา สําหรับบุคคลดังตอไปนี้ 

 2.1 คนตาบอด ท่ีมีหนังสือรับรองของสมาคมคนตาบอด 

 2.2 ทหาร ตํารวจ ในเครื่องแบบ 

 2.3 ผูถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ท่ีมีระเบียบระบุไววามีสิทธิไดรับการลดหยอน        

คาโดยสาร รถประจําทางครึ่งราคา เสียคาโดยสารครึ่งราคา ดังนี้ 

 2.3.1 ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญชัยสมรภูมิ และทายาท 

 2.3.2 ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป 

 2.3.3 ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญราชการชายแดน 

 2.3.4 ผูถือบัตรประจําตัวเหรียญพิทักษเสรีชน 

 2.3.5 ผูถือบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการชั้นท่ี 1 2 3 และ 4 

 2.3.6 ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึก บัตรชั้นท่ี 1 

 2.3.7 ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารและเจาหนาท่ีปฏิบัติ ราชการสนาม กรณีไปทํา   

การรบในงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป กรณีพิพาทกับอินโดจีน กรณีสงครามมหาเอเชียบูรพา กรณี

สงครามเกาหลี และกรณีสงครามเวียดนาม 

 2.3.8 ผูถือบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึกนอกประจําการ บัตรชั้นท่ี 1 

 2.4 ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พุทธศักราช 2546 แสดงบัตรประจําตัวประชาชนเม่ือมา

ใชบริการรถโดยสาร ประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถของผูประกอบการท่ีเดินรถ

รวมกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

 2.5 ผูพิการทุกประเภท ไดแก คนพิการท่ีเห็นเปนประจักษ หรือคนพิการท่ีถือบัตรสมาชิกสมาคม

คนพิการสมาคม ใดสมาคมหนึ่ง ในเสนทางรถโดยสารประจําทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด

ท่ีมีเสนทาง ตอเนื่องและหมวด 4 กรุงเทพมหานคร 
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- เง่ือนไขการใชตั๋วรายสัปดาหและรายเดือน 

ผูโดยสารท่ีใชบริการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ท่ีเดินทางดวยรถธรรมดาหรือ รถปรับอากาศ 

สามารถชําระคาบริการเปนรายสัปดาหและรายเดือน โดยซ้ือตั๋วรายสัปดาหและรายเดือน (เฉพาะรถหมวด 1) 

ซ่ึงมีเง่ือนไขการใชตั๋ว ดังนี้ 

1. ผูซ้ือตั๋วรายสัปดาหและรายเดือน สามารถใชเดินทางไปกับรถขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ         

(ขสมก.) ทุกสาย (ยกเวนรถเอกชนรวมบริการ) ไมจํากัดจํานวนเท่ียวภายในวันท่ีท่ีกําหนดไวในตั๋ว 

2. ผูซ้ือตั๋วรายสัปดาหและรายเดือนของรถธรรมดา ไมสามารถเดินทางดวยรถปรับอากาศได 

3. ผูซ้ือตั๋วรายสัปดาหและรายเดือนของรถปรับอากาศ สามารถเดินทางดวยรถธรรมดาได 

4. ผูซ้ือตั๋วรายสัปดาหและรายเดือน สามารถใชบริการไดกับรถทุกชนิดท่ีองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ    

(ขสมก.) จัดใหมีบริการอยูในปจจุบัน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิม (รถบริการบนทางดวน รถบริการตลอดคืน) 
 

- เง่ือนไขการใชบัตรเดือนสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

การใหบริการจําหนายตั๋วโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดมีการจําหนายบัตรลวงหนา

อิเล็กทรอนิกสประเภทรายเดือนสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (เฉพาะรถหมวด 1) โดยมีเง่ือนไขการใชบัตร 

ดังนี้ 

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรประจําตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

2. ใชเดินทางไดกับรถองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทุกสาย (ยกเวนรถเอกชนรวมบริการ)       

ไมจํากัดจํานวนเท่ียว ภายในวันท่ีท่ีกําหนดไวในบัตร 

3. บัตรเดือนรถธรรมดาไมสามารถเดินทางดวยรถปรับอากาศได 

4. บัตรเดือนรถปรับอากาศสามารถเดินทางดวยรถธรรมดาไดดวย 

5. สามารถใชบริการไดกับรถทุกลักษณะ ท่ีองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดใหมีบริการอยูใน

ปจจุบัน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิม (รถบริการบนทางดวน รถบริการตลอดคืน) 
 

             - บัตรลวงหนาอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดจําหนายบัตรลวงหนาอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักเรียน นิสิต 

นักศึกษา โดยจําแนกตามประเภทรถโดยสาร ดังนี้  

1. รถโดยสารธรรมดา จําหนายใหกับนักเรียนตั้งแต ม.3 ในราคา 135 บาทตอใบ จําหนายใหกับ

นักเรียนตั้งแต ม.4 ข้ึนไป นิสิต นักศึกษา ในราคา 270 บาทตอใบ 

2. รถโดยสารปรับอากาศ จําหนายใหกับนักเรียนต้ังแต ม.3 ในราคา 270 บาทตอใบ จําหนายใหกับ

นักเรียนตั้งแต ม.4 ข้ึนไป นิสิต นักศึกษา ในราคา 540 บาทตอใบ 
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บทท่ี 3 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

  
การศึกษาทบทวน แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ไดดําเนินการเพ่ือรวบรวมขอมูล

สําหรับเปนแนวทางในการกําหนดปจจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความคาดหวัง      

ความตองการ ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการ เพ่ือนําไปสูการสํารวจโครงการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

3.1  แนวความคิดเก่ียวกับการบริการขนสงสาธารณะ 

3.2  แนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ  

3.3  แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

3.4  แนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจของผูบริโภค 

3.5  แนวความคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดสําหรับการบริการ 

3.6  แนวความคิดเก่ียวกับความคาดหวัง/ความตองการ  

3.7  แนวความคิดเก่ียวกับความผูกพันของลูกคา  

3.8  แนวความคิดเก่ียวกับความภักดีของลูกคา 

3.9 กระบวนการหาปจจัยและกําหนดปจจัยสําหรับการสํารวจ       
 

3.1  แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการขนสงสาธารณะ 
 

 การบริการขนสงสาธารณะเปนกิจกรรมท่ีดําเนินงานโดยองคกรของรัฐ เพ่ือมุงตอบสนองความตองการ

ของสังคม หรือบุคคลท่ีเปนสมาชิกในสังคม  โดยการดําเนินกิจกรรมการขนสงสาธารณะนั้นมีวัตถุประสงค  

เพ่ือประโยชนของสาธารณะ และตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีใชบริการขนสงสาธารณะอยางแทจริง 

ซ่ึงการขนสงสาธารณะ คือ การบริการคมนาคมขนสงผูโดยสารท่ีสามารถใชไดโดยสาธารณชน หรือท่ีเรียกวา

ระบบขนสงมวลชน ไดแก รถโดยสารประจําทางสาธารณะ รถไฟฟา เรือโดยสาร เปนตน  สําหรับการศึกษา

ครั้งนี้ไดดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูล ความหมาย และความสําคัญของการบริการขนสงสาธารณะ เนื่องดวย

การใหบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลกรุงเทพ (ขสมก.) มีบทบาทและหนาท่ีสําคัญในการตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในการใหบริการรถโดยสารสาธารณะ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเปนแนวทาง

ในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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3.1.1  ประเภทของระบบขนสงสาธารณะ 

 เบญจภรณ  สงวนชีพ (2560) การกําหนดประเภทของการบริการของระบบขนสงสาธารณะ สามารถ

แบงไดตามเกณฑการจําแนกเปน 4 กลุม ดังตอไปนี้ 

 1)  การขนสงสวนบุคคล (Private Transportation) เปนการขนสงท่ีผูครอบครองยานพาหนะเปนผูใช

พาหนะนั้นในการเดินทางดวยตนเอง มักใชในการเดินทางบนเสนทางสาธารณะท่ีใชในการเดินทาง รูปแบบ  

การขนสงประเภทนี้ ไดแก รถยนตสวนบุคคล รถจักรยานยนต เปนตน 

 2)  การขนสงแบบรับจาง (For-Hire Urban Passenger Transportation) การขนสงประเภทนี้ มักถูก

เรียกอีกชื่อหนึ่งวา Para transit เปนการขนสงท่ีผูใหบริการจัดการบริการขนสงเพ่ือบริการใหกับผูโดยสาร

ท่ัวไป ซ่ึงผูโดยสารและผูใหบริการจะตกลงราคาคาบริการลวงหนากอนใชบริการ การใหบริการขนสงดังกลาว

มักจะไมมีการระบุเสนทางและตารางการใหบริการท่ีแนนอน รูปแบบการขนสงประเภทนี้ ไดแก รถแท็กซ่ี 

รถตุกตุก มอเตอรไซตรับจาง เสนทางการใหบริการและตารางเวลาการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได      

ตามความตองการของผูใชบริการแตละคน ดังนั้นจึงถือไดวาเปนรูปแบบการเดินทางท่ีตอบสนองตอ        

ความตองการของผูโดยสาร  

         3)  การขนสงผูโดยสารดวยบริการสาธารณะ (Common-Carrier Urban Passenger Transportation) 

การขนสงประเภทนี้มักจะเรียกกันโดยท่ัวไป Mass Transit หรือ Mass Transportation เปนระบบขนสงท่ีมี

การกําหนดเสนทางและตารางเวลาของการใหบริการแนนอนไวแลวลวงหนา จึงจัดไดวาเปนบริการท่ีมีเสนทาง

และตารางการเดินทางท่ีแนนอน (Fixed Route or Fixed Schedule Service) ผูใชบริการจะตองชําระ    

คาโดยสารตามท่ีกําหนดไว ระบบขนสงประเภทนี้ ไดแก รถโดยสารประจําทาง รถไฟฟา เรือดวน เปนตน 

        4)  ระบบขนสงสาธารณะเขตเมือง (Urban Public Transportation) การขนสงท่ีรวมระบบขนสงท้ัง

แบบ Mass Transit และ Para transit เขาดวยกัน โดยพิจารณาวาท้ัง Mass Transit และ Para transit    

ตางก็เปนการขนสงสาธารณะเหมือนกัน อยางไรก็ตามหากกลาวถึงระบบขนสงสาธารณะสวนใหญก็จะ

หมายถึงการขนสงแบบ Mass Transit เปนหลัก  

 นอกจากการจําแนกประเภทระบบขนสงโดยใชหลักเกณฑดังกลาวขางตนแลว ยังสามารถจําแนก

ประเภทระบบขนสงโดยใชหลักเกณฑอ่ืน ๆ โดยอาจจําแนกเปนการขนสงเฉพาะกลุมหรือบุคคล (Individual 

Transportation) และการขนสงแบบรวมกลุมผูโดยสาร (Group Transportation) โดยการขนสงเฉพาะกลุม

หรือบุคคล หมายถึง ระบบขนสงท่ีจัดข้ึนมาสําหรับใหบริการแกผูโดยสารกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยเฉพาะ         

เปนรายบุคคล หรือกลุมองคกร และการขนสงแบบรวมกลุมผูโดยสารกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยเฉพาะเปน

รายบุคคล หรือกลุมองคกร และการขนสงแบบรวมกลุมผูโดยสาร หมายถึง ระบบขนสงท่ีใหบริการแก

ผูโดยสารท่ัวไป โดยผูโดยสารเหลานั้นไมจําเปนตองรูจักกันหรืออยูในหมูคณะเดียวกัน 
 

      3.1.2. ประเภทของการใหบริการขนสงสาธารณะ 

 การใหบริการขนสงสาธารณะนั้น สุเมศวร พิริยวัฒน (2551) ไดแบงประเภทของการบริการออกเปน   

3 กลุม ไดแก 
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 1)  บริการท่ีกําหนดตามเขตเสนทางท่ีใหบริการ (Type of Routes and Trips Served) แบงออกเปน 

3 รูปแบบ คือ  

   -  การขนสงระยะสั้น (Short-haul Transit) คือ ระบบขนสงท่ีใหบริการดวยความเร็วต่ําภายใน

พ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีมีปริมาณการเดินทางสูง เชน พ้ืนท่ีศูนยกลางธุรกิจและชุมชน สนามบิน และพ้ืนท่ีการจัดแสดง

นิทรรศการ เปนตน      

  -  การขนสงในเขตเมือง (City Transit) เปนระบบการขนสงท่ีพบเห็นไดท่ัวไปภายในเขตเมืองตาง ๆ 

ประกอบดวยเสนทางการขนสงท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหบริการท่ัวท้ังเมือง       

  -  การขนสงนอกเขตเมือง (Regional Transit) เปนรูปแบบการขนสงท่ีมีระยะทางไกลดวยพาหนะ

ท่ีมีความเร็วสูงมาก การหยุดระหวางทางเกิดข้ึนนอยครั้ง ใหบริการแกผูโดยสารท่ีตองการเดินทางระหวาง 

เมืองใหญ เชน รถไฟ รถดวนระหวางเมือง เปนตน  

 2)  บริการท่ีกําหนดตามตารางเดินรถและการหยุดรับสงผูโดยสาร (Stopping Schedule) แบงออกเปน    

3 รูปแบบ ไดแก  

  -  บริการระดับทองถ่ิน (Local Service) คือ ระบบขนสงท่ีกําหนดใหมีการจอดในทุกจุดท่ีกําหนด    

ใหเปนปายรับ-สงผูโดยสาร หรือจอดตามความตองการของผูโดยสาร    

  -  บริการแบบเรงดวน (Accelerated Service) คือ ระบบขนสงท่ีกําหนดใหมีการจอดใหบริการ   

ในลักษณะ “ปายเวนปาย” ตลอดท้ังเสนทาง รถท่ีใหบริการจะจอดใหบริการท่ีจุดรับ-สงผูโดยสารสลับปายกัน

กับพาหนะคันท่ีบริการไปแลวกอนหนานี้ โดยปายท่ีจะใหบริการแบบสลับกันนี้ จะถูกกําหนดไวลวงหนากอน

ออกใหบริการ    

  -  บริการแบบพิเศษ (Express service) คือ ระบบขนสงท่ีกําหนดจุดสําหรับจอดรับ-สงผูโดยสาร   

มีระยะหางกันมาก เสนทางท่ีใหบริการมักจะใหบริการเสนทางเดียวกันกับเสนทางท่ีใหบริการภายในทองถ่ิน   

แตมีการหยุดรับ-สงผูโดยสารนอยครั้งกวา 

 3)  บริการท่ีกําหนดตามชวงเวลาการใหบริการ (Time of operation) แบงออกไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก  

  -  การใหบริการตลอดวัน (All-day Service) คือ ระบบขนสงท่ีมีจํานวนชั่วโมงของการใหบริการ

ตอวันสูงสุด เปนลักษณะการใหบริการพ้ืนฐานท่ีพบไดท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงในเสนทางหลัก 

มักจะมีการจัดใหบริการในลักษณะนี้    

  -  การใหบริการในชั่วโมงเรงดวน (Peak-Hour Service หรือ Commuter Transit) คือ ระบบ

ขนสงท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวนเทานั้น เสนทางท่ีใหบริการมักมีลักษณะโครงขายเปนแบบรัศมีออกมาจาก

บริเวณชานเมืองตาง ๆ และมีศูนยรวมของจุดสิ้นสุดการเดินทางเปนพ้ืนท่ีศูนยกลางธุรกิจและชุมชน สวนมาก

มักจะใหบริการแกผูโดยสารท่ีมีจุดมุงหมายในการเดินทาง เพ่ือประกอบธุรกิจการงานตาง ๆ การใหบริการใน

ลักษณะนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเสริมการใหบริการตลอดวันเทานั้น แตไมสามารถท่ีจะใชเปนรูปแบบการใหบริการหลัก

แทนการใหบริการตลอดวันได    
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  -  การใหบริการแบบเฉพาะกิจ (Irregular Service) คือ ระบบขนสงท่ีใหบริการในชวงท่ีมี

เหตุการณพิเศษหรือเฉพาะกิจเกิดข้ึน เชน ชวงการแขงขันกีฬาสําคัญ งานนิทรรศการ ชวงเทศกาลพิเศษจัดข้ึน

ในโอกาสตางๆ เปนตน 
 

3.2  แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 

      3.2.1  การบริการ (Service)  

การบริการ (Service) หมายถึง การดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนข้ันตอน มีความเก่ียวเนื่อง

กับผูใหบริการ (Service Provider) กับผูรับบริการ (Customer) เพ่ือท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือเพ่ือ

ผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยในบางครั้งอาจมีผลิตภัณฑท่ีจับตองไดประกอบในการ

แลกเปลี่ยนบริการดวย แตผูรับบริการหรือลูกคาไมสามารถเปนเจาของหรือถือครองสิทธิ์บริการนั้น ๆ ได 

(Gronroos, 1990; Ramaswamy, 1999; Zeithamland and Bitner, 2003) โดยการศึกษาไดรวบรวม

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบริการและคุณภาพการบริการ เพ่ือสรางความเขาใจและเปนแนวทางในการศึกษา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

Kotler, (2000) ไดกลาวถึงการบริการ คือ กิจกรรมท่ีกอใหเกิดผลประโยชนหรือสรางความพึงพอใจ  

โดยการจัดบริการท่ีตรงกับความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการ      

ซ่ึงสามารถแบงการบริการมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1.  ไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการไมสามารถจับตองได ดังนั้นองคกรจะตองกําหนด

หลักประกันท่ีแสดงถึงคุณภาพและประโยชนจากบริการ ไดแก  

 -  สถานท่ี (Place) ตองสามารถสรางความเชื่อม่ัน และความสะดวกใหกับผูมารับบริการ  

 -  บุคคล (People) พนักงานบริการตองแตงตัวใหเหมาะสม บุคลิกดีพูดจาดีเพ่ือใหลูกคาเกิดความ

ประทับใจและเกิดความเชื่อม่ันวาจะไดรับบริการท่ีดี 

 -  เครื่องมือ (Equipment) อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการใหบริการตองมีประสิทธิภาพ ใหบริการ

รวดเร็ว และสรางความพึงพอใจแกผูมารับบริการ 

 -  วัสดุสื่อสาร (Communication Material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาตาง ๆ จะตอง

สอดคลองกับลักษณะของการบริการท่ีเสนอ และลักษณะของลูกคา 

 -  สัญลักษณ (Symbols) ชื่อ หรือเครื่องหมายตราสินคาท่ีใชในการบริการ เพ่ือใหลูกคาเรียกได

ถูกตองและสื่อความหมายได 

 -  ราคา (Price) การกําหนดราคาควรเหมาะสมกับระดับการใหบริการท่ีชัดเจน และงายตอการ

จําแนกระดับบริการท่ีแตกตางกัน 

2.  ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability) การใหบริการเปนท้ังการผลิตและการบริโภค   

ในขณะเดียวกัน ผูใหบริการแตละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัวไมสามารถใหผูอ่ืนใหบริการแทนไดเพราะตองผลิต

และบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา 
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3.  ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอน ข้ึนอยู กับวาผูใหบริการเปนใคร         

จะใหบริการเม่ือใด ท่ีไหน อยางไร 

  4.  ไมสามารถเก็บไวได (Perishability) บริการไมสามารถเก็บไวไดเหมือนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดังนั้น 

ลักษณะความตองการไมแนนอน จะทําใหเกิดปญหาในการใหบริการท่ีไมเพียงพอกับความตองการของลูกคา 

คุณภาพการบริการจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการสําหรับองคกร ซ่ึงในปจจุบันไดตระหนัก

ถึงการบริการท่ีมีคุณภาพ เพราะมีสวนสําคัญอยางมากตอความสําเร็จขององคกร เนื่องดวยองคกรตองเผชิญ

ตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาอยางรวดเร็ว และการแขงขันในตลาดท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 

ดังนั้นองคกรสมัยใหมจึงตองทําความเขาใจและเรียนรูท่ีจะพัฒนา  และดูแลรักษาการบริการใหมีคุณภาพ       

ใหคงอยู เ พ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการท้ังในปจจุบัน  และลูกคาท่ีคาดหวังในอนาคต 

(Nurittamont, 2019) 
 

3.2.2  คุณภาพการบริการ (Service Quality) 

คุณภาพการบริการเปนความประทับใจโดยรวมของการตัดสินใจของลูกคาเก่ียวกับบริการท่ีนําเสนอ 

(Bitner และ Hubbert, 1994; Culberg, 2010) คุณภาพการบริการไดรับอิทธิพลจากบริการท่ีคาดหวังและ

รับรู ถาไดรับบริการตามท่ีคาดไว คุณภาพของการบริการจะเปนท่ีนาพอใจ แตถาบริการท่ีไดรับเกินกวานั้น

ความคาดหวังลูกคาจะมีความยินดีและจะรับรูถึงคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ (Parasuraman et al., 1996; 

Prentice et al., 2012) และพบวามีอิทธิพลโดยตรงตอความภักดีของลูกคา (Cronin and Taylor, 1992; 

Parasuraman et al., 1985) ดังนั้นคุณภาพการบริการในระดับท่ีสูงข้ึนก็จะสงผลโดยตรงตอระดับความ       

พึงพอใจของลูกคาท่ีสูงข้ึน (Brady and Robertson, 2001; Cronin, Brady and Hult, 2000; Dabholkar 

et al., 2000) 

โดยองคประกอบของคุณภาพการบริการจะประกอบดวย 5 มิติ ตามแนวคิดของ Parasuraman 

(1996) และ Zeithaml and Bitner (2000) ไดแก 

1.  สิ่งท่ีสัมผัสได (Tangibles) หมายถึง สภาพแวดลอมท่ัวไป ณ บริเวณสถานท่ีท่ีมีการสงมอบบริการ

นั้น ๆ เกิดข้ึน ไมวาจะเปนการตกแตงสถานท่ี บรรยากาศ ท่ีจอดรถ ยังรวมไปถึงการแตงกายและบุคลิกภาพ         

ของพนักงานท่ีทําหนาท่ีในการใหบริการนั้นดวย 

2.  ความเชื่อถือไววางใจ (Reliability) หมายถึง ผูรับบริการมีความเชื่อถือ และไววางใจผูใหบริการ     

วาสามารถท่ีจะตอบสนองความตองการของผูรับบริการได ซ่ึงความนาเชื่อถือ และไววางใจของผูใหบริการ     

แตละคนยอมไมเทากัน ซ่ึงวัดไดจากประสบการณท่ีเคยใชบริการ หรืออาจวัดจากความรูสึกท่ีสัมผัสไดครั้งแรก

ของการรับบริการ 

3.  ความรวดเร็ว (Responsiveness) หมายถึง ชวงเวลาท่ีผูใหบริการสามารถท่ีจะตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ ความรวดเร็วคือความต้ังใจท่ีจะบริการ โดยท่ีผูใหบริการมีความกระตือรือรน ซ่ึงโดย

สวนใหญการใหบริการท่ีรวดเร็วมาจากความพรอมของพนักงาน และกระบวนการบริหารการบริการภายใน

องคกร 
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4.  การรับประกัน (Assurance) หมายถึง การท่ีผูใหบริการมีหลักประกันวาสามารถสงมอบบริการท่ีมี

คุณภาพแกผูรับบริการได โดยพนักงานมีความรู ความสามารถ และยังรวมถึงมาตรฐานตาง ๆ ของผูใหบริการ 

5.  การเอาใจใสลูกคา (Empathy) หมายถึง การท่ีผูรับบริการตองการไดรับความรูสึกวาตนนั้น           

มีความสําคัญในการไดรับบริการ และผูใหบริการดูแลเอาใจใสผูรับบริการอยางตั้งอกต้ังใจ สามารถแกปญหา

ตาง ๆ ใหแกผูรับบริการไดแตละบุคคล และมีการสื่อสารใหแกผูใชบริการ โดยจะตองเอาใจใสตอผูมารับ

บริการ 

ท้ังนี้การปรับปรุงคุณภาพการบริการข้ึนอยูกับความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความตองการ

อยางตอเนื่อง ธุรกิจบริการจะไดรับประโยชนและบรรลุตอความไดเปรียบในการแขงขัน โดยพยายามอยางเต็มท่ี

เพ่ือสรางและรักษาคุณภาพการบริการ  รวมถึงประโยชนอ่ืน ๆ เชน (1) การสรางความสัมพันธท่ีแนนแฟน

ระหวางธุรกิจบริการกับลูกคา (2) การใหบริการพ้ืนฐานท่ีดีเพ่ือนําไปสูการซ้ือซํ้า (3) สงเสริมความภักดีของ

ลูกคา (4) การแนะนําดวยการบอกตอของลูกคาเก่ียวกับธุรกิจ (5) สรางชื่อเสียงองคกรท่ีดีในใจลูกคา และ    

(6) สงผลตอผลกําไรของธุรกิจบริการเพ่ิมข้ึน (Park et al., 2005; Rizan, 2010) 
 

3.3  แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงความตองการผูบริโภค จะไดนํามาใชเปน           
แนวทางการกําหนดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหตรงกับความตองการของผูบริโภค เม่ือผูบริโภคไดรับสิ่งกระตุน 
(Stimulus) ทางการตลาดเขามาในความรูสึกนึกคิดผูบริโภค (Buyer’s Black Box) เปรียบเสมือนกลองดําท่ี
ผูขายไมสามารถคาดคะเนความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคได ไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูบริโภค     
ทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจและตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง  อันนําไปสูการ
ตัดสินใจของผูบริโภค (Buyer’s  Purchase Decision) ในท่ีสุด (Kotler & Keller, 2006) โดยการศึกษาครั้ง
นี้ไดรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภค แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค และการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือสรางความเขาใจและเปน
แนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โสภณ เค่ียมการ (2564) ไดกลาววาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค  
แตละคนวา จะทําการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการ และถาซ้ือจะซ้ือจากท่ีไหน เม่ือไร อยางไร จึงจะเหมาะสม
และสรางความพอใจในการซ้ือใหแกตนมากท่ีสุด  

วิษณุ มณีวรรณ (2562) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทําหรือ
การแสดงพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการใหไดมาซ่ึงสินคาและบริการ 
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ โดยผลของการประเมินผูซ้ือนั้นตองไดรับความคุมคาจึงจะตัดสินใจซ้ือสินคาหรือ
บริการนั้น ๆ 

Kotler (2015) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคท้ังท่ีเปนสวนบุคคล กลุมและองคกร 
เลือกซ้ือ ใช บริการ ความคิด หรือประสบการณ ท่ีสรางความพึงพอใจตามความตองการ และความปรารถนา
ของตนได 
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Kueste (2012) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การศึกษาปจเจกบุคคล 
กลุมบุคคล หรือองคการ และกระบวนการท่ีเขาเหลานั้น ใชเลือกสรร รักษา และกําจัดสิ่งท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
บริการ ประสบการณ หรือแนวคิด เพ่ือสนองความตองการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหลานี้มีตอผูบริโภค
และสังคม พฤติกรรมผูบริโภคเปนการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มนุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร เพ่ือ
พยายามทําความเขาใจกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ ท้ังปจเจกบุคคล และกลุมบุคคล พฤติกรรมผูบริโภค
ศึกษาลักษณะเฉพาะของปจจัยผูบริโภค อาทิ ลักษณะประชากรศาสตร และตัวแปรเชิงพฤติกรรม เพ่ือ
พยายามทําความเขาใจความตองการของประชาชน พฤติกรรมผูบริโภค โดยท่ัวไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งท่ีมี
ผลตอผูบริโภคโดยกลุมบุคคล เชน ครอบครัว มิตรสหาย กลุม อางอิง และสังคมแวดลอมดวย 

Solomon (1996) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การศึกษาถึง
กระบวนการตาง ๆ ท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลเขาไปเก่ียวของ เพ่ือทําการเลือกสรรการซ้ือ การใชหรือการบริโภค
อันเก่ียวกับผลิตภัณฑบริการ ความคิด หรือประสบการณเพ่ือสนองความตองการและความปรารถนาตาง ๆ ให
ไดรับ  ความพึงพอใจ 

Schiffman & Kanuk (1994) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการซ่ึง
คาดวาจะตอบสนองความตองการของตนเอง 

Loudon & Bitta (1988) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินใจ และกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคลเขาไปเก่ียวของเม่ือมีการประเมินการไดมา การใชหรือการจับจาย
ใชสอยซ่ึงสินคา และบริการ 

โดยสรุป พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคา
และบริการ โดยผานกระบวนการในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคาและบริการใหตรงกับความตองการซ่ึงตองมี
ความคุมคากับการจาย ท้ังนี้ พฤติกรรมของผูบริโภคอาจมีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีกระตุนหรือเปนสิ่งเราใหเกิด        
การตัดสินใจซ้ือ ไดแก ปจจัยภายใน คือ ความตองการของลูกคาเอง หรือปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอ  
การตัดสินใจใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา และบริการนั้น ๆ ข้ึน 

-  ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภค  
1.  ปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภคไดมาก

ท่ีสุด ซ่ึงแบงยอยออกเปนวัฒนธรรมหลัก (Core Culture) อนุวัฒนธรรม (Sub Culture) และชั้นทางสังคม 
(Social Class) (Kotler, 1997) 

1.1  วัฒนธรรมหลัก เปนสิ่งท่ีมีอยูในทุกกลุม หรือในทุกสังคมของมนุษยและเปนตัวกอใหเกิด
คานิยม การรับรูความอยากได รวมถึงพฤติกรรมของมนุษยสิ่งเหลานี้เม่ือเกิดข้ึนแลวก็ถายทอดใหแกกันและ  
กันมานาน และดวยเหตุท่ีแตละสังคมก็มีวัฒนธรรมหลักเปนของตนเอง ผลก็คือพฤติกรรมการซ้ือของมนุษย      
ในแตละสังคมก็จะผิดแผกแตกตางกันไป  

1.2  อนุวัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมของคนกลุมยอยท่ีรวมกันเขาเปนสังคมกลุมใหญ จําแนก 
อนุวัฒนธรรมออกเปน 4 ลักษณะ คือ  

 1.2.1  อนุวัฒนธรรมทางเชื้อชาติ (Ethnic Subculture)  
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 1.2.2  อนุวัฒนธรรมตามทองถ่ิน (Regional Subculture)  
 1.2.3  อนุวัฒนธรรมทางอายุ (Age Subculture)  
 1.2.4  อนุวัฒนธรรมทางอาชีพ (Occupational Subculture) 
1.3  ชั้นทางสังคม หมายถึง คนจํานวนหนึ่งท่ีมีรายได อาชีพ การศึกษา หรือชาติตระกูลอยางใด

อยางหนึ่ง หรือหลายอยางเหมือนกัน ชั้นทางสังคมของผูบริโภคท่ีอยูในสังคม มีลักษณะดังนี้ 
 1.3.1  ผูบริโภคท่ีอยูในชั้นเดียวกัน มีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมเหมือนกัน  
 1.3.2  สถานภาพของผูบริโภคจะสูงหรือต่ํา สวนหนึ่งข้ึนอยูกับวาจะถูกจัดกลุมอยูในชั้นทางสังคม

ระดับใด  
 1.3.3  ชั้นทางสังคมของผูบริโภคจะถูกจัดกลุม และลําดับความสูงต่ํา โดยตัวแปรหลายตัว เชน 

อาชีพ รายได ความม่ันค่ังร่ํารวย การศึกษา และคานิยม เปนตน  
 1.3.4  บุคคลอาจมีการเคลื่อนไหวจากชั้นทางสังคมชั้นหนึ่งไปยังชั้นอ่ืน ๆ ไดท้ังเลื่อนข้ึน และ

เลื่อนลง  
2.  ปจจัยทางสังคม (Social Factors) ปจจัยทางสังคมท่ีสงผลตอกระบวนการการตัดสินใจของผูบริโภค

มีมากมาย เชน กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานภาพในสังคม เปนตน  
3.  กลุมอางอิง (Reference Group) กลุมอางอิงของผูบริโภค หมายถึง กลุมบุคคลซ่ึงผูบริโภค ยึดถือ

หรือไมยึดถือเอาเปนแบบอยางในการบริโภค หรือไมบริโภคตาม โดยท่ีผูบริโภคคนนั้นจะเปนสมาชิกของกลุม
หรือไมก็ได  

4.  ครอบครัว (Family) สมาชิกในครอบครัวหนึ่ง ๆ ประกอบดวย พอแม และลูก สมาชิกแตละครอบครัว
เปนองคกรซ้ือท่ีสําคัญท่ีสุดในสังคม  

5.  บทบาทและสถานภาพของบุคคล (Role and Status) สถานภาพ หมายถึง ฐานะ ตําแหนง หรือ
เกียรติยศของบุคคลท่ีปรากฏในสังคม บทบาท หมายถึง การทําตามหนาท่ีท่ีสังคมกําหนดไว ในฐานะท่ีเปน
สมาชิกของสังคมหลายหนวย บุคคลทุกคนยอมมีสถานภาพไดหลายอยางมากบางนอยบาง เชน เปนพอ เปนแม 
เปนลูก เปนรัฐมนตรี เปนนักการเมือง เปนปลัดกระทรวง เปนนายตํารวจ เปนนายธนาคาร เปนนักศึกษา ฯลฯ 
สถานภาพเปนสิ่งท่ีสมาชิกในสังคมหนึ่ง ๆ กําหนดข้ึนมาเปนบรรทัดฐาน สําหรับกระจายอํานาจหนาท่ี     
ความรับผิดชอบ และสิทธิตาง ๆ ใหแกสมาชิก  

6.  ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภคท่ีสําคัญ ๆ ไดแก อายุ วัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ และ
มโนทัศนท่ีมีตอตนเอง  

 6.1  อายุ (Age) พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือหรือตัดสินใจบริโภคของบุคคลยอมแปรเปลี่ยนไปตาม
ระยะเวลาท่ียังมีชีวิตอยูขณะอยูในวัยทารกหรือวัยเด็ก พอและแมจะเปนผูตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑมาใหบริโภค
เกือบท้ังหมด เม่ืออยูในวัยรุนบุคคลจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑดวยตนเองในบางอยาง วัยรุนเริ่มเขาสูวัยผูใหญมี
รายไดเปนของตนเอง อํานาจในการตัดสินใจซ้ือจะมีมากท่ีสุด และเม่ือเขาสูวัยชรา ความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน ๆ 
เชน ญาติพ่ีนอง บุตร หลาน จะหวนกลับเขามามีผลตอการตัดสินใจซ้ืออีก  

 6.2  วัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) หมายถึง รอบแหงชีวิตครอบครัว นับตั้งแตการ
เริ่มตนชีวิตครอบครัวไปจบลงท่ีการสิ้นสุดชีวิตครอบครัวแตละชวงของวัฏจักรชีวิตครอบครัว ผูบริโภคจะมี
รูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกันออกไป แบงออกเปน 5 ข้ันตอน ใหญ ๆ คือ  

  6.2.1  ระยะท่ียังเปนหนุมสาว และโสด แยกตัวจากบิดามารดามาอยูอยางอิสระ 
  6.2.2  ระยะท่ีกาวเขาสูชีวิตครอบครัว  
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  6.2.3  ระยะท่ีกอกําเนิดและเลี้ยงดูบุตร  
  6.2.4 ระยะท่ีบุตรแยกออกไปตั้งครอบครัวใหม  
  6.2.5  ระยะสิ้นสุดชีวิตครอบครัว 
 6.3  อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะบางประการท่ีทําใหตองบริโภค

ผลิตภัณฑแตกตางไปจากผูประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เชน นักธุรกิจท่ีตองใชความคิดอยูตลอดเวลา หากขับรถดวย
ตนเองอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย ทําใหตองใชบริการของพนักงานขับรถ พนักงานสงเอกสารตองการความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน หากใชรถยนตยอมเกิดความลาชา เพราะการจราจรติดขัด จึงตองใชรถจักรยานยนต 
หรือใชบริการขนสงสาธารณะ เปนตน  

 6.4  รายไดสวนบุคคล (Personal Income) รายไดสวนบุคคลของผูบริโภคท่ีมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือ หรือไมซ้ือ ไดแก รายไดสวนบุคคลท่ีถูกหักภาษีแลว หลังจากถูกหักภาษี ผูบริโภคจะนําเอารายได
สวนหนึ่งไปเก็บออมไว อีกสวนหนึ่งไปซ้ือผลิตภัณฑอันจําเปนแกการครองชีพ และรายไดท่ีผูบริโภคไดรับจะ
นําไปซ้ือสินคาประเภทฟุมเฟอย 

 6.5  รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Styles) รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลใด หมายถึง พฤติกรรม
การใชชีวิต ใชเงิน และใชเวลาของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงแสดงออกมาใหปรากฏซํ้า ๆ กัน ประกอบกันเขาเปนตัวคน
คนนั้น มิติท้ัง 3 นี้ นิยมเรียกวา AIO Demo Graph คือ  

  6.5.1  กิจกรรมท่ีเขาไปมีสวนรวม (Activities)  
  6.5.2  ความสนใจท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Interest)  
  6.5.3  ความคิดเห็นท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Opinion) 
7.  ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Beliefs and Attitudes) ท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ไดแก การจูงใจ (Motivation) การรับรู (Perception) การเรียนรู (Learning) ความเชื่อ และทัศนคติ (Beliefs 
and Attitudes)  

 7.1  การจูงใจ โดยท่ัวไป หมายถึง การชักนําหรือการเกลี้ยกลอมเพ่ือใหบุคคลเห็นคลอยตาม หรือ  
สิ่งท่ีใชชักนําหรือเกลี้ยกลอม เรียกวา แรงจูงใจ (Motive) ซ่ึงหมายถึง พลังท่ีมีอยูในตัวบุคคลแลวพรอมท่ี
กระตุน หรือชี้ทางใหบุคคลกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบุคคลนั้น  

 7.2  การรับรู หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเลือกรับสารสนเทศหรือสิ่งเราเขามา จัดระเบียบ และ
ทําความเขาใจ โดยอาศัยประสบการณเปนเครื่องมือจากนั้นจึงมีปฏิกิริยาตอบสนอง การท่ีผูบริโภคสองคน
ไดรับสิ่งเราอยางเดียวกันและตกอยูในสถานการณเดียวกัน แตมีปฏิกิริยาตอบสนองแตกตางกัน เปนเพราะการ
รับรู นักการตลาดพึงเขาใจวาในชีวิตประจําวันของผูบริโภคจะตกอยูทามกลางสิ่งเรามากมาย ซ่ึงสามารถจะ
เลือกรับได  สามารถจะบิดเบือนไดและสามารถท่ีจะเลือกจดจําเอาไวได การกระตุนดวยสิ่งเราจึงตองโดดเดน 
ชัดเจน และจํางาย จึงจะทําใหผูบริโภคมีปฏิกิริยาตอบสนอง  

 7.3  การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการไดมีประสบการณไมวาจะ
โดยทางตรง หรือทางออม ผูบริโภคหากมีประสบประการณมาแลววาผลิตภัณฑใดสามารถตอบสนองความ
ตองการ หรือสรางความพอใจ เม่ือตกอยูในภาวะท่ีความตองการหรือความอยากไดผลิตภัณฑเดิม ผูบริโภคจะ
ซ้ือผลิตภัณฑเดิมไปบริโภคอีก  

7.4 ความเชื่อ และทัศนคติ เปนลักษณะท่ีแสดงถึงความรูสึกนึกคิดท่ีจะเปนไปได ซ่ึงมีจุดหมายท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ อาจจะเปนความจริงหรือไมจริงก็ได ความเชื่อนี้อาจเกิดจากความรู ความคิดเห็น หรือศรัทธา 
มีอารมณความรูสึกหรือความสะเทือนใจเขามาเก่ียวของหรือไมก็ได ความเชื่อ (Believe) กอใหเกิดจินตนาการ
ของผลิตภัณฑข้ึนในใจผูบริโภค  ท้ังนี้หากผูบริโภคมีความเชื่อผิด ๆ เก่ียวกับผลิตภัณฑยอมเปนหนาท่ีของ
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นักการตลาดหรือองคการท่ีจะตองทําการรณรงคเพ่ือแกไขความเชื่อใหถูกตองดวยกลวิธีตาง ๆ  สําหรับ
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความคิด ความเขาใจ ความคิดเห็น ความรูสึก และทาทีของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ซ่ึงมีผลตอการแสดงออกของบุคคลนั้น โดยอาจแสดงออกในทางเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 

-  แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) 
เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน 

(Stimulus) ทําใหเกิดความตองการเม่ือสิ่งกระตุนนั้นผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Buying’s Black 
Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ซ่ึงความรูสึกนึกคิดตาง ๆ จะไดรับ
ผลตาง ๆ ภายในใจผูบริโภคแลวจะมีการตอบสนองของผูบริโภค (Buyer’s Response) หรือ การตัดสินใจของ
ผูบริโภค (Buyer’s Purchase Decision) โดยการซ้ือหรือไมซ้ือ จุดเริ่มตนของแบบจําลองนี้อยูท่ีการมี        
สิ่งกระตุนใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง ดังนั้นเรียกวา S - R Theory (Kotler, 1999)  

 
ส่ิงกระตุนภายนอก  

(stimuli) 

 

ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ 
(Buyer’s Black Box) 

 

การตอบสนองของผูซ้ือ 
(Buyer’s Responses) 

สิ่งกระตุนทางการตลาด(4 P’s) 
- ผลิตภัณฑ 
- ราคา 
- การจัดจําหนาย 
- การสงเสริมการตลาด 

 ลักษณะของผูซ้ือ 
- ปจจัยทางวัฒนธรรม 
- ปจจัยทางสังคม 
- ปจจัยสวนบุคคล 
- ปจจัยดานจิตวิทยา 

 - การเลือกผลิตภัณฑ 
- การเลือกตรายี่หอ 
- การเลือกผูขาย 
- การเลือกเวลาในการซ้ือ 
- การเลือกปริมาณการซ้ือ 

สิ่งกระตุนอ่ืน ๆ 
- เศรษฐกิจ 
- เทคโนโลย ี
- การเมือง 
- วัฒนธรรม 

 กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 
- ความตองการท่ีไดรับการ
กระตุน 
- การแสวงหาขอมูล 
- การประเมินทางเลือก 
- การตัดสินใจซ้ือ 
- ความรูสึกหลังการซ้ือ 

  

  
ภาพท่ี 3.1  แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคตาม S-R theory 

ท่ีมา: Kotler (1999) 

แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค จะแสดงใหเห็นถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑหรือใช
บริการ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimuli) ท่ีผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค 
(Buyer’s Black Box) ท่ีเปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูผลิต หรือนักการตลาดไมสามารถคาดคะเนได เม่ือผูบริโภค
รับรูตอสิ่งกระตุนและเกิดความตองการแลวจึงจะเกิดการซ้ือหรือการตอบสนอง (Response) ข้ึนโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  สิ่งกระตุนภายนอกของผูซ้ือ (Stimuli) เปนสิ่งท่ีกระตุนความตองการของผูบริโภคอาจเกิดจาก         
แรงกระตุนภายในรางกายของผูบริโภคเอง เชน ความหิว ความกระหาย หรืออาจเปนสิ่งกระตุนท่ีอยูภายนอก
ซ่ึงไดแก สิ่งกระตุนทางการตลาด และสิ่งกระตุนอ่ืน ๆ สวนมากนักการตลาดจะใหความสําคัญกับสิ่งกระตุน
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ภายนอก โดยพยายามจัดสิ่งกระตุนภายนอก โดยเฉพาะสิ่งกระตุนทางการตลาดใหสามารถจูงใจใหผูบริโภค
เกิดความตองการซ้ือสินคาข้ึน  

 1.1  สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimuli) สิ่งกระตุนทางการตลาด  เปนสิ่งกระตุนท่ี
นักการตลาดสามารถควบคุมและจัดใหมีข้ึนเปนสิ่งกระตุนท่ีเก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ซ่ึงประกอบดวย สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามสะดุดตา การบริการ
ประทับใจ สิ่งกระตุนดานราคา เชน การกําหนดเง่ือนไขการชําระเงินหรือการเสนอสวนลดท่ีดีกวาคูแขงขัน     
สิ่งกระตุนดานการจัดจําหนาย เชน มีการจัดผลิตภัณฑใหมีจําหนายอยางท่ัวถึง และสิ่งกระตุนดานการสงเสริม
การตลาด เชน การลด แลก แจก แถม การโฆษณาท่ีสมํ่าเสมอ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ หากนักการตลาดสามารถ
เขาใจถึงความตองการของผูบริโภคและสามารถจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการของ
กลุมลูกคาแลวยอมจะเปนเครื่องมือท่ีสามารถจะกระตุนผูบริโภคใหเกิดความตองการไดซ่ึงจะนําไปสูพฤติกรรม
การซ้ือในท่ีสุด 

 1.2. สิ่งกระตุนอ่ืน ๆ (Other Stimuli) จะเปนสิ่งกระตุนท่ีอยูภายนอกองคการและนักการตลาดไม
สามารถควบคุมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของผูบริโภค
จะมีผลตอความตองการซ้ือของผูบริโภค สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยและ
รวดเร็วทําใหผูบริโภคตองการใชโทรศัพทมือถือกันมากข้ึน สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง เชน กฎหมาย
เพ่ิมหรือลดภาษีสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีผลตอความตองการในสินคาชนิดนั้น และสิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม 
เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีในเทศกาลตาง ๆ จะเปนตัวกระตุนใหเกิดความตองการสินคาบางอยางใน
เทศกาลนั้น ๆ เปนตน 

2.  ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s Black Box) กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือเปนสวนท่ี
ไดรับผลมาจากลักษณะของผูซ้ือ (Buyer Characteristic) ซ่ึงไดรับผลมาจากปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดาน
สังคม ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางจิตวิทยา และยังไดรับผลมาจากกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer 
Decision Process) ท่ีประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ 5 ข้ันตอน ไดแก การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมิน 
ทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

3.  การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Responses) การตอบสนองของผูซ้ือหรือการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) เพ่ือตอบสนอง
ความตองการ เชน การเลือกตราสินคา (Brand Choice) การเลือกผูขาย (Dealer Choice) การเลือกเวลา      
ในการซ้ือ (Purchase Time) การเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase Amount) เปนตน 
 

3.4  แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค 
 

ความพึงพอใจ เปนความรูสึกของผูบริโภคในการประเมิน ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญของพฤติกรรม
ภายในบุคคลท่ีไมสามารถแสดงออกมาใหเห็นไดชัดเจน แตสามารถรับรูไดจากการสังเกต การสอบถาม  ท้ังนี้
บุคคลจะพึงพอใจท่ีจะกระทําสิ่งใดก็ตามท่ีทําใหตนเองมีความสุข และหลีกเลี่ยงในสิ่งท่ีเม่ือกระทําแลวจะทําให
ตนไดรับความทุกขหรือความยากลําบาก โดยการศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับความหมายของ
ความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใชบริการ เพ่ือสรางความเขาใจและเปนแนวทางในการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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พัฒนา  พรหมณี และคณะ (2563) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งท่ีเกิดจากแรงจูงใจซ่ึงเปน
พฤติกรรมภายในท่ีผลักดันใหเกิดความรูสึกชอบ ไมชอบ เห็นดวย ไมเห็นดวย ยินดี ไมยินดี เม่ือไดรับการ
ตอบสนองความตองการ และความคาดหวัง ท่ีเกิดจากการประมาณคา อันเปนการเรียนรูประสบการณจาก
การกระทํากิจกรรมเพ่ือใหเกิดการตอบสนองความตองการตามเปาหมายของแตละบุคคล   

ฉัตยาพร เสมอใจ (2551) ความพึงพอใจ หมายถึง เปนการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเปนนามธรรม    
ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การท่ีเราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดย      
การแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอน และตองมีสิ่งท่ีตรงตอความตองการของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิด      
ความพึงพอใจ 

Maynard W.Shelly (1975) อธิบายวา คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกใน
ทางบวกเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนแลวทําใหเกิดความสุข โดยท่ีความสุขเปนความรูสึกท่ีสลับซับซอน สามารถ   
ทําใหเกิดความรูสึกทางบวกท่ีเพ่ิมข้ึน และจะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางลบ อาจกลาวไดวาความรูสึก
ทางบวกและความสุขจึงมีความสัมพันธกัน และระบบความสัมพันธของความรูสึกท้ัง 3 นั้น เรียกวา ระบบ
ความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือมีความรูสึกในทางบวกมากกวาความรูสึกทางลบ  

Kotler (1997) ไดกลาววา ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง การท่ีบุคคลมีทัศนคติท่ีอาจมีแรงจูงใจท่ี
กอใหเกิดผลเชิงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตนเอง ซ่ึงความตองการของแตละบุคคลก็มี
ความแตกตางกันจึงทําใหมีความคาดหวัง แรงจูงใจและพฤติกรรมท่ีสนอบแตกตางกัน 

- แนวคิดเก่ียวกับการสรางความพึงพอใจ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2551) ไดกลาวถึงการสรางสิ่งเรา ซ่ึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้น ๆ ใหเกิดความพึงพอใจ   

ในบริการ ซ่ึงความรูสึกของผูรับบริการสามารถบงบอกไดถึงคุณภาพของการบริการ สามารถแบงระดับ
ความรูสึก ออกเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

1. ความไมพึงพอใจ เปนการแสดงความรูสึกขุนของใจ อารมณไมดี เนื่องจากไมไดรับบริการตรงกับสิ่งท่ี
คาดหวังจากบริการนั้นจริง ๆ 

2. ความพึงพอใจเปนการแสดงความรูสึกยินดีของลูกคาเม่ือไดรับบริการท่ีตรงกับสิ่งท่ีคาดหวัง 
3. ความประทับใจเปนการแสดงความรูสึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจของลูกคา ซ่ึงมากกวาความพึงพอใจ       

เม่ือไดรับการบริการหรือผลประโยชนท่ีเกินกวาสิ่งท่ีคาดหวัง 
4. ความภักดี จุดเริ่มตนของความภักดีคือ ความพึงพอใจและความประทับใจ เม่ือลูกคารูสึกพึงพอใจ

และประทับใจกับการบริการท่ีไดรับ ก็จะไมพยายามท่ีจะหาบริการอ่ืนมาทดแทน และจะใชบริการนั้น ๆ จาก    
ผูใหบริการรายเดิมตอไป 

ธีรกติ นวรัตน ณ อยุธยา (2552) ไดกลาวถึง แนวคิดความพึงพอใจของลูกคาวาความพึงพอใจของลูกคา
จะเกิดจากประสบการณจากการใหบริการอยางเต็มท่ีจนสุดความสามารถ ลูกคาจะรูสึกคุมคาท่ีไดเขามาใช
บริการ ความพึงพอใจสําหรับการบริการนั้นสรางไดยากกวาสินคา เนื่องจากคุณภาพของสินคาเปนสิ่งพัฒนา
มาแลวอยูนิ่งไมเปลี่ยนแปลงแตคุณภาพของการบริการข้ึนอยูกับพนักงาน ซ่ึงแปรเปลี่ยนไปตามอารมณและ
สถานการณตาง ๆ หรือลูกคาท่ีมาใชบริการบางอยางอาจมีความตองการเฉพาะท่ีมากเกินความตองการท่ี
พนกังานจะใหบริการไดอยางเต็มท่ีจึงทําใหเกิดใหเกิดความไมพอใจ  
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ดังนั้น ปจจัยหลักในการสรางความพึงพอใจประกอบดวย 
1.  ผูรับบริการมีความตองการและความคาดหวังสําหรับการบริการท่ีแตกตางกันไปในแตละคน รวมท้ัง

ความตองการนั้นยังไมเปลี่ยนไปสําหรับการบริการแตละครั้ง 
2.  ความพึงพอใจของลูกคาเปนผลจากความรู ความสามารถ ความพรอมในดานรางกายและอารมณ

ในขณะใหบริการของผูใหบริการ รวมถึงความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน 
3.  สภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ตัวอยาง เชน อากาศ แสงแดด โตะ เกาอ้ี สิ่งเหลานี้มีผลตอความพึงพอใจของ

ลูกคาเขามาใชบริการในสถานท่ี ความพึงพอใจของลูกคายังมีผลจากจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการดวย แถวรอ
คอยท่ียาวยอมสรางความไมอยากใชบริการ หรือหากจําเปนตองใชบริการลูกคาจะมีแนวโนมของความไมพอใจ
สูงกวาปกต ิสิ่งท่ีทําไดคือ ตองจัดการแถวคอยอยางมีประสิทธิภาพ  

Abror et al (2019) กลาววา ความพึงพอใจนั้นอาจเกิดจากความคาดหวังจากการไดรับขอมูลตาง ๆ 
หรือประสบการณในอดีต หรือเกิดจากความตองการเฉพาะบุคคลท่ีแตกตางกัน 

Armstrong, Adam, & Kotler (2014) ใหความคิดเห็นถึงความพึงพอใจ คือ สิ่งจูงใจซ่ึงมาจากความตองการ
ท่ีมากพอท่ีจะกระตุนใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเองซ่ึงแตกตางกันออกไป   
เปนผลมาจากการบริโภคอุปโภคท่ีมีประสิทธิภาพหรือเกินความคาดหวังท่ีตองการ 

 Fornell & Wernerfelt (1987) อธิบายวา ความพึงพอใจสําหรับธุรกิจบริการ คือ การท่ีผูบริโภคหรือ
ลูกคามีการรับรูตอคุณภาพการบริการท่ีคาดหวัง ดังนี ้

1. กระบวนการในการใหบริการ คือ การมีข้ันตอนในการเขาใชบริการท่ีสะดวก เขาใจงายและมี   
ความยืดหยุน โดยลูกคาอาจรับรูคุณภาพบริการท้ังจากสถานท่ีใหบริการ การใหบริการของพนักงาน ระบบการ
ใหบริการท่ีถูกออกแบบใหเขาถึงไดงาย และอาจมีการปรับการใหบริการตรงกับความตองการของลูกคาแตละราย  

2. การใหบริการไดอยางมีคุณภาพ คือ การท่ีลูกคาไดรับบริการตรงตามท่ีไดรับขอมูลหรือตกลงกับผูให
บริการทางดานคุณภาพของบริการ ข้ันตอนการใหบริการ ระยะเวลาการใหบริการ ซ่ึงเม่ือผูใหบริการไดมีการ
โฆษณาหรือใหขอมูลกับลูกคาจนลูกคาเกิดการตัดสินใจซ้ือหรือใชบริการ ซ่ึงลูกคาจะมีความคาดหวังวาจะไดรับ
การบริการตรงตามท่ีไดรับขอมูลจากผูใหบริการ ดังนั้น หากลูกคาไดรับบริการตรงกับขอมูลท่ีไดรับและ
มากกวาหรือเทากับท่ีคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจในคุณภาพบริการ 

3. การจัดการปญหาใหกับลูกคา คือ เม่ือมีการใหบริการและไมเปนไปตามท่ีผูใหบริการตกลงไวหรือไม
เปนไปตามความคาดหวังของลูกคาซ่ึงอาจเกิดจากความผิดพลาดในการใหบริการ การใหขอมูลหรืออาจเกิดจาก 
ปจจัยภายนอกท่ีอาจควบคุมไมได หรือเปนปญหาจากเหตุสุดวิสัย ซ่ึงผูใหบริการตองมีการจัดการปญหาดวย
ความเต็มใจ ดวยความรวดเร็วและคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

- แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาความพึงพอใจ  
สําหรับแนวทางการศึกษาความพึงพอใจท่ีไดนํามาใชกันอยางแพรหลาย คือ ACSI Model (American 

Customer Satisfaction Index) ซ่ึงพัฒนาข้ึนมาโดยบริษัทในสหรัฐท่ีทําการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูบริโภค โดยใชวัดผลคุณภาพของสินคา และบริการท่ีเกิดข้ึนในสหรัฐ และถูกผลิตท้ังจากในประเทศและ
ตางประเทศ โดย Fornell, Johnson, Anderson, Cha & Bryant (1996) ซ่ึงเปนเครื่องมือวัดความพึงพอใจ
ของลูกคา และนํามาคาดการณเศรษฐกิจโดยรวมในระดับอุตสาหกรรมและระดับประเทศ มีบทบาทตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ สงผลแนวโนมในอนาคตขององคการวาจะสามารถขายผลิตภัณฑไดมากนอยเพียงใด 
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เปนการวัดความพึงพอใจของลูกคาจากการมีสวนรวมและไดรับประสบการณจริง  โดยมี 3 ปจจัยท่ีสงผลตอ
ความพึงพอใจของลูกคาประกอบดวย ความคาดหวังของลูกคา คุณภาพท่ีลูกคาไดรับ และการรับรูคุณคาของ
ลูกคา ความพึงพอใจนี้หากเปนไปในทางบวกจะสงผลเกิดความภักดีของลูกคาหากเปนไปในทางลบจะสงผลให
เกิดขอรองเรียนจากลูกคาเชนกัน  

 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 ACSI Model (American Customer Satisfaction Index) 

จากภาพท่ี 3.2 ไดแสดงถึงปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา และผลลัพธของความพึงพอใจ  
ของลูกคาตามแนวคิดของ ACSI Model โดยแตละปจจัยนั้นมีความสําคัญและมีบทบาทตอความพึงพอใจ  
ของลูกคา 

ความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectations) เม่ือองคการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑก็เสมือนเปนคําม่ันสัญญาท่ีลูกคาคาดหวังวาจะไดรับจากการใชผลิตภัณฑนั้น ซ่ึงจะเปนไปตาม
คาดหวังหรือไมนั้นลูกคาตองมีการใชหรือประสบการณรวมกับผลิตภัณฑนั้นกอนจึงจะสามารถตัดสินใจซ้ือ
สินคาได 

การรับรูคุณภาพ (Perceived Quality) เม่ือลูกคามีประสบการณรวมกับผลิตภัณฑจะสามารถประเมิน
คุณภาพ ซ่ึงจะสงผลตอการรับรูของลูกคา โดยคุณภาพในสายตาลูกคาอาจจะประเมินจากภาพรวม           
ของผลิตภัณฑในการตอบสนอง การแกปญหาใหกับลูกคาวาไดรับมากนอยเพียงใด ตลอดจนคุณภาพในดาน
อ่ืน ๆ เชน ดานชื่อเสียง ดานความนาเชื่อถือ ดานความเหมาะสมระหวางคุณภาพผลิตภัณฑกับราคา เปนตน 

การรับรูคุณคา (Perceived Value) คุณคาเกิดจากการเปรียบเทียบระหวางราคาหรือตนทุนท่ีจาย
เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีลูกคาไดรับจากการใชผลิตภัณฑนั้นวามีความเหมาะสมหรือไม หากลูกคาประเมินวา
เหมาะสมคุณคาในการรับรูของลูกคาก็จะเกิดข้ึน แตในทางตรงกันขามหากไมมีความเหมาะสม คุณคาในการ
รับรูของลูกคาก็จะไมเกิดและอาจนําไปสูการรองเรียนได 

ขอรองเรียนของลูกคา (Customer Complaints) เกิดจากประสบการณในการใชผลิตภัณฑท่ีไม
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได หรือไมเปนไปตามขอมูลท่ีลูกคาไดรับ สงผลใหเกิดความไม       
พึงพอใจ และอาจตามมาดวยการรองเรียน ท้ังนี้ความไมพึงพอใจอาจเกิดข้ึนจากหลายปจจัย ไดแก           
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คุณสมบัติผลิตภัณฑ การบริการ สถานท่ี บุคลากร เปนตน ซ่ึงหากไมพึงพอใจ จะเกิดการรองเรียนและไม
กลับมาซ้ือซํ้าในท่ีสุดลูกคาก็จะสูญหายไป 

ความภักดีของลูกคา (Customer Loyalty) ในทางตรงกันขามหากลูกคามีประสบการณจากการใช
ผลิตภัณฑ หรือบริการท่ีดี สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดและเปนไปตามขอมูลท่ีลูกคาไดรับ 
ลูกคาจะเกิดความพึงพอใจนํามาซ่ึงการซ้ือซํ้าหรือใชซํ้า และจากการใชซํ้าจะกลายเปนความภักดีท่ีมีใหตอ
องคการนั้นในท่ีสุด 

นอกจากแนวทางการศึกษาความพึงพอใจท่ีไดกลาวมาขางตนแลวนั้น ไดมีการนําเสนอแนวคิดการศึกษา
ความพึงพอใจเพ่ิมเติม ECSI Model (ECSI Technical Committee (1998) ซ่ึงไดพัฒนาและนํา มาใชใน 
ค.ศ. 1999 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปกับมูลนิธิเพ่ือการจัดการคุณภาพและองคการยุโรปเพ่ือคุณภาพ โดย   
ไดนํา ACSI Model มาเปนตนแบบ จึงทําให ECSI มีความใกลเคียงกับ ACSI แตมีการปรับเปลี่ยนมิติดาน
เทคนิค และมิติดานการทํางาน ภาพลักษณ ราคา และดานความภักดีของลูกคา โดยพิจารณาจากความ
ไววางใจและการซ้ือซํ้าเขามาเพ่ิมเติม โดย ECSI Model ไดออกแบบมาเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเลือกกลยุทธ
ทางการตลาด   ท่ีมีความเหมาะสมในการดําเนินงานใหกับองคการ มีการศึกษาโดยประยุกตตัวแบบของ ECSI 
เขาไปเพ่ือศึกษาความพึงพอใจลูกคา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา และผลลัพธของความพึงพอใจของลูกคา 
ตามแนวคิดของ ECSI Model 

 
ภาพลักษณ (Image) เปนภาพรวมท้ังหมดท่ีมาจากการรับรูของลูกคาท่ีมีประสบการณรวมกับองคการ 

โดยเทียบเคียงกับสิ่งท่ีคาดหวังวาจะไดรับ และสงผลตอความพึงพอใจ ถาสิ่งท่ีไดรับเปนไปตามท่ีคาดหวัง 
ภาพลักษณอาจจับตองได เชน ลักษณะทางกายภาพ สถานท่ีสวยงาม รมรื่น และอาจจับตองไมได เชน 
ชื่อเสียงองคการ เปนตน 
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คุณภาพ (Quality) เปนผลท่ีลูกคาไดรับจากประสบการณรวม แลวนํามาเปรียบเทียบกับความคาดหวัง
กอนไดรับประสบการณรวม หากผลเปนตามท่ีคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจและการรับรูคุณภาพก็จะเกิดข้ึน 
ตรงกันขาม หากผลไมเปนตามคาดหวังความไมพึงพอใจลูกคาก็จะเกิดข้ึน และลูกคาจะรับรูถึงการไมมีคุณภาพ 
ท้ังนี้คุณภาพพิจารณาจากดานเทคนิค (Technical Dimension) และคุณภาพดานการทํางานของผลิตภัณฑ
ตามหนาท่ี (Functional Dimension) 

 

ราคา (Price) จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑหรือภาพรวมท่ีเก่ียวของกับ
ราคาท่ีลูกคาตองจายก็จะสงผลตอความพอใจหรือไมพอใจ  

 

การรับรูคุณคา (Perceived Value) เชนเดียวกับ ACSI เปนการเปรียบเทียบระหวางราคาหรือตนทุน   
ท่ีจายเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีลูกคาไดรับจากการใชผลิตภัณฑนั้นวามีความเหมาะสมหรือไม แตท้ังนี้จะมีการ
แบงเปนการรับรูคุณคาสิ่งท่ีจับตองได และสิ่งท่ีจับตองไมไดเพราะธุรกิจบริการไมสามารถจับตองได แตลูกคา
รับรูไดดวยความรูสึก 

 

ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) การรับรูหลังประสบการณรวมท่ีเกิด หากเปนไป
ตามคาดหวัง ตามการรับรูและเหมาะสมกับตนทุนท่ีจายความพึงพอใจก็จะเกิดและกลับมาซ้ือซํ้า ใชซํ้า 
(Repurchase Intention) เพราะมีความไววางใจ (Trust) ในผลิตภัณฑ 
 

การศึกษาระดับการวัดความพึงพอใจนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกร ซ่ึงจะตองทําความเขาใจ
วาลูกคาจะคงอยูกับองคกรนั้น ลูกคาตองมีความพึงพอใจจากการมีประสบการณรวมกับผลิตภัณฑ บริการและ
องคกร เม่ือลูกคาเกิดความพึงพอใจ จะนํามาซ่ึงการซ้ือซํ้า การใชบริการซํ้า และจะพัฒนากลายเปนความภักดี
ในท่ีสุด ผลิตภัณฑแตละองคกรสามารถพัฒนา เลียนแบบทําใหเหมือนกันได แตความพึงพอใจจากองคกรท่ี   
สงมอบใหกับลูกคาไมสามารถลอกเลียนแบบไดเหมือนกันท้ังหมด อาจทําไดคลายกัน แตการรับรูของลูกคาจะ
ไมเหมือนกัน ดังนั้นการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา จึงมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร เพราะ    
จะทําใหทราบและนําไปพัฒนาปรับปรุง เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด แตความพึงพอใจของลูกคายอม
แตกตางตามระดับความคาดหวัง ความแตกตางระหวางบุคคล ความแตกตางของผลิตภัณฑหรือองคประกอบ
อ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังนั้นองคกรจึงควรทําความเขาใจ เพ่ือนําผลท่ีไดมาประยุกตใชไดถูกตอง และสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง  
 

3.5  แนวความคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดสําหรับการบริการ 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4 P’s) เปนเครื่องมือสําคัญท่ีองคการตาง ๆ นํามาใชเพ่ือ
กําหนดปจจัยในการตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคอยางเหมาะสม ซ่ึงประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ 
หรือบริการ (Product/Service) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนายหรือสถานท่ีใหบริการ (Place) และ
การสงเสริมการตลาด (Promotion) อยางไรก็ตามสําหรับการดําเนินงานทางตลาดบริการนั้น สวนประสม  
ทางการตลาดจะประกอบไปดวย 7 องคประกอบ (7P’s) เพ่ือสอดคลองกับลักษณะของการบริการท่ีมีความ
แตกตางกับสินคา โดยเพ่ิมองคประกอบอีก 3 องคประกอบ คือ บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical) และกระบวนการ (Process)  โดยการศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับสวนประสม    
ทางการตลาดบริการ (7P’s) ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการสรางความพึงพอใจของผูบริโภค และสราง
ความเขาใจและเปนแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ดวงพร ทรงวิศวะ (2559) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด 7P’s คือการนําเสนอภาพรวม เพ่ือเปน
เครื่องมือทางกลยุทธการใหบริการ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานราคา ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) ไดนําเสนอแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) คือ  
1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งท่ีเสนอขายใหกับตลาด สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

กลุมเปาหมายได ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะสัมผัสไดหรือสัมผัสไมได ท้ังนี้รวมถึง สินคาบริการ สถานท่ี 
องคกร บุคคล ความคิด และอ่ืน ๆ การสรางผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ผูประกอบการควรทําความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบผลิตภัณฑ สวนประสมผลิตภัณฑ 
สวนประกอบผลิตภัณฑ และฉลาก 

2. ราคา (Price) เปนเครื่องกําหนดมูลคาในการแลกเปลี่ยนซ้ือขายสินคาและบริการตาง ๆ การซ้ือขาย
จะสําเร็จเม่ือผูซ้ือเต็มใจจะจายเงินจํานวนหนึ่ง และผูขายพอใจท่ีจะขายในราคาเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงคใน
การกําหนดราคาท่ัวไป มี 5 ลักษณะดังนี้ 

2.1)  เพ่ือความอยูรอด 
2.2)  เพ่ือกําไรสูงสุด 
2.3)  เพ่ือยอดขายสูงสุด 
2.4)  เพ่ือสรางภาพลักษณ 
2.5)  เพ่ือผลตอบแทนจากการลงทุน 
การกําหนดราคาเปนสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง สําหรับองคกร

หรือหนวยงานท่ีใหบริการ ทุกการบริการจะตองเริ่มตนจากการกําหนดวัตถุประสงคในการกําหนดราคาและทํา
ความเขาใจถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการกําหนดราคา แลวจึงพิจารณาถึงวิธีการกําหนดราคาท่ี
เหมาะสม ซ่ึงวิธีการในการกําหนดราคามี 3 วิธีหลัก คือ วิธีการกําหนดราคาจากตนทุน วิธีการกําหนดราคา
จากการแขงขัน และวิธีการกําหนดราคาจากคุณคาของผลิตภัณฑท่ีลูกคารับรู ซ่ึงท้ัง 3 วิธีตองพิจารณาถึงขอดี
และขอเสียของวิธีการกําหนดราคาแตละวิธี จึงสามารถเลือกวิธีการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมได 

3. การจัดจําหนาย (Place) การตัดสินใจเก่ียวกับจัดจําหนายบริการ จะตองคํานึงถึงหลักเกณฑท่ีสําคัญ 
2 ประการ คือ การเขาถึงได และความพรอมท่ีจะใหบริการ โดยมีชองทางการจัดจําหนาย ดังนี้ 

3.1)  การขายตรง 
3.2)  ตัวแทนหรือนายหนา 
3.3)  ตัวแทนของผูขายและผูซ้ือ 
3.4)  ผูใหบริการท่ีไดรับสัญญาหรือสิทธิในการบริการ 
3.5)  การใหบริการทางชองทางอิเล็กทรอนิกส 
 
การจัดจําหนายบริการจะตองพิจารณาเรื่องการเลือกทําเลท่ีตั้งของกิจการ และการเลือกชองทาง

การนําเสนอบริการ โดยคํานึงถึงลักษณะการมีปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการและลูกคา ซ่ึงการเลือกชองทาง  
ในการนําเสนอบริการจะตองตัดสินใจเลือกชองทางในการนําเสนอบริการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารใหตลาดเปาหมายไดทราบถึงการกระทํา      
ของผูขาย การชักจูงใหเกิดอุปสงคในผลิตภัณฑท่ีเสนอขายหรือเรงเราใหมีอุปสงคมากพอท่ีจะตัดสินใจซ้ือ ซ่ึง
การสงเสริมการตลาด ประกอบดวย 
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4.1)  การโฆษณา เปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับองคการ ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด 
4.2)  การสงเสริมการขาย เปนการจูงใจท่ีเสนอคุณคาพิเศษ หรือการจูงใจผลิตภัณฑแกผูบริโภค 

คนกลางหรือหนวยงานขาย 
4.3)  การขายโดยพนักงานขายเปนการติดตอสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหนาระหวางผูซ้ือกับผูขาย 
4.4)  การใหขาวและการประชาสัมพันธ การใหขาวเปนการสงเสริมการตลาด ท่ีมุงเนนการสราง

ภาพลักษณใหแกองคกร 
4.5)  การตลาดทางตรง การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดไปสูกลุมผูบริโภคโดยตรง โดยอาศัยสื่อใด

สื่อหนึ่งท่ีสามารถเขาถึงผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายใหโอกาสในการตอบรับกลับ 
5.  บุคคล (People) หมายถึง บุคคลทุก ๆ คนท่ีมีสวนรวมในกระบวนการใหบริการ การบริการตองมี

ความเก่ียวของโดยตรงกับบุคคลท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ ดั้งนั้นคนจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีอาจทําใหลูกคา
รับรูถึงคุณภาพหรือเปนผูทําลายคุณภาพก็ได องคการตองเตรียมกระบวนการเก่ียวกับคนหรือบุคลากรเปน
สําคัญ ต้ังแตการสรรหา คัดเลือก ฝกอบรม และกระตุนพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานในสวนท่ีตองติดตอ     
กับลูกคาโดยตรง 

6.  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ สิ่งท่ีเปนรูปธรรมตาง ๆ ท่ีสามารถมองเห็นและรับรูได 
และใชเปนเครื่องมือบงชี้ถึงคุณภาพของบริการ การชวยอํานวยความสะดวกในการบริการ การสรางความแตกตาง  
ใหกับบริการ และท่ีสําคัญสามารถนําแนวคิดการจัดการทางกายภาพไปใชในการสรางและปรับปรุง เพ่ือชวย  
ใหท้ังลูกคาเกิดความพึงพอใจตอกิจการ และชวยใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวไดอยาง       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

7.  กระบวนการ (Process) เปนวิธีการใหบริการเพ่ือสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคารวดเร็ว
และประทับใจตอธุรกิจบริการนั้น การบริการเปนสิ่งท่ีจับตองไมได แตกระบวนการท้ังหมดสงผลตอความรูสึก
นึกคิดของลูกคาท่ีใชบริการท้ังสิ้น ดังนั้น กระบวนการการใหบริการจึงเปนท่ียอมรับวามีความสําคัญตอธุรกิจ
บริการท่ีสามารถสรางความพึงพอใจแกลูกคา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) ไดใหความหมายไววา สวนประสมทางการตลาดบริการเปนปจจัย
ท่ีองคกรสามารถควบคุมไดในการดําเนินงานทางการตลาด เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค
กลุมเปาหมายท่ีคาดไว โดยสวนประสมทางการตลาดบริการประกอบดวยองคประกอบ ดังตอไปนี้ 

1.  ดานผลิตภัณฑ (Product) หรือสินคาและบริการ คือ สิ่งท่ีสามารถสรางผลกําไรใหกับองคกรหรือ
ธุรกิจ ใหสามารถคงอยูได เปนสิ่งท่ีองคกรหรือธุรกิจนําเสนอเพ่ือขาย หรือเพ่ือเปนการตอบสนองตอ        
ความตองการของผูบริโภค ซ่ึงผลิตภัณฑหรือสิ่งท่ีนําเสนอตอผูบริโภคนี้อาจจะเปนสิ่งท่ีสัมผัสและรับรูได 
หรือไมสามารถสัมผัสและรับรูได อาทิเชน บรรจุภัณฑ รูป รส กลิ่น เสียง ชื่อเสียงองคกร เปนตน ซ่ึงองคกร
ตองใหความสําคัญการกําหนดกลยุทธองคกร ดานผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑมีความแตกตางจากคูแขงใน
ตลาดอยางไร ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product/Service Differentiation) หรือความความแตกตาง
ทางการแขงขันทางการตลาด (Competitive Differentiation)  ชวยใหธุรกิจสามารถกําหนดกลุมเปาหมาย 
และสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดได องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชน
พ้ืนฐาน มีประโยชนอะไรกับผูใช เปนตน ตําแหนงของผลิตภัณฑ (Product Positioning) มีความแตกตาง 
(Differentiation) และมีคุณคา (Value) ตอจิตใจของผูบริโภค เปนตน 
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2.  ดานราคา (Price) หมายถึง ปริมาณ จํานวน มูลคาของเงินท่ีผูบริโภคจะตองชําระ หรือจายใหกับ
องคกรธุรกิจ เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน หรือเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการจากองคกร ซ่ึงมูลคาเงินท่ีผูบริโภคได
จายไปนั้น ผูบริโภคจะคํานึงในดานของคุณคา หรือประโยชนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑหรือบริการวามีความคุมคา 
กับเงินท่ีไดจาย นอกจากนี้ ราคา เปนสิ่งท่ีผูบริโภคนํามาใชในการเปรียบเทียบสินคาหรือบริการวาคุมคากับ   
สิ่งท่ีไดรับกลับมา หากเปรียบเทียบแลวมีความคุมคากวาราคา ผูบริโภคจะเกิดกระบวนการการตัดสินใจซ้ือ 
ดังนั้น องคกรควรคํานึงและมีวิธีการกําหนดกลยุทธดานราคา พิจารณาสถานการณ ความนิยมของผูบริโภค 
และรูปแบบการแขงขันในตลาด ตนทุนท้ังในการผลิต การจางงาน รวมถึงตนทุนท้ังทางตรงและทางออมของ
สินคาหรือบริการ คุณคาท่ีผูบริโภครับรู รวมถึงปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

3.  ดานการกําหนดชองทางในการจัดจําหนายสินคาและบริการ (Place/Channel Distribution)
หมายถึง กระบวนการในการเคลื่อนยายหรือนําผลิตภัณฑหรือบริการไปสูผูบริโภคไดอยางรวดเร็วทันทวงที 
ชองทางในการกระจายสินคาไปสูผูบริโภคกลุมเปาหมาย ซ่ึงชองทางในการจัดจําหนาย ไดแก 

-  การจําหนายสินคาหรือบริการสูผูบริโภคโดยตรง (Direct) 
-  การจําหนายสินคาหรือบริการโดยผานผูคาสง (Wholesaler) 
-  การจําหนายสินคาหรือบริการโดยผานผูคาปลีก (Retailer) 
-  การจําหนายสินคาหรือบริการโดยผานผูคาปลีกและผูคาสง (Wholesaler and Retailer) 
-  การจําหนายสินคาหรือบริการโดยผานตัวแทนจําหนาย (Dealer) 

 4.  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาด ในดานของการสื่อสาร 
เพ่ือใหสารนั้นไปสูผูบริโภคกลุมเปาหมาย เปนการสรางแรงจูงใจ (Motivation) ความนึกคิด (Thinking) 
ความรูสึก ความตองการ (Need) ความจําเปน และเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความพอใจ (Satisfaction) ในตัวสินคา
หรือการใหบริการ เพ่ือใหผูบริโภคนั้นเกิดความประทับใจเปนการเตือนความจํา (Remind) ใหเกิดการจดจํา  
ในตัวสินคาหรือบริการ การสงเสริมทางการตลาดจะดวยวิธีการใดก็ตามจะสงผลตอความรูสึก (Feeling) 
ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) ของผูบริโภค ซ่ึงถือเปนการสื่อสาร (Communication)      
กับผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภคเกิดการตอบสนองและทําความรูจักกับสินคาและบริการนั้น ๆ ใหมากข้ึน ท้ังนี้ 
การสงเสริมทางการตลาด ประกอบดวยเครื่องมือ 5 อยาง ดังนี้ 

4.1   การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กระบวนการในการเผยแพร การนําเสนอสื่อ ขอมูลหรือ
ขาวสารขององคกร สินคาหรือบริการ เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความสนใจ และเกิดความตองการอยากใชหรือ     
เกิดการตัดสินใจใชตัวผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ซ่ึงผูบริโภคสามารถรับสื่อการโฆษณาไดอยางหลากหลาย
ชองทาง อาทิเชน ปายโฆษณา วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต เปนตน 

4.2   การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) คือ กระบวนการในการ
นําเสนอแนวคิด เปนการประกาศ การขยายความใหทราบถึง เปนการสื่อสารขอมูลขององคกรไปสูผูบริโภค    
ท่ีเปนกลุมเปาหมาย หรืออาจเปนการสื่อสารขอมูลจากผูบริโภคไปสูองคกรไดดวยเชนกัน ซ่ึงอาจจะมีการจาย
คาตอบแทนหรือไมตองจายก็ได 

4.3   การขายโดยพนักงานโดยตรง (Personal Selling) คือ กระบวนการในการสื่อสารขอมูลแบบ
สองทาง (Two-way Communication) หรือท่ีเรียกวา การขายแบบเผชิญหนา (Face-to Face) หรือการขาย
หนาราน ซ่ึงตองใชพนักงานขายท่ีมีทักษะ สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดเปนอยางดี เพ่ือเปนผูสื่อสาร
ใหกับผูบริโภค เพ่ือใหท้ังสองฝายเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน และเพ่ือใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือหรือใช
บริการไดเร็วข้ึน 
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4.4   การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ กระบวนการทางดานการตลาด เปนตัวชวยใน
การเพ่ิมปริมาณในการขายสินคาหรือบริการ ดวยกลยุทธและวิธีการตาง ๆ เชน การลด แลก แจก แถม      
เปนตน เพ่ือเปนการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการสงผลพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือ 

4.5  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือ กระบวนการในการสื่อสารท่ีเปนการสงขอมูลไป    
สูผูบริโภคกลุมเปาหมายโดยตรง ไมตองมีคนกลาง การสื่อสารดวยชองทางการตลาดทางตรง อาทิเชน 
โทรศัพท การสงขอความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) เปนตน 

5.  ดานบุคลากร (People) หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีสรางประโยชนใหกับองคกร อาทิเชน ผูบริหาร 
พนักงาน เจาหนาท่ี เปนตน ซ่ึงบุคลากรท่ีเก่ียวของกับองคกรนี้ ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของปจจัยทางดาน
การตลาดท่ีมีความสําคัญ  เนื่องจากองคกรจะตองมีการบริหารจัดการ การวางแผน และการปฏิบัติการ และยัง 
เปนตัวขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมายตามทิศทางท่ีไดวางแผนไวหรือตามกลยุทธท่ีไดตั้งไว บทบาทสําคัญ
ดานบุคคลคือ การสรางความสัมพันธไมตรีท่ีดีตอผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ พึงพอใจ และ  
มีความผูกพันตอองคกร 

6.  ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งท่ีผูบริโภครับรูและสัมผัสได เปนสิ่งท่ี
องคกรนั้นสรางความโดดเดน แตกตางเหนือคูแขงขัน และดานการมีคุณภาพของสินคาหรือบริการ อาทิเชน 
บุคคล การตกแตงราน ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้มีความจําเปนตอการดําเนินกิจการ โดยเฉพาะกิจการดานการ
บริการ 

Kotler & Keller (2016) อธิบายวา แนวคิดสวนประสมทางการตลาด สําหรับธุรกิจบริการ (Service 
Marketing Mix) เปนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับธุรกิจท่ีใหบริการ โดยจะมีความแตกตางจากสวนประสมทาง
การตลาดของสินคาอ่ืน ๆ โดยท่ัวไป เพ่ือปรับใชใหเหมาะสมสําหรับผูบริโภคยุคใหม มีการเพ่ิมปจจัยท่ีจะมีผล
ตอการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูบริโภคอีก 3 สวนประสม ไดแก บุคลากรผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอ
การสงมอบบริการ กระบวนการในการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงสวนประสมการตลาดบริการ 
(Service Marketing Mix) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) ลักษณะทางกายภาค (Physical Evidence) 
และกระบวนการ (Process) โดยท่ีสวนประสมทางการตลาดบริการมีความสอดคลองกับการใหบริการของ
องคกรท่ีไมไดมีเพียงแตผลิตภัณฑท่ีจับตองได แตมีสินคาท่ีมีลักษณะเปนการใหบริการ หรืออํานวยความ
สะดวก ซ่ึงสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ปจจัยนี้เรียกวา สวนประสมทางการตลาดบริการ  

Armstrong and Kotler (2014) ไดอธิบายวา สวนประสมทางการตลาดบริการตองประกอดวยสวนประสม   
ทางการตลาดแบบดั้งเดิม คือ 4Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
รวมกับองคประกอบท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก 3 องคประกอบ คือ บุคลากร ลักษณะทางกายภาค และกระบวนการ 
เนื่องจากการบริการนั้นมีลักษณะพิเศษท่ีมีความแตกตางไปจากสินคาท่ัวไป 

Kotler (1997) ทําการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือศึกษาลักษณะความตองการและพฤติกรรม  
การซ้ือและการใชของผูบริโภค พบวา แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจใหบริการ คือ การจัดการ
ตลาดธุรกิจประเภทตาง ๆ เพ่ือสรางขอเสนอขายท่ีกอใหเกิดการซ้ือขายสินคา ใหบริการ ระหวางผูบริโภค   
โดยสวนประสมทางการตลาดบริการและสวนประสมการตลาดในมุมมองลูกคาควรประกอบดวย 7Ps และ 7Cs 
ดังนี้  
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ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดบริการ  
สวนประสมทางการตลาดบริการ สวนประสมการตลาดในมุมมองลูกคา 

1. ผลิตภัณฑ Product 1. คุณคาท่ีลูกคาจะไดรับ Customer Value 
2. ราคา Price 2. ตนทุน Cost to Customer 
3. ชองทางการจัดจําหนาย Place 3. ความสะดวก Convenience 
4. การสงเสริมการตลาด Promotion 4. การติดตอสื่อสาร Communication 
5. พนักงาน People 5. การดูแลเอาใจใส Caring 
6. กระบวนการใหบริการ Process 6. ความสําเร็จในการตอบสนอง

ความตองการ 
Completion 

7. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ Physical Evidence 7. ความสบาย Comfort 

ท่ีมา: Kotler (1997) 

 Ivy (2008) ไดอธิบายสวนประสมทางการตลาด คือ เครื่องมือทางการตลาดท่ีองคกรใชเพ่ือสราง    
การตอบสนองท่ีตองการจากหลากหลายรูปแบบตลาดเปาหมาย รวมถึงมาตรการใด ๆ ท่ีองคกรสามารถทําได
เพ่ือโนมนาวความตองการบริการท่ีนําเสนอโมเดล 4Ps (ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี และโปรโมชั่น) มักใชใน
อุตสาหกรรมการผลิตซ่ึงมีผลิตภัณฑท่ีจับตองได ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมบริการใชแนวทาง 7Ps เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ไดแก สินคา ราคา สถานท่ี โปรโมชั่น บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก 
และกระบวนการทางกายภาพ 

Payne (1993) ไดอธิบายแนวคิดสวนประสมทางการตลาดเพ่ือการบริการวา ธุรกิจบริการจะมีสวนประสม
ทางการตลาดท่ีแตกตางจากสินคาท่ัวไป กลาวคือ จะตองมีการเนนถึงพนักงาน กระบวนการในการใหบริการ 
และสิง่แวดลอมทางกายภาพซ่ึงท้ังสามสวนประสมเปนปจจัยหลักในการสงมอบบริการ ดังนั้น สวนประสมทาง
การตลาดของการบริการจึงประกอบดวย 7P’s ไดแก ผลิตภัณฑและบริการ ราคา สถานท่ี การสงเสริม
การตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

จากแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) จะเห็นไดวาสวนประสมการตลาด (Marketing 
Mix) ท้ัง 7 องคประกอบนั้น มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจบริการซ่ึงตองมีท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ 
ความสําเร็จของธุรกิจบริการ คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการ ดวยผูใชบริการจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงมอบ          
การใหบริการอยางถูกตองรวดเร็วและความประทับใจ เพ่ือสรางความตองการ รวมท้ังการสรางความพึงพอใจ
ใหเกิดข้ึนกับลูกคาใหครอบคลุมและท่ัวถึง 
 

3.6  แนวความคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง/ความตองการ 
  

 ความตองการ และความคาดหวังของผูบริโภคนั้นมีความสําคัญตอความพึงพอใจ และการแสดงพฤติกรรม

ของผูบริโภค ซ่ึงจะนําไปสูการซ้ือสินคาหรือบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของตน โดยการศึกษาครั้งนี้ได

รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับความคาดหวัง/ความตองการซ่ึงเปนผูใชบริการ เพ่ือสราง   ความเขาใจและเปน

แนวทางในการศึกษาโครงการท่ีปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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วีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547) ไดกลาวถึงความตองการ และความคาดหวังของผูบริโภควา ผูบริโภค

ซ้ือสินคาหรือบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของตน ซ่ึงผูบริโภคจะมีการประเมินผลลัพธท่ีไดจากการซ้ือ

เปรียบเทียบกับความคาดหวัง ถาผลลัพธตรงกับท่ีคาดหวังไวผูบริโภคก็จะไดรับความพึงพอใจ  
 

Walton (1965) อธิบายวา ความคาดหวังของสมาชิกในสังคม ท่ีซับซอนไมไดข้ึนอยูกับการแสดง

บทบาทเพียงอยางเดียว แตข้ึนอยูกับการคาดคะเนตอระบบตาง ๆ ของสังคม กระบวนการเรียนรูการเขาใจ 

การเขารวมลงมือปฏิบัติจริง หรือการเขารวมการคาดคะเนตอระบบตาง ๆ ของสังคม ดั้งนั้นความคาดหวังของ

แตละบุคคลจึงมีความตางกันไป  
 

สมิต สัชฌุกร (2546) ไดกลาวถึง ความคาดหวังของผูรับบริการวา ผูรับบริการทุกคนตองการบริการท่ีมี

ความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ถูกตอง สมบูรณ ไดรับประโยชนสูงสุด รวมถึงการไดรับการตอนรับท่ีอบอุน สนใจ 

เอาใจใส ตอบสนองความตองการอยางถูกตอง และถูกใจ ท้ังนี้สิ่งสําคัญคือ การใหบริการเพ่ือสรางความพอใจ

จะตองสนองความคาดหวังของผูรับบริการ ซ่ึงความคาดหวังเปนเรื่องของจิตใจอาจแสดงออกโดยตรงทาง

คําพูด การบอกกลาวของผูรับบริการ หรือตั้งสมมติฐานวาผูใหบริการจะตองรับรูเอง  
 

ท้ังนี้ความคาดหวังของผูรับบริการจําแนกแตละดานไดดังนี้ 

1.  สิ่งท่ีเห็นได ผูรับบริการคาดหวังท่ีจะไดเห็นสิ่งอํานวยความสะดวก ท่ีจัดเตรียมไว มีไวเพียงพอแกการ

ใหความสะดวกตาง ๆ ท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ มีความทันสมัยหรือไม 

จัดเตรียมบุคลากรไวเพียงพอแกการท่ีจะใหบริการ และเครื่องมือสื่อสารท่ีพรอมจะใหความสะดวกแก

ผูรับบริการ 

2.  ความรูสึกรวม ผูรับบริการคาดหวังท่ีจะไดรับการตอนรับ การดูแลท่ีดี ตองการคํากลาวทักทายท่ี 

การแสดงกิริยาสุภาพ พูดจาไพเราะ ใหความเอาใจใส และมีความเปนกันเอง หากมีขอสงสัยจะตองไดรับ

คําตอบชี้แจง รวมถึงจัดหาบริการใหตามความตองการ ผูรับบริการทุกคนคาดหวังท่ีจะไดรับความสนใจ และ

ไดรับความสําคัญจากผูใหบริการ 

3.  การสนองตอบ ผูรับบริการคาดหวังวาผูใหบริการจะมีความเต็มใจ ในการใหความชวยเหลืออยาง

จริงใจและจริงจัง ไดรับความสะดวก บริการท่ีรวดเร็วทันใจ และไดรับประโยชนสูงสุด 

4.  การใหหลักประกัน ผูรับบริการคาดหวังวาผูใหบริการจะมีความรูในบริการอยางแทจริง มีอัธยาศัย 

รับฟงปญหาและสามารถพูดไดอยางเปดเผยดวยความไววางใจ ชวยแกปญหาใหไดรวมท้ังสามารถสรางความ

ม่ันใจวาจะไดบริการท่ีมีคุณภาพคุมคา และถูกตองสมบูรณ 

5.  ความเชื่อถือได ผูรับบริการคาดหวังวาผูใหบริการมีความสามารถในการปฏิบัติตามท่ีสัญญาดวยการ

ใหบริการท่ีถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และการยึดม่ันในคําสัญญา ความคาดหวังของผูใชบริการ ไดแก การให   

สิ่งอํานวยความสะดวก ความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ การจัดใหมีเครื่องมือสื่อสาร การจัดให 

มีบุคลากรชวยดูแลเอาใจใส และไดรับบริการจากบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ   
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-  ปจจัยซ่ึงมีอิทธิพลตอความคาดหวังของลูกคา 

สมิต สัชฌุกร (2546) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความคาดหวังของลูกคาท่ีใชบริการ ซ่ึงปจจัย

ดังกลาว ประกอบดวย 

1.  ความตองการของลูกคาแตละบุคคล (Personal Need) ลูกคาแตละคนมีลักษณะเฉพาะตัว           

มีพฤติกรรม และอยูในสภาพการณท่ีแตกตางกัน สิ่งเหลานี้สงผลใหลูกคาแตละรายอาจมีความตองการพ้ืนฐาน

ท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึงความตองการพ้ืนฐานนี้อาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีกําหนดระดับความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอ

บริการ 

2.  ประสบการณในอดีต (Past Experience) แบงออกเปน 

2.1 ประสบการณในอดีตของลูกคาเกาท่ีเคยใชบริการ กลาวคือ “แตกอนลูกคาเคยไดรับบริการ

อยางไร ปจจุบันและในอนาคตลูกคาก็คาดหวังวาจะตองไดรับบริการอยางนั้น” 

2.2  ประสบการณจากการใชบริการของคูแขงขัน กลาวคือ ลูกคาบางรายอาจเคยใชบริการจาก     

ผูใหบริการรายอ่ืนมากอน ลูกคาก็จะนําระดับการใหบริการนั้นมาตั้งเปนความคาดหวังตอผูใหบริการรายใหม  

ท่ีตนกําลังจะไปใชบริการ 

3.  การสื่อสารถึงลูกคาในรูปแบบตาง ๆ (Communication) แบงออกเปนการสื่อสารทางการตลาด    

สูผูบริโภค การโฆษณา ประชาสัมพันธการขายโดยพนักงานขาย รวมถึง การสื่อสารทางการตลาดรูปแบบอ่ืน ๆ 

ท่ีไปถึงตัวผูบริโภค ไดแสดงบทบาทสําคัญในการสรางความคาดหวังข้ึนในใจของผูบริโภค 

4.  ปจจัยทางสภาวการณ (Situational Factors)  สถานการณ หรือโอกาสท่ีลูกคาเขามาใชบริการจะมี

อิทธิพลตอการกําหนดระดับความคาดหวังของลูกคา 

5.  ลูกคาบอกกันแบบปากตอปาก (Word-of-Mouth Communication) การท่ีลูกคามีการสื่อสารถึง

กันเองเก่ียวกับการบริการท้ังในทางท่ีดีและในทางท่ีไมดี ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอความคาดหวัง โดยเฉพาะ

คําแนะนําของเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนบาน หรือบุคคลใกลชิด มีผลอยางยิ่งตอความคาดหวังของผูบริโภคท่ีมี    

ตอบริการ 
 

 - ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 

 ทฤษฎีความคาดหวัง จะใหความสําคัญตอผลลัพธท่ีเกิดข้ึน (Outcomes) ความปรารถนาท่ีรุนแรง 

(Violence) และความคาดหวัง (Expectancy) ทฤษฎีความคาดหวังและคาดคะเนวาโดยท่ัว ๆ ไป ผูรับบริการ

แตละคนจะแสดงพฤติกรรมก็ตอเม่ือเขามองเห็นโอกาส ความนาจะเปนไปได (Probability) คอนขางเดนชัด 

หากความพึงพอใจ เกิดจากการไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ เขาก็จะใชบริการนั้นตลอดไป เพราะเปนผลลัพธ 

(Outcomes) ท่ีปรารถนา ซ่ึงหมายความวา ความหมายนี้เกิดกอนการบริการจึงสามารถเปนเหตุผลท่ีนําไปสู

การใชบริการ เพราะพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากแรงผลักดัน ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดจากความตองการ และอีกสวน

หนึ่งเกิดจากความคาดหวังท่ีจะไดรับจากสิ่งท่ีจูงใจ ผลตอบแทนหรือผลลัพธท่ีไดจากการบริการท่ีมีคุณภาพจะ

มีความสําคัญและจะเปนตัวทําใหเกิดพฤติกรรมไดข้ึนอยูกับความพอใจตอการใหบริการท่ีมีคุณภาพ 
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ตามหลักทฤษฎีการคาดหวังของลูกคา (Customer Expectations) นั้นเกิดจากปจจัยท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

1.  ประสบการณของลูกคาในการใชบริการท่ีผานมาในอดีต (Past Experience) 

2.  ขอมูลท่ีไดรับจากคําบอกเลาของเพ่ือน (Word of Mouth Communication) 

3.  การศึกษาขอมูลจากคูแขงขัน 

4.  การโฆษณาของกิจการเอง 

5.  ความตองการสวนตัว (Personal need) 
 

โดยทฤษฎีไดเปรียบเทียบวา การกระทําของบุคคลท่ีจะไปสูจุดท่ีคาดหวังนั้นเปนกลไก (instrumental) 

ไปสูความสําเร็จ และความเชื่อท่ีวาพฤติกรรมจะนําไปสู เปาหมายท่ีกําหนดไวนั้น คือ ความคาดหวัง 

(Expectancy) ท้ังนี้จากแนวคิดแนวคิดทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (1964) ซ่ึงเปนตนกําเนิดทฤษฎี

ความคาดหวัง โดยไดเผยแพรและไดรับความนิยมนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับความคาดหวังกัน

อยางกวางขวาง สามารถสรุปไดดังนี้ 

 แรงจูงใจ = ความอยาก + ความคาดหวัง 

นอกจากนั้น   ไดอธิบายทฤษฎีความคาดหวัง โดยไดกลาววา การท่ีมนุษยจะเลือกหรือตัดสินใจกระทํา

สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น มีสาเหตุหรือแรงจูงใจโดยอาศัยเหตุผลและปจจัยหลาย ๆ อยางประกอบกัน มิไดเกิดจากเพียง

ปจจัยหนึ่งปจจัยเดียว การเลือกหรือแสดงพฤติกรรมเหลานั้นจะเปนระบบของกระบวนการทางจิต อันไดแก 

การรับรูความเชื่อ และเจตคติโดยอธิบายถึงแรงจูงใจ คือ ผลของการตอบแทน โดยมีองคประกอบ 3 ประการ

ท่ีเรียกวา “ทฤษฎ ีVIE” 

1.  การใหคุณคา (Value) หมายถึง ความรูสึกทางบวกหรือลบท่ีบุคคลท่ีมีตอผลลัพธในการทํางาน 

2.  การเชื่อมโยง (Instrumentality) หมายถึง การเชื่อมโยงการรับรูระหวางการกระทํากับผลตอบแทนท่ีจะ

ไดรับ 

3.  ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรูถึงความเปนไป ไดท่ีตนจะไดรับโดยท่ีบุคคล

นั้นจะตองมีความคาดหวังดังตอไปนี้ 

 3.1  สิ่งท่ีไดรับ    

 3.2  ความพึงพอใจและไมพอใจตอสิ่งท่ีไดรับ 

 3.3  สิ่งท่ีไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับผูอ่ืนไดรับ 

 3.4  โอกาสท่ีจะไดรับสิ่งตางๆ ตามความคาดหวัง 
 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550) ไดกลาวถึง ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom วาเปนการ

นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการจูงใจของบุคคลวา บุคคลจะประเมินความเปนไปไดของสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน แลวจึง

แสดงพฤติกรรมตามท่ีตนคาดหวังไว  โดยไดชี้ใหเห็นวาการจูงใจข้ึนอยูกับความคาดหวังของบุคคลตอสิ่งท่ีไดรับ
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 ท้ังนี้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวังไดพัฒนาไปสูแนวทางการศึกษาคาดหวังของผูบริโภค

ในการตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจ โดยไดมีการศึกษาจากนักวิชาการ ซ่ึงสรุปไดดังนี้   
 

 Parasuraman; et al. (1998) ไดกลาววาความคาดหวัง หมายถึง ทัศนคติท่ีเก่ียวกับความปรารถนา

หรือความตองการของผูบริโภค ท่ีคาดหวังวาจะเกิดข้ึนในบริการนั้นๆ การท่ีลูกคาใชบริการก็เพ่ือตอบสนอง

ความตองการ และจะประเมินผลของการซ้ือโดยมีพ้ืนฐานจากสิ่งท่ีคาดหวังวาจะไดรับ ความตองการคือ สิ่งท่ี

อยูในจิตใตสํานึกของบุคคล เปนผลสืบเนื่องมาจากชีวิตความเปนอยูและสถานะภาพของแตละบุคคล ซ่ึงหาก

บุคคลมีความตองการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะมีแรงจูงใจท่ีจะทําใหความตองการไดรับการตอบสนอง 
 

 สวน Christopher, Sanda, Barbara (1996) ยังไดอธิบายความคาดหวังในลักษณะท่ีแตกตางกัน  

ซ่ึงข้ึนอยูปจจัยแวดลอม และสถานการณตางๆ โดยอธิบายไดดังนี้ 

 1. ความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอบริการจะมีความผันแปรไปตามสถานการณท่ีแตกตางกัน เชน 

ความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอบริการของหนวยงานรัฐ และการบริการขององคกรเอกชนท่ีมีความแตกตางกัน 

โดยลูกคาจะมุงหวังบริการท่ีดีจากองคกรเอกชน แตท้ังนี้ราคาก็เปนปจจัยท่ีแปรผันไปตามบริการท่ีไดรับ 

 2. ความคาดหวังของลูกคาจะผันแปรไปตามกลุมประชากรท่ีแตกตางกัน เชน กลุมวัยทํางานกับกลุม

ผูสูงอายุ กลุมผูท่ีมีการศึกษาสูงกับกลุมท่ีมีการศึกษานอย เชน กลุมวัยทํางานตองการบริการท่ีรวดเร็ว ทันเวลา 

ตองการความทันสมัย สวนกลุมผูสูงอายุตองการความปลอดภัย คุมคา สวนกลุมผูท่ีมีการศึกษาสูงตองการ

บริการท่ีมีคุณภาพ ถูกตอง รวดเร็ว แตกลุมผูท่ีมีการศึกษานอยตองการความคุมคา ความประหยัด เปนตน 

 3. ความคาดหวังของลูกคาตอการบริการจะไดรับอิทธิพลมาจากประสบการณท่ีผานมา ท่ีไดรับจาก

ผูใหบริการแตละราย ในกรณีท่ีไมเคยมีประสบการณในการใชบริการนั้นมากอน ลูกคาจะเปรียบเทียบจาก

ความคาดหวังกอนซ้ือ (Pre-Purchase Expectations) จากการบอกเลาแบบปากตอปาก การโฆษณา หรือ

การนําเสนอขอมูลผานสื่อตางๆ  
 

 ท้ังนี้การศึกษาของ Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) ไดระบุถึงปจจัยท่ีมีผลตอความ

คาดหวังของผูรับบริการ คือ 1) การไดรับการบอกเลา คําแนะนําจากบุคคลอ่ืน 2) ความตองการของแตละ

บุคคล 3) ประสบการณของลูกคาในอดีต 4) การไดรับขาวสารจากสื่อ และผูใหบริการ และ 5) ราคา หรือ

อัตราคาบริการ ท้ังนี้ความคาดหวังของผูรับบริการเปนสวนสําคัญท่ีนําไปสูความพึงพอใจ ซ่ึงระดับ           

ความพึงพอใจจะแตกตางกันระหวาง บริการท่ีไดรับ กับความคาดหวังของผูใชบริการ โดยหากบริการท่ีไดรับ

ตรงกับความคาดหวังยอมเกิดความพึงพอใจ  แตถาบริการท่ีไดรับตํ่ากวาความคาดหวังก็จะทําใหเกิด       

ความไมพึงพอใจ  และหากบริการท่ีไดรับเกินกวาความคาดหวังก็จะยิ่งเพ่ิมความพึงพอใจและนําไปสู       

ความประทับใจ 
  

 ท้ังนี้แหลงท่ีมาของความคาดหวังของผูบริโภคท่ีมีตอบริการนั้น ไดรับอิทธิพลมาจาก 4 แหลงสําคัญ
ดวยกันคือ 
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 1. ความตองการสวนบุคคล (Personal needs) คือ ความตองการของผูใชบริการจะแตกตางกันไป
ข้ึนอยูกับลักษณะสวนบุคคล  สภาพแวดลอม และสถานการณตางๆ  
 2. การบอกตอปากตอปากเก่ียวกับการบริการ (Word – Of – Mouth Communication) ขอมูล
ขาวสารท่ีผูใชบริการไดรับจากบุคคลอ่ืนๆ จากประสบการณท่ีเคยไดรับการบริการ โดยอาจจะเปนการให
คําแนะนําชักชวนใหมาใชบริการ ขอรองเรียนเก่ียวกับการบริการนั้น 
 3. ประสบการณในอดีตของผูใชบริการ (Past Experiences) การท่ีผูใชบริการเคยไดรับประสบการณ
จากการบริการนั้นโดยตรง จะสงผลตอระดับของความคาดหวังของผูใชบริการ เพราะประสบการณในอดีต   
ทําใหเกิดการเรียนรูและการจดจําเก่ียวกับบริการนั้น ๆ 
 4. การโฆษณาประชาสัมพันธท่ีมีตอผูบริโภค (External Communications to customer) การโฆษณา 
ประชาสัมพันธจากผูใหบริการท่ีมีตอผูบริโภคในรูปแบบตางๆ  ผานทางสื่อมวลชน เพ่ือใหเกิดภาพพจนท่ีด ี
หรือเพ่ือสงเสริมการขาย มีบทบาทสําคัญตอการสรางความคาดหวังของผูบริโภคเก่ียวกับการบริการท่ีจะไดรับ 
 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความคาดหวังความลูกคานั้น สรุปไดวาเปนการคาดการณ

ลวงหนากอนท่ีจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑหรือใชบริการ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของตนไดตรงกับ  

ท่ีคาดการณจากบริการนั้น ความคาดหวังของผูรับบริการเปนสวนสําคัญท่ีนําไปสูความพึงพอใจ โดยหาก

บริการท่ีไดรับตรงกับความคาดหวังยอมเกิดความพึงพอใจ  แตถาบริการท่ีไดรับต่ํากวาความคาดหวังก็จะทําให

เกิดความไมพึงพอใจในบริการนั้น  ดังนี้ผูใชบริการจึงมีความคาดหวังและมีความตองการบริการท่ีสามารถทํา

ใหตนเองบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา ซ่ึงจะนําไปสูความพึงพอใจและความประทับใจในบริการ 
 

3.7  แนวความคิดเกี่ยวกับความผูกพันของลูกคา 
 

ความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) เกิดจากความผูกพันทางอารมณของลูกคาท่ีมีตอ

บริการและองคกร  สินคาและบริการ หรือตราสินคา ซ่ึงความผูกพันของลูกคานั้นจะพัฒนาระดับจากความม่ันใจ  

กลายเปนความซ่ือสัตย ความภูมิใจ และความหลงใหลท่ีมีตอองคกรธุรกิจในท่ีสุด การท่ีองคกรสรางความสัมพันธ

ท่ีดีกับของลูกคา ท้ังลูกคาในปจจุบันและลูกคาท่ีมุงหวังในอนาคต จะสงผลตอความภักดีตอสินคาบริการ และ

องคกร โดยการศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับความผูกพันของลูกคาซ่ึงเปนผูใชบริการ เพ่ือสราง

ความเขาใจและเปนแนวทางในการศึกษาโครงการท่ีปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

Harter, Asplund & Fleming (2004) ไดใหความหมายความผูกพันของลูกคา (customer engagement) 

คือ ความผูกพันทางอารมณของลูกคาท่ีสามารถเกิดข้ึนกับองคกรธุรกิจ สินคาและบริการ หรือตราสินคา 

พัฒนาระดับจากความม่ันใจกลายเปนความซ่ือสัตย ความภูมิใจ และความหลงใหลท่ีมีตอองคกรธุรกิจในท่ีสุด  

ซ่ึงการท่ีองคกรมีปฏิสัมพันธกับของลูกคาปจจุบันและลูกคาท่ีมุงหวังในอนาคต จะมีความสัมพันธกับตราสินคา 

ขององคกรธุรกิจมากกวาการซ้ือสินคาและบริการ (Singh et al., 2010) สงผลทําใหลูกคาเกิดพฤติกรรมท่ีองคกร

ธุรกิจตองการ (Bowden, 2009) สรางประสบการณรวมกันระหวางลูกคากับธุรกิจ Brodie et al. (2011)   

ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีมากกวาแคการซ้ือซํ้า อันเปนผลมาจากแรงจูงใจของลูกคา (Doorn et al., 2010)  
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Vivek (2009) ไดใหความหมายวา ความผูกพันของผูบริโภค คือ ระดับการมีสวนรวม และการเชื่อมตอ

ขอเสนอและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีองคกรหรือผูบริโภคไดเริ่มข้ึน ซ่ึงนําไปสูการแสดงออกของพฤติกรรมของลูกคา 

ท่ีมีตอตราสินคา หรือธุรกิจ สงผลตอการซ้ือสินคาในอนาคต (Doorn et al., 2010) 
 

Brodie et al., (2011) ไดกลาวถึง อิทธิพลของความผูกพันของลูกคาจะชวยเพ่ิมความภักดีตอตราสินคา 

(brand loyalty) รวมถึงแนวโนมการซ้ือสินคาหรือบริการในอนาคต (purchase intention) และการแนะนํา

บอกตอ (word of mouth) เก่ียวกับสินคาหรือบริการใหกับคนในครอบครัว เพ่ือน และบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปน

ผลลัพธท่ีองคกรธุรกิจตองการจากการสรางความผูกพัน โดยความผูกพันนั้น เปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยในการ

สรางตราสินคาใหมีความแข็งแกรง ตลอดจนทําใหลูกคาเกิดเปนความภักดี (Loyalty) ตอสินคาและบริการ 

(Keller, 2008)  
 

Roberts & Alpert (2010) กลาววา ระดับของความผูกพันของลูกคาแบงเปน 5 ระดับ  

ระดับท่ี 1 เริ่มจากการท่ีลูกคาซ้ือสินคาและใชบริการ  

ระดับท่ี 2 คือการเกิดความภักดี มีการซ้ือซํ้าผลิตภัณฑและบริการ  

ระดับท่ี 3 ลูกคาพรอมท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนในสายผลิตภัณฑของบริษัท  

ระดับท่ี 4 แนะนํา ใหบุคคลใกลชิด บุคคลอ่ืนเม่ือมีโอกาส  

ระดับท่ี 5 คือระดับสุดทาย นั้นคือการสนับสนุนและแนะนําทุกครั้งท่ีมีโอกาส  

ซ่ึงระดับท่ี 3 - 5 คือข้ันท่ีลูกคาเกิดความผูกพันกับผลิตภัณฑไมวาจะเปนสินคาหรือบริการ 

- ระดับความผูกพันของลูกคา  
McEwen (2005) ไดอธิบายถึง ระดับความผูกพันของลูกคา ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 4 ระดับ โดยเกิดจาก

ความผูกพันท่ีเกิดจากระดับอารมณ และความผูกพันท่ีเกิดจากระดับเหตุผล ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 3.4 ระดับความผูกพันของลูกคา 

ท่ีมา: McEwen, W.J. (2005). Merried to the Brand: Why Consumers Bond With Some Brands  

       for Life, New York: Gallup Press. 
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1.  ความม่ันใจ (Confidence) หมายถึง ระดับท่ีผูบริโภคใหความเชื่อม่ัน และม่ันใจวาองคกรสามารถ

รักษาคําม่ันสัญญาท่ีไดใหไวกับตน โดยจะสะทอนถึงความไววางใจขององคกรนั่นเอง 

2.  ความซ่ือสัตยและความจริงใจ (Integrity) หมายถึง การท่ีองคกรมีมาตรการการปฏิบัติงานตอ

ผูบริโภคดวยความยุติธรรม และสามารถแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผูบริโภคไดอยางยุติธรรมดวยเชนกัน 

ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานของตราสินคานั้นดวย 

3.  ความภูมิใจ (Pride) หมายถึง ระดับความรูสึกของลูกคาท่ีมีความภาคภูมิใจท่ีไดใชสินคาและบริการ

ของตราสินคา เปนความรูสึกท่ีผูบริโภครูสึกดีตอการใชตราสินคา หรือเปนลูกคาของตราสินคานั้น ๆ 

4.  ความหลงใหล (Passion) หมายถึง ความเชื่อม่ัน และความหลงใหลของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา 

โดยลูกคาจะรูสึกวาไมมีตราสินคาใดท่ีจะมาทดแทน หรือแทนท่ีตราสินคาท่ีลูกคาหลงใหลได 
 

จากแนวคิดความผูกพันของลูกคา ซ่ึงเกิดข้ึนไดท้ังความผูกพันทางอารมณและความผูกพันตอเหตุผล

ลูกคาท่ีสามารถเกิดข้ึนกับองคกรธุรกิจ สินคาและบริการ หรือตราสินคา พัฒนาระดับจากความม่ันใจกลายเปน

ความซ่ือสัตย ความภูมิใจ และความหลงใหลท่ีมีตอองคกรธุรกิจในท่ีสุด ซ่ึงการท่ีองคกรมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับ

ลูกคายอมทําใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ัน ไววางใจ และยังคงใหการสนบัสนุน และใชบริการขององคกรนั้น 

3.8  แนวความคิดเกี่ยวกับความภักดีของลูกคา 
 

การสรางความภักดีเปนกลยุทธการตลาดท่ีมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง แมวาจะเปนแนวทาง        

การดําเนินงานทางการตลาดท่ีใชกันมาอยางยาวนาน (Jones & Sasser, 1995; Oliver, 1999) โดยไดมี

การศึกษาปจจัยท่ีนําไปสูความภักดี เชน คุณภาพการบริการ ความไววางใจ และความพึงพอใจของลูกคา ท้ังนี้

ความภักดีในการบริการถูกกําหนดใหเปน “ความมุงม่ันท่ีเกิดข้ึนอยางลึกซ้ึงของลูกคาตอการใชซํ้าหรือ

สนับสนุนบริการท่ีตองการอยางสมํ่าเสมอในอนาคต” โดยการศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับความ

ภักดีของลูกคา ซ่ึงเปนผูใชบริการ เพ่ือสรางความเขาใจและเปนแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วีณา โฆษิตสุรังคกุล, (2554) ความภักดีของลูกคาเปนระดับความสัมพันธของลูกคาท่ีมีตอองคกร ลูกคา

ท่ีมีความภักดีจะติดตอกับองคกรโดยไมสนใจคูแขงรายอ่ืน ไมวาคูแขงจะมีสินคาหรือบริการท่ีดีกวาก็ตาม และ

เชื่อม่ันวาองคกรสามารถนําเสนอบริการท่ีตรงกับความตองการโดยไมตองรองขอ สามารถตอบสนอง       

ความตองการและสรางความพอใจใหกับลูกคาไดอยางตอเนื่อง สินคาและบริการสามารถตอบสนองความรูสึก

และความตองการไดในระดับท่ีลูกคาพึงพอใจหรือเหนือกวาความคาดหวัง และยังเปนผูสนับสนุนองคกร      

ในทางออมโดยการแนะนําปากตอปากไปยังบุคคลอ่ืน ๆ  
 

Oliver (1999) ไดกลาวถึง ความภักดีของลูกคามีสองความหมาย คือ ความภักดีในระยะยาวและ   

ความภักดีในระยะสั้น โดยความภักดีระยะยาว คือการไมเปลี่ยนไปใชบริการของผูใหบริการรายอ่ืน ๆ      

อยางงายดาย  แตความภักดีในระยะสั้นจะเปลี่ยนแปลงไดงายข้ึน เม่ือลูกคารับรูถึงทางเลือกท่ีดีกวาจาก        

ผูใหบริการรายอ่ืน   ความภักดีระยะยาวมีความสําคัญตอผูใหบริการนําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน  
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Turban et al. (2001) โดยความภักดีของลูกคานั้นทําใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนไดมากกวาการ

ไดมาซ่ึงลูกคาใหม เนื่องจากองคกรมีคาใชจายในการแสวงหาลูกคาใหมสูงกวาการรักษาลูกคาเดิม 5 - 8 เทา 

ลูกคาใหมท่ียังไมมีแรงจูงใจในการใชบริการจึงตองมีคาใชจายในการประชาสัมพันธสินคาหรือบริการในดาน

การโฆษณาและใชกลยุทธตาง ๆ ใหลูกคาใหมรูจัก จึงทําใหองคกรมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนมากกวาการรักษาลูกคา

เดิม และการขยายความจงรักภักดีของลูกคา ทําใหเกิดการประหยัดตนทุนไดหลายทาง เชน ลูกคาท่ีเคยใช

บริการเกิดความพึงพอใจในการใชบริการ ยอมทําใหเกิดความจงรักภักดีดวยการบอกตอไปยังบุคคลอ่ืน  
 

Aaker (2004) ไดอธิบายความสําคัญของความภักดียังกอใหเกิดประโยชนตอองคกรดังนี้  

1.  ชวยลดตนทุนทางการตลาด เนื่องจากตนทุนในการรักษาฐานลูกคาเกานั้นต่ํากวาตนทุนในการหา

ลูกคาใหม เพราะลูกคาใหมสวนใหญมักขาดแรงจูงใจในการเปลี่ยนตราผลิตภัณฑ และไมมีความพยายามใน

การหาตราผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ทําใหการติดตอลูกคาใหมนั้นมีคาใชจายสูง ดังนั้นตนทุนทางการตลาดจะยิ่งตํ่าถา

ความจงรักภักดีของลูกคามีระดับสูง ท้ังนี้ ความจงรักภักดีตอตราผลิตภัณฑของลูกคายังสามารถชวยกีดกันการ

เขามาของคูแขงดวย เพราะการเขามาในตลาดท่ีผูบริโภคท่ีมีความจงรักภักดีหรือพึงพอใจ   ในตราผลิตภัณฑท่ี

มีอยูเดิม ตองใชทรัพยากรสูงมากในการจูงใจใหลูกคาเปลี่ยนตราผลิตภัณฑ และสงผลตอกําไรท่ีลดลงจากการ

เขามาในตลาด  

2.  ชวยสรางอํานาจทางการคา การท่ีลูกคามีความจงรักภักดีอยางมากและแข็งแกรงนั้น ยอมทําให

ธุรกิจเกิดความม่ันใจวาจะสามารถขยายบริการท่ีมีฐานความจงรักภักดีของผูบริโภคได โดยท่ีอํานาจทางการคา

มีความสําคัญมาก สําหรับกรณีท่ีมีการแนะนําสินคาใหม หรือการขยายตราผลิตภัณฑ  

3.  ชวยดึงดูดผูบริโภครายใหม การท่ีมีผูบริโภคท่ีเปนลูกคาเกาท่ีมีความจงรักภักดีมาก ๆ นั้น ลูกคา

ยอมจะชวยแนะนําบริการหรือผลิตภัณฑใหแกผูบริโภครายอ่ืน ๆ และจากคําแนะนําของผูบริโภคท่ีมี

ประสบการณในการใชสินคาหรือบริการ ยอมสรางความนาเชื่อถือใหแกผูบริโภคท่ีไมเคยใชสินคาหรือบริการ 

ซ่ึงบริษัทควรไดมีการกระตุนลูกคาใหม โดยการใชโปรแกรมทางการตลาดตาง ๆ แตถึงอยางไรก็ตามการเปดรับ

บริการหรือผลิตภัณฑของลูกคาใหมนั้น คําแนะนําของลูกคาเกายอมมีประสิทธิภาพมากกวาการเปดรับจาก

โฆษณา  

4.  ชวยใหองคกรมีเวลาในการตอบโตการเคลื่อนไหวของคูแขง เชน เม่ือคูแขงไดมีการพัฒนาสินคาใหม

ท่ีมีคุณภาพเหนือกวา ผูบริโภคท่ีมีความจงรักภักดีจะไมสนใจสินคาของคูแขง และยังคงจงรักภักดีใช         

ตราผลิตภัณฑเดิมอยู ทําใหบริษัทมีเวลาในการพัฒนาสินคาไดทันตามคูแขง 
 

- องคประกอบของความภักดีของลูกคา  
 

การศึกษาองคประกอบของความภักดีของลูกคาท่ีมีตอการใชบริการนั้น ไดมีนักวิชาการไดแบงมิติ      

ในการวัดความภักดีไวดังนี้ 

Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) กลาววา เกณฑการวัดความภักดีมีท้ังหมด 4 องคประกอบ 

ดังนี้ 



บทที่ 3 แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
3-30 

1.  การตั้งใจซ้ือซํ้า (Purchase Intention) เปนการท่ีลูกคาตั้งใจเลือกการบริการนั้น ๆ เปนตัวเลือก

แรกในการตัดสินใจ 

2.  แนะนําบอกตอ (Word of Mouth Communications) คือ สิ่งท่ีลูกคาท่ีไดเคยมาใชบริการแลวได

พูดถึงสิ่งท่ีดีเก่ียวกับผูใหบริการและการบริการและมีการแนะนําคนอ่ืนสนใจมาลองใชบริการนั้น 

3.  การออนไหวตอราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีลูกคาไมมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลง

ของราคา รวมท้ังยินดีท่ีจะจายถึงแมวาผูใหบริการจะมีการปรับราคาใหสูงข้ึนก็ตาม ท้ังนี้ยังคงสนับสนุนและ   

ใชบริการอยางตอเนื่อง หากบริการนัน้ยังสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดตามท่ีคาดหวังไว 

4. พฤติกรรมการรองเรียน (Complaining Behavior) คือ เม่ือเกิดปญหาข้ึนกับผูใหบริการ ลูกคาจะ

สื่อสารขอมูลผานชองทางท่ีลูกคาจะรองเรียนกับผูใหบริการโดยตรงเพ่ือใหเกิดการแกไขปญหานั้นๆ ไดอยาง

ตรงจุด โดยจะไมสนใจตอขอรองเรียนของบุคคลอ่ืนท่ีสงผลกระทบทางลบตอผูใหบริการ และจะยังคงใชบริการ

ของผูใหบริการนั้นตอไป ซ่ึงเปนการตอบสนองตอปญหาของผูบริโภคโดยไมกระทบตอภาพลักษณและการ

ดําเนินงานของผูใหบริการ 
 

Zeithaml et al. (2014) ไดกลาวถึง องคประกอบสําหรับการวัดความภักดีนั้นประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้ 

1.  พฤติกรรมการบอกตอ (Word of Mouth Communications) คือ การพูดถึงสิ่งท่ีดีเก่ียวกับผูให  

บริการและการบริการ แนะนํา และกระตุนใหคนอ่ืนสนใจ และใชการบริการนั้น ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะห

ความภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอผูใหบริการ 

2.  ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Purchase Intention) คือ การเลือกการบริการนั้น ๆ เปนตัวเลือกแรก ซ่ึงสิ่งนี้

สามารถสะทอนนิสัยเก่ียวกับการเปลี่ยนการบริการได 

3.  ความออนไหวตอปจจัยราคา (Price Sensitivity) คือ  การท่ีผูบริโภคไมมีปญหาเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงราคาท่ีเพ่ิมข้ึน หรือปรับราคาในอัตราท่ีสูงข้ึน โดยผูบริโภคยังคงยินดีท่ีจะจายเพ่ือใหไดรับบริการ  

หากการบริการนั้นยังสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา และไมยอมเปลี่ยนใจไปใชบริการของผู

ใหบริการรายอ่ืนๆ แมวาจะมีราคาท่ีต่ํากวา 

4.  พฤติกรรมการรองเรียน (Complaining Behavior) คือ โดยท่ัวไปจะมีการรองเรียนเม่ือเกิดปญหา

ข้ึนจากการใชบริการอาจจะรองเรียนกับผูใหบริการโดยตรง บอกตอคนอ่ืน การสงเรื่องไปยังสื่อตางๆ ซ่ึงมักจะ

สงผลตอภาพลักษณขององคกร  ลูกคาท่ีมีความภักดีนั้นจะตอบสนองตอปญหาโดยการแจงปญหาตอผู

ใหบริการโดยตรงนั้น เพ่ือมุงหวังใหเกิดการแกไขปญหาอยางแทจริง ไมสนใจตอขอรองเรียนของบุคคลอ่ืนท่ี

สงผลกระทบทางลบตอผูใหบริการ จะยังคงใชบริการของผูใหบริการนั้นตอไป ซ่ึงเปนการตอบสนองตอปญหา

ของผูบริโภคโดยไมกระทบตอภาพลักษณและการดําเนินงานของผูใหบริการ 
 

เบญญาภา สุวรรณทอง (2557) กลาววา การวัดความภักดีของลูกคาสามารถพิจารณาได 4 มิติ ดังนี้ 

1.  พฤติกรรมการบอกตอ (Word of Mouth) คือ การพูด การกลาวเชิงบวก หรือแนะนําการบอกตอ

เก่ียวกับผูใหบริการ หรือสินคาเพ่ือกระตุนใหคนอ่ืนหรือคนใกลตัวสนใจและหันมาใชในสินคาหรือบริการนั้น 
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2.  ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (Purchase Intention) คือ การเลือกใชสินคาหรือบริการนั้น ๆ เปนตัวเลือก

อันดับแรก และมีความตั้งใจท่ีจะยังคงใชบริการนั้นอยางตอเนื่อง และไมเปลี่ยนไปใชบริการคูแขงขัน 

3.  ความออนไหวตอราคา (Price Sensitivity) คือ การท่ีลูกคาไมออนไหวตอการปรับเปลี่ยนราคา 

แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาท่ีสูงข้ึน แตไมยอมเปลี่ยนใจไปใชบริการจากผูใหบริการรายอ่ืนๆ ท่ีมีราคาถูก

กวาก็ตาม และยินดีท่ีจะจายเงินมากกวาเพ่ือใหไดรับบริการ หากบริการนั้นยังสามารถตอบสนองความตองการ

และสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดเปนอยางดี  

4.  พฤติกรรมการรองเรียน (Complaining Behavior) คือ การรองเรียนของลูกคากับผูใหบริการเม่ือเกิด 

ปญหา ซ่ึงจะเลือกชองทางท่ีเปนการสื่อสารโดยตรงกับผูใหบริการเพ่ือใหเกิดการแกปญหา เกิดการปรับปรุง

แกไขบริการนั้นอยางแทจริง  โดยไมไดมุงหวังใหเกิดผลกระทบทางลบตอการดําเนินงานของผูใหบริการ และ

ไมสนใจตอขอรองเรียนของบุคคลอ่ืนท่ีสงผลกระทบทางลบตอผูใหบริการ จะยังคงใชบริการนั้นตอไป  
 

การศึกษาความภักดีของลูกคานั้น สรุปไดวาความภักดีนั้นสามารถดึงดูดใจใหลูกคามาใชบริการอยาง

ตอเนื่อง โดยเลือกใชสินคาหรือบริการนั้น ๆ เปนตัวเลือกอันดับแรก และมีความตั้งใจท่ีจะยังคงใชบริการนั้น 

แมวาราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึน แตไมยอมเปลี่ยนใจไปใชบริการจากผูใหบริการรายอ่ืนๆ ท่ีมีราคาถูก

กวาก็ตาม รวมถึงไมสนใจตอขอรองเรียนของบุคคลอ่ืนท่ีสงผลกระทบทางลบตอผูใหบริการ ดังนั้นความภักดี 

จึงมีความสําคัญอยางมากตอการดําเนินงานของธุรกิจบริการ  
 

3.9 กระบวนการหาปจจัยและกําหนดปจจัยสําหรับการสํารวจ 
  

 เพ่ือใหทราบถึงระดับความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ ความตองการ ความคาดหวัง ความผูกพันของลูกคา 
และความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ  ท่ีปรึกษาไดกําหนดกระบวนการหาปจจัย และกําหนดปจจัย
สําหรับการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ โดยพิจารณาประเด็นท่ีสอดคลองกับระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจในระบบใหม (SE-AM) และสะทอนระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารของ 
ขสมก. อยางแทจริง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

- กําหนดกระบวนการหาปจจัยสําหรับการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 
สําหรับการกําหนดกระบวนการหาปจจัยเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ ขสมก. นั้น เริ่มจาก

การศึกษาขอมูลสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎีเพ่ือนํามาใชในการกําหนดปจจัยท่ีเหมาะสมกับการใหบริการ      
รถโดยสารสาธารณะขององคการ ซ่ึงแนวคิดท่ีนํามาเปนพ้ืนฐานในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 

- แนวคิดเก่ียวกับการบริการขนสงสาธารณะ 
- แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
- แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
- แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจของผูบริโภค 
- แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ 
- แนวคิดความคาดหวัง/ความตองการ 
- แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันของลูกคา 
- แนวคิดเก่ียวกับความภักดีของลูกคา 
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ลําดับตอมา จะดําเนินการศึกษาขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริการของ ขสมก. การแสดง
ความคิดเห็น / ขอรองเรียน รวมท้ังแนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใน
ระบบใหม (SE-AM) ในดานการมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา (Stakeholder and Customer) และ
ศึกษาขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานเก่ียวกับลูกคา ตลาด คูแขง ผลิตภัณฑ บริการ สภาพแวดลอมในการดําเนินงาน   

 นอกจากนั้นสวนสําคัญของกําหนดกระบวนการหาปจจัยในการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ 
คือ การวิเคราะหผลสํารวจท่ีผานมาเพ่ือนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐาน การพัฒนา/ปรับปรุงแนวทางการศึกษาให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการสํารวจ และสะทอนใหเห็นถึงขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชในการ
ดําเนินงานของ ขสมก. ไดอยางแทจริง  

 

- กําหนดปจจัยสําหรับการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 
สําหรับการกําหนดปจจัยในการสํารวจนั้น ท่ีปรึกษาไดพิจารณาปจจัยท่ีสอดคลองกับระบบประเมินผล

รัฐวิสาหกิจในระบบใหม (SE-AM) และสะทอนระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารของ ขสมก.  
อยางแทจริง  โดยการกําหนดปจจัยนั้นมุงเพ่ือใหทราบถึงระดับความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ ความคาดหวัง/
ความตองการ ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการ  ซ่ึงไดกําหนดปจจัยใหครอบคลุมลักษณะของการ
ใหบริการ และสอดคลองกับบริบทของ ขสมก. ดังนี้ 

 

- การกําหนดปจจัยเพ่ือสํารวจระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ผูใชบริการ กําหนดโดยพิจารณา
ความตองการของผูใชบริการตามปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing 7P’s) 
โดยแบงออกเปน 7 ดานดังนี้ 

- ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
- ดานราคา 
- ดานชองทางการบริการ 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
- ดานลักษณะทางกายภาพ 
- ดานบุคลากร 
- ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 
 

-    การกําหนดปจจัยเพ่ือสํารวจระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ กําหนดโดยพิจารณาความ
ตองการของผูใชบริการตามปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing 7P’s) โดยแบง
ออกเปน 7 ดานดังนี้ 
 - ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
 - ดานราคา 
 - ดานชองทางการบริการ 
 - ดานการสงเสริมการตลาด 
 - ดานลักษณะทางกายภาพ 
 - ดานบุคลากร 
 - ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 
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 -    การกําหนดปจจัยเพ่ือสํารวจระดับความตองการ/ความคาดหวัง กําหนดโดยพิจารณาความ
ตองการของผูใชบริการตามปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing 7P’s) เพ่ือใหทราบระดับ 
ความตองการ/ความคาดหวังโดยรวมของผูใชบริการรถโดยสาร ขสมก.   
 

 -    การกําหนดปจจัยเพ่ือสํารวจระดับความผูกพันของลูกคา กําหนดโดยพิจารณาความผูกพันของ
ผูใชบริการตามแนวคิดความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) ซ่ึงประกอบดวย ความม่ันใจ    
ความซ่ือสัตย ความภูมิใจ และความรูสึกดีท่ีมีตอบริการรถโดยสาร ขสมก. เพ่ือใหทราบถึงระดับความผูกพัน
โดยรวมของผูใชบริการรถโดยสาร ขสมก.   
 

 -    การกําหนดปจจัยเพ่ือสํารวจระดับความภักดีของลูกคา กําหนดโดยพิจารณาความภักดีของผูใช 
บริการตามแนวคิดความภักดีของลูกคา (Customer Loyalty) ซ่ึงประกอบดวย การตั้งใจซ้ือซํ้า (Purchase 
Intention) การแนะนําบอกตอ (Word of Mouth Communications) การออนไหวตอราคา (Price Sensitivity) 
และพฤติกรรมการรองเรียน (Complaining Behavior) เพ่ือใหทราบถึงระดับความภักดีโดยรวมของ
ผูใชบริการรถโดยสาร ขสมก.   
 

- แนวทางการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสารองคการ 
แนวทางการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารของ ขสมก. โดยกําหนดสอดคลองกับระบบ

ประเมินผลรัฐวิสาหกิจในระบบใหม  (SE-AM)  ซ่ึงสะทอนระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารของ  
ขสมก. อยางแทจริง  ตลอดจนกําหนดวิธีการดําเนินงานท่ีนําไปสูการไดขอมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปใชในการ
จัดทํายุทธศาสตรดานลูกคาและตลาด การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ ท้ังนี้ท่ีปรึกษาไดนําเสนอ
แนวทางการศึกษา และไดสรุปกระบวนการหาปจจัยและกําหนดปจจัยสําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผูใช 
บริการรถโดยสารของ ขสมก. โดยแสดงในกรอบแนวคิด ดังนี้ 
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ภาพท่ี 3.5  แนวทางในการศึกษา กระบวนการหาปจจัยและกําหนดปจจัยสําหรับการสํารวจความพึงพอใจ
      ของผูใชบริการรถโดยสารของ ขสมก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
- แนวคิดเก่ียวกับการบริการขนสงสาธารณะ 
- แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
- แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
- แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของผูบริโภค 
- แนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการ 
- แนวคิดความคาดหวัง/ความตองการ 
- แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันของลูกคา 
- แนวคิดเก่ียวกับความภักดีของลูกคา 

ศึกษาขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานเก่ียวกับบริการ
ของ ขสมก. การแสดงความคิดเห็น / ขอรองเรียน 
รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
ระบบประ เ มินผลรั ฐวิส าหกิจในระบบใหม      
(SE-AM) ในดานการมุงเนนผู มีสวนไดสวนเสีย  
และลูกคา (Stakeholder and Customer) 
    

ศึกษาขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานเก่ียวกับลูกคา 
ตลาด  คูแขง ผลิตภัณฑ บริการ สภาพแวดลอม
ในการดําเนินงาน      

วิเคราะหผลสํารวจที่ผานมาเพ่ือนํามากําหนด
ปจจัยที่เหมาะสมสําหรับการสรางความพึงพอใจ/
ไมพึงพอใจ 

การศึกษาขอมูลสารสนเทศ แนวคิด ทฤษฎีเพ่ือ
นํามาใชในการกําหนดปจจัยสําหรับการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

กําหนดปจจัยในการสํารวจที่สอดคลองกับระบบ

ประเมินผลรัฐวิสาหกิจในระบบใหม (SE-AM) 

และสะทอนระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ  

รถโดยสารของ ขสมก. อยางแทจรงิ 

 

กําหนดปจจัยในการสํารวจ เพ่ือใหทราบถึงระดับ

ความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจ ความคาดหวัง/

ความตองการ ความผูกพันของลูกคา และความ

ภักดีของลูกคา  โดยพิจารณาปจจัยความพึงพอใจ

ครอบคลุมในประเด็น  ดังนี ้
- ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
- ดานราคา 
- ดานชองทางการบริการ 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
- ดานลักษณะทางกายภาพ 
- ดานบุคลากร 
- ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 
 

แนวทางการสํารวจความพึงพอใจ

ของผู ใชบริการรถโดยสารของ     

ขสมก.   

แนวทางการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูใชบริการรถโดยสารของ     

ขสมก.  

- สอดคลองกับระบบประเมินผล

รัฐวิสาหกิจในระบบใหม  (SE-AM) 

- สะทอนระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการรถโดยสารของ ขสมก. 

อยางแทจริง 

- วิธีการดําเนินงานที่นําไปสูการได

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปใชในการ

จัดทํายุทธศาสตรดานลูกคาและ

ตลาด การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ

และบริการ  
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 บทท่ี 4 

วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

 สําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได
ดําเนินการสํารวจโดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจ
ของผูใชบริการรถโดยสารองคการ ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปน
คูแขงขององคการ ซ่ึงท่ีปรึกษาไดกําหนดวิธีการดําเนินการศึกษา โดยมุงเนนความถูกตองตามหลักทางวิชาการ 
และเปนไปตามวัตถุประสงคของการสํารวจ 
 

4.1 กลุมเปาหมายในการสํารวจความพึงพอใจ 
 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ท่ีปรึกษาได

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาครอบคลุมกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนผูใชบริการประกอบดวย 3 กลุม 

ดังนี้ 

 1)  ผูใชบริการรถโดยสารองคการ  ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา  

 2)  ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถโดยสารเอกชนรวมบริการปรับอากาศ    

รถโดยสารเอกชนรวมบริการธรรมดา และรถตูเอกชนรวมบริการ 

  3)  ผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. ประกอบดวย รถไฟฟา BTS รถไฟฟา MRT รถไฟฟา

แอรพอรต เรล ลิงค (ARL) และเรือโดยสาร ประกอบดวย เรือคลองแสนแสบ เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก 
 

4.2  การกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) 
 

 เม่ือกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนในการดําเนินการสํารวจแลว จึงกําหนดขนาดตัวอยางจาก

กลุมเปาหมาย คือ ผูใชบริการรถโดยสารองคการ  โดยกําหนดขนาดตัวอยาง ตามตารางแสดงจํานวนประชากร

และจํานวนกลุมตัวอยางของ เครซ่ีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) ระดับความเชื่อม่ัน 95% และระดับ

ความคลาดเคลื่อน ± 5% เพ่ือใหสามารถสะทอนความคิดเห็นของผูใชบริการเปาหมายในการสํารวจครั้งนี ้   

ไดอยางเหมาะสม จึงกําหนดขนาดตัวอยางท้ังหมดอยางนอย 1,536 ตัวอยาง รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงการกําหนดขนาดตัวอยาง 

ลําดับท่ี ประเภทการโดยสาร 
จํานวนผูใชบริการ 
จํานวน/วัน (คน) 

จํานวนกลุมตัวอยาง 
ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

1 ผูใชบริการรถโดยสารองคการ 
 1.1  รถปรับอากาศ 
 1.2  รถธรรมดา 

773,3451 
376,569 
396,866 

 
384 
384 

2 ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
 2.1  รถปรับอากาศ 
 2.2  รถธรรมดา 
    2.3   รถตูปรับอากาศ 

-   3842 

3 ผู ใชบริการระบบขนส ง ท่ี เปนคูแข งของ
องคการ 
 3.1  รถไฟฟา BTS 
 3.2  รถไฟฟา MRT 
 3.3  รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงค (ARL) 
 3.4  เรือโดยสาร 
      - เรือคลองแสนแสบ 
      - เรือดวนเจาพระยา 
      - เรือขามฟาก 

1,195,376 
 

647,3663 
330,1144 
47,8745 
85,0116 
25,783 
13,189 
46,039 

 384 

 รวม  1,536 
 
หมายเหตุ : ท่ีมาขอมูลจํานวนผูใชบริการ ประจําปงบฯ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
1. ผูใชบริการรถโดยสารองคการ สืบคนจากระบบเศรษฐกิจการเดินรถ (ECR 0110) ของ ขสมก.              
เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
2. ผูใชบริการรถเอกชนรวมบริการกําหนดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนผูใชบริการท่ีแทจริงโดยประมาณวา
มีจํานวนผูใชบริการมากกวา ขสมก. เนื่องจากจํานวนรถท่ีมีมากกวา 
3. สถิติผูใชบริการ BTS สืบคนจากเว็บไซต www.bts.co.th เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
4. สถิติผูใชบริการ MRT สืบคนจากเว็บไซต www.mrta.co.th เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
5. สถิติผูใชบริการ ARL สืบคนจากเว็บไซต www.srtet.co.th เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
6. สถิติผูใชบริการเรือโดยสาร (เรือคลองแสนแสบ เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก) ประจําปงบฯ 2563 
(ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) โดยกรมเจาทา สืบคนจากเว็บไซต www.md.go.th วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan 
ระดับความเชื่อม่ัน 95% และระดับความคลาดเคลื่อน ± 5% 

 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

จํานวน
ประชากร 

จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

85 70 420 201 3,000 341 
90 73 440 205 3,500 346 
95 76 460 210 4,000 351 
100 80 480 214 4,500 354 
110 86 500 217 5,000 357 
120 92 550 226 6,000 361 
130 97 600 234 7,000 364 
140 103 650 242 8,000 367 
150 108 700 248 9,000 368 
160 113 750 254 10,000 370 
170 118 800 260 15,000 375 
180 123 850 265 20,000 377 
190 127 900 269 30,000 379 
200 132 950 274 40,000 380 
210 136 1,000 278 50,000 381 
220 140 1,100 285 75,000 382 
230 144 1,200 291 100,000 384 
240 148 1,300 297   
250 152 1,400 302   
260 155 1,500 306   
270 159 1,600 310   
280 162 1,700 313   
290 165 1,800 317   
300 169 1,900 320   
320 175 2,000 322   
340 181 2,200 327   
360 186 2,400 331   
380 191 2,600 335   
400 196 2,800 338   

ท่ีมา : บุญใจ ศรีสถิตยนรากูล (2553)  
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4.3  การสุมตัวอยาง (Random Sample) 
 

       เม่ือกําหนดขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมแลว ดําเนินการสุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบโควตา 

(Quota Sampling) จากนั้นจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลแตละกลุมดวยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 

Random Sampling) ท้ังนี้ เนื้อหาในแบบสอบถามท่ีจะทําการสํารวจจะตองผานการพิจารณารวมกันระหวาง

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กับท่ีปรึกษา เพ่ือใหไดเนื้อหาท่ีเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค และ

เก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการผานระบบออนไลนและการสแกน QR Code ผานทางสมารทโฟน 
 

4.4  การเก็บรวมรวบขอมูล 
 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ท่ีปรึกษาได
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา กําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง และพ้ืนท่ีการเก็บขอมูล ในแตละ
กลุมเปาหมาย โดยใชหลักการกําหนดตามระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติ กําหนดจํานวนของกลุมตัวอยางท่ีมีระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันในการนําขอมูลท่ีไดไปใชประโยชน รวมถึงการกําหนดพ้ืนท่ี       
การจัดเก็บขอมูลครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพ่ือใหไดตัวแทนท่ีดีของประชากร 
 

 ท้ังนี้การเก็บรวบรวมขอมูลการสํารวจจะดําเนินการโดยจัดทําชุดแบบสอบถามออนไลน ดวย Google 
Form ตามจํานวนชุดแบบสอบถามท่ีกําหนดไวในแตละกลุมเปาหมายของการสํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูใชบริการผานระบบออนไลนและการสแกน QR Code ผานทางสมารทโฟน ซ่ึงเปนรูปแบบการสํารวจท่ี
สงเสริมและนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชน สามารถแสดงผลการสํารวจไดอยางรวดเร็วแบบ
ทันทีทันใด ทําใหการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดําเนินการได
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงดําเนินการตามนโยบายการคุมเขมมาตรการปองกันการแพรกระจายโรค     
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม พรก. ฉุกเฉิน เรื่องการเวนระยะหางทางสังคม (Social 
Distancing) โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการใหบริการของ ขสมก. ท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงเปนพ้ืนท่ี
ควบคุมสูงสุด ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลจะมุงเนนความปลอดภัยของผูใชบริการท่ีใหความอนุเคราะห       
ตอบแบบสอบถาม 
 
  

 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดกําหนดพ้ืนท่ี   
ในการเก็บขอมูล และจํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุมลูกคา ประกอบดวย กลุมผูใชรถโดยสารประจําทางของ
องคการ ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และผูเดินทางดวยขนสงสาธารณะอ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 1.  ผูใชบริการรถโดยสารองคการ ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารรถธรรมดา และ
ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถโดยสารเอกชนรวมบริการปรับอากาศ รถโดยสาร
เอกชนรวมบริการรถธรรมดา และรถตู การเก็บขอมูลจะแบงการเก็บขอมูลตามพ้ืนท่ีการใหบริการของ ขสมก. 
ซ่ึงประกอบดวย 8 เขตบริการเดินรถ กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางตามสัดสวนของกลุมตัวอยางในการสํารวจ
ความพึงพอใจ ซ่ึงไดแสดงจํานวนตัวอยางแบงตามเขตพ้ืนท่ี และประเภทของรถท่ีใหบริการ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางในแตละพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูล ผูใชบริการรถโดยสารองคการ  
และผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

เขตการเดินรถ 

จํานวนกลุมตัวอยาง 
ผูใชบริการรถโดยสาร

องคการ   

จํานวนกลุมตัวอยาง 
ผูใชบริการรถโดยสารเอกชน 

รวมบริการ 
รวม 

ปรับอากาศ ธรรมดา ปรับอากาศ ธรรมดา รถตู 
เขตการเดินรถท่ี 1 53 53 18 18 18 160 
เขตการเดินรถท่ี 2 53 53 18 18 18 160 
เขตการเดินรถท่ี 3 53 53 18 18 18 160 
เขตการเดินรถท่ี 4 53 53 18 18 18 160 
เขตการเดินรถท่ี 5 52 52 17 17 17 155 
เขตการเดินรถท่ี 6 52 52 17 17 17 155 
เขตการเดินรถท่ี 7 52 52 17 17 17 155 
เขตการเดินรถท่ี 8 52 52 17 17 17 155 

รวม 420 420 140 140 140 1,260 
   
 2.  ผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

ผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. จํานวนกลุมตัวอยาง รวม 

1. รถไฟฟา    210 

- รถไฟฟา BTS  70  

- รถไฟฟา MRT 70  
- รถไฟฟา ARL 70  

2. เรือโดยสาร   210 
- เรือคลองแสนแสบ 70  
- เรือดวนเจาพระยา 70  
- เรือขามฟาก 70  

รวม  420 
 
 ท้ังนี้ในการเก็บขอมูล ท่ีปรึกษาไดกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางของผูใชบริการขนสงในแตละประเภท 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 จากจํานวนกลุมตัวอยางท่ีกําหนดจากระดับความเชื่อม่ัน 95% (1,536 ตัวอยาง) ซ่ึง     
กลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมสําหรับการสํารวจครั้งนี้ คือ 1,680 ตัวอยาง 
 
 
 
 



บทที่ 4 วธิีการดําเนินการศึกษา  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ป 2564 
 

4-6 

4.5  แบบสอบถามในการสํารวจ 
  

 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการ
รถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. โดยไดกําหนด
เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถาม ซ่ึงดําเนินการสรางแบบสอบถามเพ่ือใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย 
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการสํารวจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.5.1  การสรางแบบสอบถาม 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู ใชบริการรถโดยสารองคการ ไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ 
ตลอดจนศึกษาสภาพแวดลอมการบริการ และบริบทในการใหบริการของ ขสมก. เพ่ือใหทราบปจจัยท่ีตองการ
ศึกษา ประกอบดวย ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความ
ภักดีของผูใชบริการ โดยใหสอดคลองกับประเด็นเนื้อหาและขอบเขตในการสํารวจ เพ่ือเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม (Questionnaires) กําหนดลักษณะของประเภทขอคําถาม มาตรวัดของแตละตัวแปร 
เกณฑในการใหคะแนนและแปลความหมาย ดําเนินการสรางขอคําถามท่ีเหมาะสมกับบริบทของ ขสมก. และ
การนําไปใช โดยขอคําถามจะตองสอดคลองกับการสํารวจ แลวจึงพัฒนาเปนแบบสอบถาม ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะ
นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตอคณะกรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิของ ขสมก. พิจารณาเห็นชอบรวมกันกับ
ท่ีปรึกษา และเม่ือผานการพิจารณาแลวจะนําไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือใหไดเครื่องมือท่ีเหมาะสม
ตรงวัตถุประสงคของการสํารวจ  
 

 4.5.2  แบบสอบถามในการสํารวจ 
 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ  ไดแบงการสํารวจออกเปน 3 กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 
ผูใชบริการรถโดยสารองคการ ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง
ของ ขสมก. โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจ สรางและพัฒนาแบบสอบถามแบงตามลักษณะ
ของกลุมเปาหมาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ คือ 
 1)  กลุมผูใชบริการรถโดยสาร ขสมก. ปรับอากาศ (แบบสอบถามชุดท่ี 1) 
 2)  กลุมผูใชบริการรถโดยสาร ขสมก. ธรรมดา (แบบสอบถามชุดท่ี 2) 
 3)  ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  
     - รถโดยสารเอกชนรวมบรกิารปรับอากาศ และธรรมดา (แบบสอบถามชุดท่ี 3)  
  - ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ รถตูเอกชนรวมบริการ (แบบสอบถามชุดท่ี 4)   
 4)  ผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  
     - รถไฟฟา BTS รถไฟฟา MRT รถไฟฟาแอรพอรต เรล ลิงค (ARL) (แบบสอบถามชุดท่ี 5)  
     - เรือโดยสาร ประกอบดวย เรือคลองแสนแสบ เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก (แบบสอบถามชุดท่ี 6) 
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ตารางท่ี 4.5 แบบสอบถามแบงตามลักษณะของกลุมเปาหมาย 

ลําดับท่ี แบบสอบถาม จํานวนชุด   
ชุดท่ี 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสาร ขสมก. (รถปรับอากาศ) 420 
ชุดท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสาร ขสมก. (รถธรรมดา) 420 

ชุดท่ี 3-4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  
 - รถปรับอากาศ 140 
 - รถธรรมดา 140 
 - รถตู 140 

ชุดท่ี 5 แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.   
 - รถไฟฟา BTS 70 
 - รถไฟฟา MRT 70 
 - รถไฟฟา ARL 70 

ชุดท่ี 6 แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.   
 - เรือคลองแสนแสบ 70 
 - เรือดวนเจาพระยา 70 
 - เรือขามฟาก 70 

รวม 1,680 
        

- การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 

การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะนําแบบสอบถามท่ี   

สรางข้ึนไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใหคณะกรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิของ ขสมก. พิจารณา

เห็นชอบ เพ่ือใหคําแนะนํา และทําการตรวจสอบความสมบูรณ ความครอบคลุมตามองคประกอบท่ีกําหนด 

และพิจารณาประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามแตละขอ โดยปรับปรุงและแกไขใหเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคของการสํารวจ 

- การตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 
สําหรับการตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีจะนําไปใชในการสํารวจ       

ความพึงพอใจของผูใชบริการ ขสมก. นั้น  ท่ีปรึกษาจะดําเนินการทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยจะนํา
รางแบบสอบถามท่ีไดผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญซ่ึงเปนนักวิชาการ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

1) รองศาสตราจารย ดร.ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ 
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวพร รัตนบุรี 
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปชฌา ตรีมงคล 
4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดารารัตน โพธิ์ประจักษ 
5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร ภาคีฉาย 
และนํามาเสนอตอคณะกรรมการของ ขสมก. และเม่ือไดรับความเห็นชอบรวมกับท่ีปรึกษาเรียบรอย

แลวนั้น นําไปทดสอบ (Pretest) กับกลุมท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด โดยใชเทคนิค
การวัดความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ 
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ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยกําหนดเกณฑคาความเชื่อม่ันท่ียอมรับไดตั้งแต 0.70     
ข้ึนไป (บุญใจ ศรีสถิตนรากูล, 2553) และเม่ือการตรวจสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามผานเกณฑประเมิน 
จึงจะนําแบบสอบถามท่ีไดไปใชในการเก็บขอมูล 

  
ตารางท่ี 4.6 การวัดความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) ดวยวิธกีารหาคาสัมประสิทธิ์

อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 
 
 
 

ปจจัย 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ชุดท่ี 1 

รถโดยสาร     
ขสมก.               

(ปรับอากาศ) 

ชุดท่ี 2 
รถโดยสาร  

ขสมก.      
(ธรรมดา) 

ชุดท่ี 3 
รถโดยสาร
เอกชนรวม

บริการ      
(ปรับอากาศ/     

ธรรมดา) 

ชุดท่ี 4 
รถโดยสาร
เอกชนรวม

บริการ      
(รถตู) 

ชุดท่ี 5 
ระบบขนสงท่ี
เปนคูแขงของ 

ขสมก. 
(รถไฟฟา) 

ชุดท่ี 6 
ระบบขนสงท่ี
เปนคูแขงของ 

ขสมก. 
(รถเรือ) 

ความพึงพอใจ         0.83  0.93 0.97 0.94 0.95 0.87 
ความไมพึงพอใจ 0.78 0.97 0.98 0.97 0.97 0.96 
ความตองการ/ 
ความคาดหวัง 

0.85 0.92 0.96 0.94 0.96 0.88 

ความผูกพัน      0.77 0.93 0.93 0.83 0.88 0.87 
ความภักดขีองลูกคา 0.85 0.86 0.93 0.85 0.91 0.89 

 

 จากตารางท่ี 4.6 แสดงการวัดความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) ดวยวิธีการ

หาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยไดมีการตรวจสอบความเชื่อม่ัน  

ของแบบสอบท้ัง 6 ชุด พบวา มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ทุกปจจัย 

ของแตละชุดแบบสอบถามมีคามากกวา 0.70  ซ่ึงผานเกณฑการพิจารณาคาความเชื่อม่ัน จึงยอมรับไดวา

แบบสอบถามมีความเชื่อม่ันสามารถนําไปใชในการเก็บมูลสําหรับการสํารวจ 

4.6  การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ     
(ขสมก.) ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.          
จะดําเนินการหลังจากท่ีไดเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามครอบคลุมกลุมเปาหมายในการสํารวจทุกกลุมเรียบรอย
แลว นําขอมูลท่ีไดมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลซ่ึงจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสํารวจ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 1.  การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการท้ัง      
3 กลุม คือ ผูใชบริการรถโดยสารองคการ ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และผูใชบริการระบบขนสง   
ท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. ซ่ึงจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชสถิติ
ความถ่ี และรอยละ โดยนําเสนอผลการวิเคราะหแสดงจํานวนของผูตอบ และสัดสวนรอยละ เพ่ืออธิบายขอมูล
เก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ การศึกษา รายได ฯลฯ 
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 2.  การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ
ท้ัง 3 กลุม ประกอบดวย ผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปน
คูแขงของ ขสมก. เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ ความผูกพัน ความตองการ/ความคาดหวัง และ
ความภักดีในการใชบริการของ ขสมก. ซ่ึงจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และ    
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
         2.1  ระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการ รถโดยสารเอกชน
รวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย         
  2.2  ระดับความผูกพัน ความตองการ/ความคาดหวัง และความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารของ
องคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. ท่ีมีตอรถโดยสารองคการ       
โดยจําแนกกลุมผูใชบริการแตละกลุมเปาหมาย     
 

 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูใชบริการท้ัง 3 กลุมเปาหมาย ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ระดับความคิดเห็น เพ่ือนําคาเฉลี่ยท่ีไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย เพ่ือประมวลความหมาย
ท่ีไดจากการวิเคราะหไปใชในการอธิบายผลการศึกษา ดังนี ้
 

 -  เกณฑการใหคะแนนระดับความคิดเห็น เก่ียวกับความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ ความผูกพัน ความตองการ/ 
ความคาดหวัง และความภักดีในการใชบริการของ ขสมก. แบงเปน 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 
  5 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 
      4 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก     
  3 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นระดับปานกลาง     
  2 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นระดับนอย 
  1 คะแนน หมายถึง ความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด 
 

 การแปลความหมายของระดับความคิดเห็นของผูใชบริการของ ขสมก. จะกําหนดชวงคะแนนพิสัย 
(Interval From the Range) โดยจะกําหนดความกวางของอันตรภาคชั้นระดับความคิดเห็นใหมีคาคะแนน
ความกวางเทากันทุกภาคชั้น  
 

  ความกวางของอันตรภาคชั้น  = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด) / จํานวนอันตรภาคชั้น 
    = (5-1) / 5  
    = 0.8 
 
  

 เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ ความผูกพัน ความตองการ/ความคาดหวัง 
และความภักดีในการใชบริการของ ขสมก. แบงเปน 5 ระดับตามคาเฉลี่ย ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอยท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 
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 นอกจากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูใชบริการรถโดยสารขององคการ ในแตละปจจัย        
ตามวัตถุประสงคของการสํารวจแลว ทางท่ีปรึกษาจะดําเนินการสังเคราะหขอมูลเพ่ิมเติมโดยเฉพาะกลุม
ตัวอยางท่ีมีความคิดเห็นแตกตางไปจากคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางโดยสวนใหญ  เพ่ือใหเห็น
มุมมองท่ีจะสะทอนความคิดเห็นของผูใชบริการไดอยางแทจริง  
 3.  จัดลําดับความสําคัญของปญหา รวมถึงขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสาร
เอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 
 4.  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและไมพึงพอใจ ความผูกพัน ความคาดหวัง และความภักดีของ
ผูใชบริการรถโดยสารขององคการ  รถโดยสารเอกชนรวมบริการ  และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  
โดยจําแนกกลุมลูกคาแตละกลุมเปาหมาย        
 5.  การวิเคราะหแบงกลุมลูกคาผูใชบริการรถโดยสารองคการ ใชสถิติการจัดกลุมขอมูล โดยมุงเนน   
การแบงกลุมลูกคาเกา ลูกคาปจจุบัน และลูกคาในอนาคต ซ่ึงจะดําเนินการจัดแบงตามประเภทของผูใชบริการ  
รถโดยสารองคการ ดังนี้ 
           5.1  กลุมลูกคาผูใชบริการรถโดยสารองคการ ประเภทรถปรับอากาศ 
            5.2  กลุมลูกคาผูใชบริการรถโดยสารองคการ ประเภทรถธรรมดา 

 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ชาย 

หญิง 66.00% 

 บทท่ี 5 
ผลการศึกษา 

 
 
5.1  ผลการศึกษาผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

      5.1.1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

 1) เพศ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) เปนเพศชาย 

จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 34.00 เปนเพศหญิง จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 66.00 รายละเอียด

แสดงดังตารางท่ี 5.1.1-1 และภาพท่ี 5.1.1-1 

 

ตารางท่ี 5.1.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 143 34.00 
หญิง 277 66.00 

รวม 420 100.00 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) จําแนกตามเพศ 

  

 2)  อายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) ท่ีมีจํานวน

มากท่ีสุดคือ มีอายุ 18 – 25 ป จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 44.00 รองลงมาคือ ผูท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป 

จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 24.30 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 7 คน 

คิดเปนรอยละ 1.70 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.1.1-2 และภาพท่ี 5.1.1-2 

 

34.00% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ตํ่ากวา่อาย ุ18 ปี 

อาย ุ18 – 25 ปี  

อาย ุ26 – 35 ปี 

อาย ุ36 – 45 ปี 

อาย ุ46 – 60 ปี 

อาย ุ60 ปีขึน้ไป 

ตารางท่ี 5.1.1-2 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 1 
ต่ํากวาอายุ 18 ป 102 24.30 2 
อายุ 18 – 25 ป  185 44.00 1 
อายุ 26 – 35 ป 55 13.10 3 
อายุ 36 – 45 ป 44 10.50 4 
อายุ 46 – 60 ป 27 6.40 5 
อายุ 60 ปข้ึนไป 7 1.70 6 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.1-2 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)             

จําแนกตามอายุ 

 

 3)  สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) ท่ีมี

จํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีสถานภาพโสด จํานวน 335 คน คิดเปนรอยละ 79.80 รองลงมาคือ ผูท่ีมีสถานภาพ

สมรส จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 17.10 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีสถานภาพหมาย/หยาราง/

แยกกันอยู จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.10 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.1.1-3 และภาพท่ี 5.1.1-3 

 

 

 

 

 

 

44.00% 

24.30% 

13.10% 

10.50% 

6.40% 
1.70% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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โสด 

สมรส 

หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่

ตารางท่ี 5.1.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
โสด 335 79.80 1 
สมรส 72 17.10 2 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 13 3.10 3 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามสถานภาพ 

 

 4)  การศึกษาสูงสุด พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 49.50 รองลงมาคือ  

ผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 31.90 และกลุมท่ีมีจํานวนนอย

ท่ีสุดคือ ผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.1.1-4 

และภาพท่ี 5.1.1-4 

 

 

 

 

 

 

79.80% 

17.10% 

3.10% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ไมไ่ดร้บัการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย    

ปริญญาตรี  

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

ตารางท่ี 5.1.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

การศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ไมไดรับการศึกษา 7 1.70 6 
ประถมศึกษา 11 2.60 5 
มัธยมศึกษาตอนตน 43 10.20 3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    134 31.90 2 
ปริญญาตรี  208 49.50 1 
ปริญญาโท 15 3.60 4 
ปริญญาเอก 2 0.50 7 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

 

 5)  อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) ท่ีมีจํานวน

มากท่ีสุดคือ ผูท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 66.90 รองลงมาคือ ผูท่ีเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.10 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ ไดแก 

เกษตรกร จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ0.20 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.1.1-5 และภาพท่ี 5.1.1-5 

 

 

 

 

 

49.50% 31.90% 

10.20% 3.60% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ขา้ราชการ/ลกูจา้งรฐั/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

พนกังานบริษัทเอกชน  

ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 

อาชีพอิสระ 

ผูใ้ชแ้รงงาน/รบัจา้งทั่วไป 

พอ่บา้น/แมบ่า้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

อ่ืนๆ 

ตารางท่ี 5.1.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 26 6.20 4 
พนักงานบริษัทเอกชน  30 7.10 2 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 19 4.50 6 
อาชีพอิสระ 29 6.90 3 
ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป 23 5.50 5 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 11 2.60 7 
นักเรียน/นักศึกษา 281 66.90 1 
อ่ืน ๆ ไดแก เกษตรกร 1 0.20 8 

รวม 420 100.00  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามอาชีพ 

 

 6)  รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 57.10 รองลงมาคือ 

ผูท่ีมีรายได 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.00 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ      

ผูท่ีมีรายได 30,001 – 35,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.40 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.1.1-6 

และภาพท่ี 5.1.1-6 

 

 

66.90% 

7.10% 

6.90% 

6.20% 

5.50% 

4.50% 

2.60% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  

10,001 – 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท  

20,001 – 25,000 บาท 

25,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 35,000 บาท 

มากกวา่ 35,000 บาทขึน้ไป 

ตารางท่ี 5.1.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
นอยกวา 10,000 บาท  240 57.10 1 
10,001 – 15,000 บาท 67 16.00 2 
15,001 – 20,000 บาท   65 15.50 3 
20,001 – 25,000 บาท 18 4.30 4 
25,001 – 30,000 บาท 15 3.60 5 
30,001 – 35,000 บาท 6 1.40 7 
มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 9 2.10 6 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบรกิารรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 5.1.2 พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

 1)  ความถี่ในการใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีไมไดใชบริการทุกสัปดาห จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 26.90 รองลงมาคือ ผูท่ีใช

บริการไมแนนอน จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 21.90 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการ 4 – 5 ครั้ง

ตอสัปดาห จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.10 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.1.2-1 และภาพท่ี 5.1.2-1 

 

 

 

 

57.10% 

16.00% 

15.50% 

4.30% 

3.60% 
2.10% 1.40% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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0
20
40
60
80

100
120

ตารางท่ี 5.1.2-1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

ความถี่ในการใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ไมไดใชทุกสัปดาห 113 26.90 1 
อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 49 11.70 5 
2-3 ครั้งตอสัปดาห              55 13.10 4 
4-5 ครั้งตอสัปดาห 30 7.10 6 
ใชบริการเปนประจําทุกวัน 81 19.30 3 
ไมแนนอน 92 21.90 2 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.2-1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

 

 2)  ชวงเวลาท่ีใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 09.00 – 12.00 น. จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 40.50 

รองลงมาคือ ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 05.00 – 09.00 น. จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 32.60 และกลุมท่ีมี

จํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการชวงเวลา  21.00–23.00 น. จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2 รายละเอียด

แสดงดังตารางท่ี 5.1.2-2 และภาพท่ี 5.1.2-2 

 

 

 

 

26.90% 

7.10% 

19.30% 
21.90% 

11.70% 13.10% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ตารางท่ี 5.1.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

ชวงเวลาท่ีใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
05.00 – 9.00 น. 137 32.60 2 
09.00 – 12.00 น.  170 40.50 1 
12.00 – 15.00 น. 43 10.20 4 
15.00 – 18.00 น.  52 12.40 3 
18.00 –21.00 น.  17 4.00 5 
21.00–23.00 น.  1 2 6 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

 

 3) สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ประหยัดคาใชจาย จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 49.50 รองลงมาคือ เสนทาง

ครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 16.40 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ เห็นวา

ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.30 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 

5.1.2-3 และภาพท่ี 5.1.2-3 

 

 

 

 

32.60% 

40.50% 

10.20% 12.40% 

4.00% 0.20% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ตารางท่ี 5.1.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ประหยัดคาใชจาย 208 49.50 1 
เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี 69 16.40 2 
ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทาง
สาธารณะอ่ืน ๆ 

50 11.90 3 

ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  42 10.00 4 
ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 18 4.30 6 
สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 33 7.90 5 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

 

  4) วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ          

(รถโดยสารปรับอากาศ) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ใชเดินทางไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย จํานวน 166 คน คิดเปน

รอยละ 39.50 รองลงมาคือ ใชเดินทางมาทํางาน/ทําธุระ จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 36.00 และกลุมท่ีมี

จํานวนนอยท่ีสุดคือ ใชเดินทางเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ไดแก เดินทางกลับบานตางจังหวัด จํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 1.70 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.1.2-4 และภาพท่ี 5.1.2-4 

 

 

49.50% 

16.40% 
11.90% 10.00% 

4.30% 7.90% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ตารางท่ี 5.1.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ 151 36.00 2 
ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 166 39.50 1 
ซ้ือของ/จายตลาด 26 6.20 4 
ทองเท่ียว/พักผอน 44 10.50 3 
เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืนๆ 26 6.20 4 
อ่ืน ๆ ไดแก เดินทางกลับบานตางจังหวัด 7 1.70 5 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

 

  5) จํานวนครั้งโดยเฉล่ียท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว พบวา กลุมตัวอยางท่ีใช

บริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ไมตองตอรถโดยสาร จํานวน 230 คน 

คิดเปนรอยละ 54.80 รองลงมาคือ ตอรถโดยสาร 2 ตอ จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 32.90 และกลุมท่ีมี

จํานวนนอยท่ีสุดคือ ตอรถโดยสารมากกวา 2 ตอ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 12.40 รายละเอียดแสดง   

ดังตารางท่ี 5.1.2-5 และภาพท่ี 5.1.2-5 
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ตารางท่ี 5.1.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว 

จํานวนครั้งโดยเฉล่ียท่ีตองตอรถโดยสาร 
ในการเดินทาง 1 เท่ียว 

จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 

ไมตองตอรถโดยสาร 230 54.80 1 
ตอรถโดยสาร 2 ตอ 138 32.90 2 
ตอรถโดยสารมากกวา 2 ตอ 52 12.40 3 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว 

 

  6)  ลักษณะการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการรถโดยสาร ขสมก. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง จํานวน 205 คน คิดเปน

รอยละ 48.80 รองลงมาคือ ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. รวมกับรถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัวจํานวน 80 คน 

คิดเปนรอยละ 19.00 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. รวมกับเรือคลองแสนแสบ/

เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.90 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.1.2-6 

และภาพท่ี 5.1.2-6 
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ตารางท่ี 5.1.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

ลักษณะการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง 205 48.80 1 
ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. รวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ    
  รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 80 19.00 2 
  รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 57 13.60 3 
  รถโดยสารเอกชนรวมบรกิาร /รถตู 47 11.20 4 
  เรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก 8 1.90 6 
  รถไฟฟา MRT/รถไฟฟา BTS/ รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงค 23 5.50 5 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)  

จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
5-13 

        5.1.3  ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) โดย

ภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

ในระดับมาก ( x = 3.73 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดานบุคลากร และดาน

กระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.86 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานลักษณะทางกายภาพ 

และดานราคา ( x = 3.73 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) ( x = 3.71 

จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.55 จากคะแนนเต็ม 

5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.1.3-1 และภาพท่ี 5.1.3-1 

 

ตารางท่ี 5.1.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

รายการปจจัย 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 3.71 74.20 พึงพอใจระดับมาก 
1. จํานวนเท่ียวรถมีเพียงพอตอความตองการ 3.67 73.40 พึงพอใจระดับมาก 
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม 3.71 74.20 พึงพอใจระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 3.74 74.80 พึงพอใจระดับมาก 
ดานราคา 3.73 74.60 พึงพอใจระดับมาก 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง  3.72 74.40 พึงพอใจระดับมาก 
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ 3.77 75.40 พึงพอใจระดับมาก 
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ 3.72 74.40 พึงพอใจระดับมาก 
ดานชองทางการบริการ 3.65 73.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ  

3.67 73.40 พึงพอใจระดับมาก 

2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง 3.63 72.60 พึงพอใจระดับมาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.55 71.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปน
ประจาํ 

3.52 70.40 พึงพอใจระดับมาก 

2. สื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลนและ
สื่ออ่ืนๆ 

3.57 71.40 พึงพอใจระดับมาก 

ดานบุคลากร 3.86 77.20 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย 3.84 76.80 พึงพอใจระดับมาก 
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ 3.87 77.40 พึงพอใจระดับมาก 
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ 3.86 77.20 พึงพอใจระดับมาก 
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3.35
3.40
3.45
3.50
3.55
3.60
3.65
3.70
3.75
3.80
3.85
3.90

 

ตารางท่ี 5.1.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) (ตอ) 

รายการปจจัย 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความพึงพอใจ 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.73 74.60 พึงพอใจระดับมาก 
1. รถโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

3.72 74.40 พึงพอใจระดับมาก 

2. ปายบอกเสนทางภายนอกตัวรถชัดเจน 3.80 76.00 พึงพอใจระดับมาก 
3. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน 3.66 73.20 พึงพอใจระดับมาก 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.86 77.20 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานขับรถดวยความปลอดภัย เคารพกฎจราจร 3.87 77.40 พึงพอใจระดับมาก 
2. พนักงานเก็บคาโดยสารใหบริการดวยความถูกตอง 3.89 77.80 พึงพอใจระดับมาก 
3. มีความปลอดภัยในการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง ตรง
ตามปาย 

3.83 76.60 พึงพอใจระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.73 74.60 พึงพอใจระดับมาก 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

 

 5.1.4  ความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

 ผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)       

โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการไมพึงพอใจตอการใหบริการของรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ)     

ในระดับปานกลาง ( x = 3.25 จากคะแนนเต็ม 5.00)  
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 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดานการสงเสริม

การตลาด ( x = 3.29 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.28 จากคะแนนเต็ม 

5.00) 3) ดานราคา และดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากัน  ( x = 3.27 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) ( x = 3.21 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.1.4-1 และภาพท่ี 5.1.4-1 

 

ตารางท่ี 5.1.4-1 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

รายการปจจยั 
ระดับความไมพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 3.21 64.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน 3.19 63.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. สภาพรถโดยสารท่ีใหบริการ 3.25 65.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
3. ระยะเวลาในการเดินทาง 3.17 63.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานราคา 3.27 65.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา   3.24 64.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความสะดวกสบาย 3.29 65.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานชองทางการบริการ 3.24 64.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงานเพ่ือรับ
ฟงปญหา 

3.23 64.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชองทางการสื่อสาร 3.25 65.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.29 65.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อออนไลน
และสื่ออ่ืน ๆ 

3.26 65.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ 3.31 66.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานบุคลากร 3.23 64.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. มารยาทในการขับรถของพนักงานขับรถโดยสาร  3.19 63.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. การสื่อสารของพนักงานเก็บคาโดยสาร 3.26 65.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.28 65.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. สภาพภายในรถ เชน ความสะอาด อากาศถายเท 3.22 64.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด 3.32 66.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
3. สัญญาณเปดปดประตู แจงเตือนผูใชบริการ 3.28 65.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.27 65.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนรถในชวงเวลาเรงดวน 3.28 65.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. การจอดรับผูโดยสารและการออกรถอยางนุมนวล 3.26 65.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
3. การรับ-สงผูโดยสารตรงตามปาย/ไมเลยปาย 3.25 65.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.25 65.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
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ภาพท่ี 5.1.4-1 ความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

        

 5.1.5  ความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

 ผลการสํารวจความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสาร

ปรับอากาศ) โดยภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีระดับความตองการและความคาดหวัง ในระดับมาก ( x = 3.78 

จากคะแนนเต็ม 5.00) 

 ท้ังนี้ผูใชบริการมีระดับความตองการและคาดหวังตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 

1) รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ และพนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร 

คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.83 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง และ

บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง ตรงตามปาย คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.82 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) 3) ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา ( x = 3.80 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา ( x = 3.66 จากคะแนน

เต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.1.5-1  
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ตารางท่ี 5.1.5-1 ระดับความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ) 

รายการปจจัย 
คาเฉล่ีย  
( x ) 

รอยละ 
ระดับความตองการ
และความคาดหวัง 

1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการมีความเพียงพอ 3.79 75.80 ระดับมาก 
2. รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ 3.83 76.60 ระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 3.82 76.40 ระดับมาก 
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา 3.80 76.00 ระดับมาก 
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะกับผูใชบริการ 3.76 75.20 ระดับมาก 
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสาร
หลากหลายชองทาง 

3.75 75.00 ระดับมาก 

7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา 3.66 73.20 ระดับมาก 
8. สิง่อํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน 3.75 75.00 ระดับมาก 
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร 3.83 76.60 ระดับมาก 
10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จอดรับ
ข้ึน-ลง ตรงตามปาย 

3.82 76.40 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.78 75.60 ระดับมาก 
         

 5.1.6  ความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

 ผลการสํารวจความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) โดย

ภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความผูกพัน ในระดับมาก ( x = 3.57 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยผูใชบริการ    

มีความผูกพันตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) รูสึกคุนเคยกับบริการของ ขสมก. มาอยาง

ยาวนาน ( x = 3.60 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ใหความรวมมือในการใชบริการรถของ ขสมก. ( x = 3.57 

จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) รูสึกรักและผูกพันกับบริการของ ขสมก. และรูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของ    

ขสมก. คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.55 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.1.6-1  

 

ตารางท่ี 5.1.6-1 ระดับความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความผูกพัน 
1. รูสึกรักและผูกพันกับบริการของ ขสมก. 3.55 71.00 ระดับมาก 
2. รูสึกคุนเคยกับบริการของ ขสมก. มาอยางยาวนาน 3.60 72.00 ระดับมาก 
3. รูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของ ขสมก. 3.55 71.00 ระดับมาก 
4. ใหความรวมมือในการใชบริการรถของ ขสมก. 3.57 71.40 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.57 71.40 ระดับมาก 
 

 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
5-18 

        5.1.7  ความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

 ผลการสํารวจความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) โดยภาพรวม พบวา 

ผูใชบริการมีความภักดี ในระดับมาก ( x = 3.57 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยผูใชบริการมีความภักดีตอปจจัย  

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูใชบริการจะใชบริการของ ขสมก. แมจะมีบริการอ่ืนๆ ท่ีดีกวา( x = 

3.58 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ผูใชบริการยังคงใชบริการของ ขสมก. อยางสมํ่าเสมอ และมักจะแนะนํา      

ใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของ ขสมก. คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.57 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ผูใชบริการ

เลือกใชบริการของ ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืนๆ ( x = 3.56 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ บริการของ ขสมก. เปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด ( x = 3.55 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมี

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.1.7-1  

 

ตารางท่ี 5.1.7-1 ระดับความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความภักดี 
1. บริการของ ขสมก. เปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด 3.55 71.00 ระดับมาก 
2. ยังคงใชบริการของ ขสมก. อยางสมํ่าเสมอ 3.57 71.40 ระดับมาก 
3. เลือกใชบริการของ ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืนๆ 3.56 71.20 ระดับมาก 
4. จะใชบริการของ ขสมก. แมจะมีบริการอ่ืนๆ ท่ีดีกวา 3.58 71.60 ระดับมาก 
5. มักจะแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของ ขสมก. 3.57 71.40 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.57 71.40 ระดับมาก 
 

       5.1.8 ขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

  ผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) ใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ 3 ลําดับ

แรกคือ 1) ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางการเดินรถ จํานวน 96 คน 

(รอยละ 22.90) 2) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จํานวน 69 คน 

(รอยละ 16.40) 3) ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ จํานวน 66 คน (รอย

ละ 15.70) และขอเสนอแนะท่ีมีลําดับสุดทายคือ พนักงานประจํารถควรพรอมบริการ/ขับรถดวยความ

ปลอดภัย จํานวน 25 คน (รอยละ 6.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.1.8-1 
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ตารางท่ี 5.1.8 ขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

 ขอเสนอแนะ  จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
1. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและ
เสนทางการเดินรถ 

96 22.90 1 

2. ควรเพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 39 9.30 5 
3. ควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 64 15.20 4 
4. ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 66 15.70 3 
5. ควรจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ใหพรอมใชงาน 

32 7.60 6 

6. ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 69 16.40 2 
7. พนักงานประจํารถควรพรอมบริการ/ขับรถดวยความปลอดภัย 25 6.00 8 
8. ควรมีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 29 6.90 7 

รวม 420 100.00  
 

 

 

5.2 ผลการศึกษาผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

        5.2.1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

   1)  เพศ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) เปนเพศชาย 

จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 35.00 เปนเพศหญิง จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 65.00 รายละเอียด

แสดงดังตารางท่ี 5.2.1-1 และภาพท่ี 5.2.1-1 

 

ตารางท่ี 5.2.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 147 35.00 
หญิง 273 65.00 

รวม 420 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ชาย 

หญิง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 5.2.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามเพศ 

  

 2)  อายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมาก

ท่ีสุดคือ ผูท่ีมีอายุ 18 – 25 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 36.70 รองลงมาคือผูท่ีมีอายุ 26 – 35 ป 

จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 23.80 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 12 คน 

คิดเปนรอยละ 2.90 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.2.1-2 และภาพท่ี 5.2.1-2 

 

ตารางท่ี 5.2.1-2 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ต่ํากวาอายุ 18 ป 29 6.90 5 
อายุ 18 – 25 ป  154 36.70 1 
อายุ 26 – 35 ป 100 23.80 2 
อายุ 36 – 45 ป 77 18.30 3 
อายุ 46 – 60 ป 48 11.40 4 
อายุ 60 ปข้ึนไป 12 2.90 6 

รวม 420 100.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

65.00% 

35.00% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
5-21 

ตํ่ากวา่อาย ุ18 ปี 

อาย ุ18 – 25 ปี  

อาย ุ26 – 35 ปี 

อาย ุ36 – 45 ปี 

อาย ุ46 – 60 ปี 

อาย ุ60 ปีขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 5.2.1-2 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามอายุ 

 

 3)  สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมี

จํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีสถานภาพโสด จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 58.30 รองลงมาคือ ผูท่ีมีสถานภาพ

สมรส จาํนวน 150 คน คิดเปนรอยละ 35.70 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีสถานภาพหมาย/หยาราง/

แยกกันอยู จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.00 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.2.1-3 และภาพท่ี 5.2.1-3 

 

ตารางท่ี 5.2.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
โสด 245 58.30 1 
สมรส 150 35.70 2 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 25 6.00 3 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

36.70% 

23.80% 

18.30% 

11.40% 

6.90% 
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โสด 

สมรส 

หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.2.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามสถานภาพ 

 

 4)  การศึกษาสูงสุด พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมี

จํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 43.80 รองลงมาคือ ผูท่ีมี

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 33.60 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด

คือ ผู ท่ีไมไดรับการศึกษา และผู ท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.10 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.2.1-4 และภาพท่ี 5.2.1-4 

 

ตารางท่ี 5.2.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

การศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ไมไดรับการศึกษา 9 2.10 5 
ประถมศึกษา 27 6.40 4 
มัธยมศึกษาตอนตน 50 11.90 3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    141 33.60 2 
ปริญญาตรี  184 43.80 1 
ปริญญาโท 9 2.10 5 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

58.30% 
35.70% 

6.00% 
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ไมไ่ดร้บัการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย    

ปริญญาตรี  

ปริญญาโท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.2.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

 

 5)  อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวน

มากท่ีสุดคือ ผูท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 34.30 รองลงมาคือ ผูท่ีมีอาชีพอิสระ 

จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 17.10 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีเปนพอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/

วางงาน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.50 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.2.1-5 และภาพท่ี 5.2.1-5 

 

ตารางท่ี 5.2.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) จาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 42 10.00 5 
พนักงานบริษัทเอกชน  55 13.10 3 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 39 9.30 6 
อาชีพอิสระ 72 17.10 2 
ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป 49 11.70 4 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 19 4.50 7 
นักเรียน/นักศึกษา 144 34.30 1 

รวม 420 100.00  
 

      

 

 

 

33.60% 

43.80% 

11.90% 
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ขา้ราชการ/ลกูจา้งรฐั/พนกังาน

รฐัวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน  

ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 

อาชีพอิสระ 

ผูใ้ชแ้รงงาน/รบัจา้งทั่วไป 

พอ่บา้น/แมบ่า้น/เกษียณอาย/ุ

วา่งงาน 
นกัเรียน/นกัศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.2.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามอาชีพ 

 

 6)  รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 28.60 รองลงมาคือ 

ผูท่ีมีรายได 10,001 – 15,000 บาท  จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 19.80 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมี

รายไดมากกวา 35,000 บาทข้ึนไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.90 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.1.2-6 

และภาพท่ี 5.1.2-6 

 

ตารางท่ี 5.2.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
นอยกวา 10,000 บาท  120 28.60 1 
10,001 – 15,000 บาท 83 19.80 2 
15,001 – 20,000 บาท   77 18.30 3 
20,001 – 25,000 บาท 37 8.80 6 
25,001 – 30,000 บาท 53 12.60 4 
30,001 – 35,000 บาท 42 10.00 5 
มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 8 1.90 7 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

17.10% 
11.10% 

4.50% 

10.00% 

34.30% 
13.10% 

9.30% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.2.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 5.2.2 พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

 1)  ความถี่ในการใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการเปนประจําทุกวัน จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 26.90 รองลงมาคือ        

ผูท่ีใชบริการ 2-3 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 21.40 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ       

ผูท่ีใชบริการอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 9.50 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 

5.2.2-1 และภาพท่ี 5.2.2-1 

 

ตารางท่ี 5.2.2-1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)                    

จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

ความถี่ในการใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ไมไดใชทุกสัปดาห 69 16.40 3 
อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 40 9.50 6 
2-3 ครั้งตอสัปดาห              90 21.40 2 
4-5 ครั้งตอสัปดาห 60 14.30 4 
ใชบริการเปนประจําทุกวัน 113 26.90 1 
ไมแนนอน 48 11.40 5 

รวม 420 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.2.2-1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

 

 2)  ชวงเวลาท่ีใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 9.00 – 12.00 น. จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 33.60 

รองลงมาคือ ผูท่ีใชบริการชวงเลา 15.00 – 18.00 น. จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 24.00 และกลุมท่ีมี

จํานวนนอยท่ีสุดคือ ผู ท่ีใชบริการชวงเวลา 18.00 –21.00 น.จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.00 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.2.2-2 และภาพท่ี 5.2.2-2 

 

ตารางท่ี 5.2.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

ชวงเวลาท่ีใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
05.00 – 09.00 น. 85 20.20 3 
09.00 – 12.00 น.  141 33.60 1 
12.00 – 15.00 น. 47 11.20 4 
15.00 – 18.00 น.  101 24.00 2 
18.00 – 21.00 น.  46 11.00 5 

รวม 420 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.2.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

 

 3) สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ประหยัดคาใชจาย  จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 34.80 รองลงมาคือ สะดวกกวา

การเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 21.40 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ เห็นวา

ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.10 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 

5.2.2-3 และภาพท่ี 5.2.2-3 

 

ตารางท่ี 5.2.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ประหยัดคาใชจาย 146 34.80 1 
เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี 56 13.30 3 
ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทางสาธารณะอ่ืน ๆ 43 10.20 5 
ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  55 13.10 4 
ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 30 7.10 6 
สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 90 21.40 2 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

20.20% 

11.20% 

33.60% 

11.00% 

24.00% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.2.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

 

  4) วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ           

(รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ใชเดินทางมาทํางาน/ทําธุระ จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 

48.80 รองลงมาคือ ใชเดินทางไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 21.20 และกลุมท่ีมี

จํานวนนอยท่ีสุดคือ ใชเดินทางทองเท่ียว/พักผอน จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 8.80 รายละเอียดแสดง    

ดังตารางท่ี 5.2.2-4 และภาพท่ี 5.2.2-4 

 

ตารางท่ี 5.2.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ 205 48.80 1 
ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 89 21.20 2 
ซ้ือของ/จายตลาด 41 9.80 4 
ทองเท่ียว/พักผอน 37 8.80 5 
เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืนๆ  48 11.40 3 

รวม 420 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.2.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

 

  5) จํานวนครั้งโดยเฉล่ียท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว พบวา กลุมตัวอยางท่ีใช

บริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ไมตองตอรถโดยสาร จํานวน 246 คน 

คิดเปนรอยละ 58.60 รองลงมาคือ ตอรถโดยสาร 2 ตอ จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 27.40 และกลุมท่ีมี

จํานวนนอยท่ีสุดคือ ตอรถโดยสารมากกวา 2 ตอ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.00 รายละเอียดแสดง   

ดังตารางท่ี 5.2.2-5 และภาพท่ี 5.2.2-5 

 

ตารางท่ี 5.2.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว 

จํานวนครั้งโดยเฉล่ียท่ีตองตอรถโดยสาร        
ในการเดินทาง 1 เท่ียว 

จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 

ไมตองตอรถโดยสาร 246 58.60 1 
ตอรถโดยสาร 2 ตอ 115 27.40 2 
ตอรถโดยสารมากกวา 2 ตอ 59 14.00 3 

รวม 420 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.2.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว 

 

  6)  ลักษณะการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการรถโดยสาร ขสมก. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง จํานวน 214 คน คิดเปน

รอยละ 51.00 รองลงมาคือ ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. รวมกับรถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 

จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 17.10 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. รวมกับ  

เรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.70 รายละเอียดแสดง       

ดังตารางท่ี 5.2.2-6 และภาพท่ี 5.2.2-6 

 

ตารางท่ี 5.2.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)              

จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

ลักษณะการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง 214 51.00 1 
ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. รวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ    
  รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 69 16.40 3 
  รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 72 17.10 2 
  รถโดยสารเอกชนรวมบรกิาร /รถตู 33 7.90 4 
  เรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก 7 1.70 6 
  รถไฟฟา MRT/รถไฟฟา BTS/ รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงค 25 6.00 5 

รวม 420 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.2.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา)  

จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

 

        5.2.3  ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) โดยภาพรวม 

พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) ในระดับมาก       

( x = 3.79 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดานบุคลากร ( x = 

3.98 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.95 จากคะแนนเต็ม 

5.00) 3) ดานราคา ( x = 3.85 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการสงเสริม

การตลาด ( x = 3.59 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.2.3-1 และภาพท่ี 5.2.3-1 
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ตารางท่ี 5.2.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. มีจํานวนเท่ียวรถเพียงพอตอความตองการ 3.66 73.20 พึงพอใจระดับมาก 
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม 3.73 74.60 พึงพอใจระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 3.71 74.20 พึงพอใจระดับมาก 
ดานราคา 3.85 77.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง  3.82 76.40 พึงพอใจระดับมาก 
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ 3.90 78.00 พึงพอใจระดับมาก 
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ 3.82 76.40 พึงพอใจระดับมาก 
ดานชองทางการบริการ 3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ  

3.66 73.20 พึงพอใจระดับมาก 

2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง 3.73 74.60 พึงพอใจระดับมาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.59 71.80 พึงพอใจระดับมาก 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปน
ประจาํ 

3.47 69.40 พึงพอใจระดับมาก 

2. สื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลน
และสื่ออ่ืนๆ 

3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 

ดานบุคลากร 3.98 79.60 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย 3.94 78.80 พึงพอใจระดับมาก 
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ 4.02 80.40 พึงพอใจระดับมาก 
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ 3.98 79.60 พึงพอใจระดับมาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.78 75.60 พึงพอใจระดับมาก 
1. รถโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

3.69 73.80 พึงพอใจระดับมาก 

2. ปายบอกเสนทางภายนอกตัวรถชัดเจน 3.88 77.60 พึงพอใจระดับมาก 
3. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอม
ใชงาน 

3.78 75.60 พึงพอใจระดับมาก 

ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.95 79.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานขับรถดวยความปลอดภัย เคารพกฎ
จราจร 

3.94 78.80 พึงพอใจระดับมาก 

2. พนักงานเก็บคาโดยสารใหบริการดวยความ
ถูกตอง 

4.00 80.00 พึงพอใจระดับมาก 

3. มีความปลอดภัยในการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง 
ตรงตามปาย 

3.91 78.20 พึงพอใจระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.79 75.80 พึงพอใจระดับมาก 
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ภาพท่ี 5.2.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

 

      5.2.4  ความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

 ผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) โดย

ภาพรวม พบวา ผูใชบริการไมพึงพอใจตอการใหบริการของรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) ในระดับ

ปานกลาง ( x = 3.14 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดานลักษณะทาง

กายภาพ ( x = 3.24 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.17 

จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.16 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ ดานบุคลากร ( x = 3.08 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.2.4-1 และภาพท่ี 

5.2.4-1 
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ตารางท่ี 5.2.4-1 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 3.13 62.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน 3.08 61.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. สภาพรถโดยสารท่ีใหบริการ 3.19 63.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
3. ระยะเวลาในการเดินทาง 3.12 62.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานราคา 3.09 61.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา   3.04 60.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความสะดวกสบาย 3.14 62.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานชองทางการบริการ 3.12 62.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงานเพ่ือ
รับฟงปญหา 

3.08 61.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชองทางการ
สื่อสาร 

3.15 63.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.16 63.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อ
ออนไลนและสื่ออ่ืนๆ 

3.12 62.40  

2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ 3.20 64.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานบุคลากร 3.08 61.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. มารยาทในการขับรถของพนักงานขับรถโดยสาร  3.00 60.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. การสื่อสารของพนักงานเก็บคาโดยสาร 3.15 63.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.24 64.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. สภาพภายในรถ เชน ความสะอาด อากาศถายเท 3.21 64.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด 3.31 66.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
3. สัญญาณเปดปดประตู แจงเตือนผูใชบริการ 3.21 64.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.17 63.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนรถในชวงเวลาเรงดวน 3.19 63.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. การจอดรับผูโดยสารและการออกรถอยางนุมนวล 3.20 64.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
3. การรับ-สงผูโดยสารตรงตามปาย/ไมเลยปาย 3.13 62.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.14 62.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
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ภาพท่ี 5.2.4-1 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

 

       5.2.5  ความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

 ผลการสํารวจความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสาร

ธรรมดา) โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีระดับความตองการและความคาดหวัง ในระดับมาก ( x = 3.94 

จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการมีระดับความตองการและความคาดหวังตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก 1) เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง ( x = 4.02 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ราคาคาโดยสาร

เหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา ( x = 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอม

บริการ ( x = 3.97 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการมีความ

เพียงพอ ( x = 3.88 จากคะแนนเต็ม 5.00)  โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.2.5-1  
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ตารางท่ี 5.2.5-1 ระดับความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

 คาเฉล่ีย             
( x ) 

รอยละ 
ระดับความตองการ
และความคาดหวัง 

1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการมีความเพียงพอ 3.88 77.60 ระดับมาก 
2. รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ 3.97 79.40 ระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 4.02 80.40 ระดับมาก 
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา 4.00 80.00 ระดับมาก 
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะกับผูใชบริการ 3.96 79.20 ระดับมาก 
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสาร
หลากหลายชองทาง 

3.90 78.00 ระดับมาก 

7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา 3.86 77.20 ระดับมาก 
8. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน 3.94 78.80 ระดับมาก 
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตาม 
กฎจราจร 

3.93 78.60 ระดับมาก 

10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จอดรับ
ข้ึน-ลง ตรงตามปาย 

3.94 78.80 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.94 78.80 ระดับมาก 
 

      5.2.6  ความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

 ผลการสํารวจความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) โดยภาพรวม 

พบวา ผูใชบริการมีความผูกพัน ในระดับมาก ( x = 3.62 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยผูใชบริการมีความผูกพัน

ตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูใชบริการรูสึกคุนเคยกับบริการของ ขสมก. มาอยาง

ยาวนาน ( x = 3.69 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ผูใชบริการใหความรวมมือในการใชบริการรถของ ขสมก.         

( x = 3.64 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ผูใชบริการรูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของ ขสมก. ( x = 3.60 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูใชบริการรูสึกรักและผูกพันกับบริการของ ขสมก. ( x = 3.56 

จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.2.6-1  

 

ตารางท่ี 5.2.6-1 ระดับความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความผูกพัน 
1. รูสึกรักและผูกพันกับบริการของ ขสมก. 3.56 71.20 ระดับมาก 
2. รูสึกคุนเคยกับบริการของ ขสมก. มาอยางยาวนาน 3.69 73.80 ระดับมาก 
3. รูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของ ขสมก. 3.60 72.00 ระดับมาก 
4. ใหความรวมมือในการใชบริการรถของ ขสมก. 3.64 72.80 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.62 72.40 ระดับมาก 
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        5.2.7  ความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

 ผลการสํารวจความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) โดยภาพรวม 

พบวา ผูใชบริการมีความภักดี ในระดับมาก ( x = 3.65 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยผูใชบริการมีความภักดีตอ

ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูใชบริการเลือกใชบริการของ ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธี

อ่ืนๆ ( x = 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ผูใชบริการยังคงใชบริการของ ขสมก. อยางสมํ่าเสมอ ( x = 3.69 

จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ผูใชบริการมักจะแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของ ขสมก. ( x = 3.66 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูใชบริการคิดวาบริการของ ขสมก. เปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด

( x = 3.56 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.2.7-1  

 

ตารางท่ี 5.2.7-1 ระดับความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x
) 

รอยละ 
ระดับความภักดี 

1. บริการของ ขสมก. เปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด 3.56 71.20 ระดับมาก 
2. ยังคงใชบริการของ ขสมก. อยางสมํ่าเสมอ 3.69 73.80 ระดับมาก 
3. เลือกใชบริการของ ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธอ่ืีนๆ 3.70 74.00 ระดับมาก 
4. ใชบริการของ ขสมก. แมจะมีบริการอ่ืนๆ ท่ีดีกวา 3.63 72.60 ระดับมาก 
5. แนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของ ขสมก. 3.66 73.20 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.65 73.00 ระดับมาก 
 

 5.2.8 ขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

  ผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) ใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ 3 ลําดับแรก 

คือ 1) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จํานวน 89 คน (รอยละ 21.20) 

2) ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ จํานวน 80 คน (รอยละ 19.00) 3) ควรมี

จํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน จํานวน 67 คน (รอยละ 16.00) และขอเสนอแนะท่ีมีลําดับสุดทายคือ  

พนักงานประจํารถควรพรอมบริการ/ขับรถดวยความปลอดภัย และควรมีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนให

ครอบคลุมจุดหมายปลายทาง จํานวน 42 คน (รอยละ 10.00) (ท้ัง 2 ปญหามีจํานวนผูใหลําดับความสําคัญ

เทากัน) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.2.8-1 
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ตารางท่ี 5.2.8-1 ขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารธรรมดา) 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
1. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและ
เสนทางการเดินรถ 

44 10.50 5 

2. ควรเพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 32 7.60 6 
3. ควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 67 16.00 3 
4. ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 80 19.00 2 
5. ควรจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ใหพรอมใชงาน 

60 14.30 4 

6. ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 89 21.20 1 
7. พนักงานประจํารถควรพรอมบริการ/ขับรถดวยความปลอดภัย 21 5.00 7 
8. ควรมีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 21 5.00 7 
9. อ่ืนๆ  6 1.40 9 

รวม 420 100.00  
 

5.3  ผลการศึกษาผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) 

      5.3.1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสาร

ธรรมดา) 

 1) เพศ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ,  

รถโดยสารธรรมดา) เปนเพศชาย จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 37.10 เปนเพศหญิง จํานวน 176 คน คิดเปน

รอยละ 62.90 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.3.1-1 และภาพท่ี 5.3.1-1 

 

ตารางท่ี 5.3.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 104 37.10 
หญิง 176 62.90 

รวม 280 100.00 
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ชาย 

หญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามเพศ 

  

 2)  อายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ,    

รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีอายุ 18 – 25 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 42.50 

รองลงมาคือ ผูท่ีมีอายุ 26 – 35 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 17.90 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ี

มีอายุ 60 ปข้ึนไปจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.50 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.3.1-2 และภาพท่ี 5.3.1-2 

 

ตารางท่ี 5.3.1-2 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ต่ํากวาอายุ 18 ป 49 17.50 3 
อายุ 18 – 25 ป  119 42.50 1 
อายุ 26 – 35 ป 50 17.90 2 
อายุ 36 – 45 ป 34 12.10 4 
อายุ 46 – 60 ป 21 7.50 5 
อายุ 60 ปข้ึนไป 7 2.50 6 

รวม 280 100.00  
 

 

 

 

 

 

37.10% 

62.90% 
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ตํ่ากวาอายุ 18 ป 

อายุ 18 – 25 ป  

อายุ 26 – 35 ป 

อายุ 36 – 45 ป 

อายุ 46 – 60 ป 

อายุ 60 ปข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3.1-2 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามอายุ 

 

 3)  สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, 

รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีสถานภาพโสด จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 71.40 

รองลงมาคือผูท่ีมีสถานภาพสมรส จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 24.60 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมี

สถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.90 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 

5.3.1-3 และภาพท่ี 5.3.1-3 

 

ตารางท่ี 5.3.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
โสด 200 71.40 1 
สมรส 69 24.60 2 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 11 3.90 3 

รวม 280 100.00  
 

 

 

 

 

 

17.90
 

42.50% 

17.50% 
7.50% 

2.50% 

12.10% 
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โสด 

สมรส 

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามสถานภาพ 

 

 4)  การศึกษาสูงสุด พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสาร

ปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 139 คน 

คิดเปนรอยละ 49.60 รองลงมาคือ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 

31.10 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีไมไดรับการศึกษา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.80 รายละเอียด

แสดงดังตารางท่ี 5.3.1-4 และภาพท่ี 5.3.1-4 

 

ตารางท่ี 5.3.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชน  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

การศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ไมไดรับการศึกษา 5 1.80 7 
ประถมศึกษา 9 3.20 5 
มัธยมศึกษาตอนตน 22 7.90 3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    87 31.10 2 
ปริญญาตรี  139 49.60 1 
ปริญญาโท 12 4.30 4 
ปริญญาเอก 6 2.10 6 

รวม 280 100.00  
 

 

 

 

3.90% 

24.60% 

71.40% 
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ไมไ่ดร้บัการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย    

ปริญญาตรี  

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

  (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

 

 5)  อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, 

รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 50 

รองลงมาคือ ผูท่ีเปนขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 16.40 และ

กลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีเปนพอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.20 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.3.1-5 และภาพท่ี 5.3.1-5 

 

ตารางท่ี 5.3.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 46 16.40 2 
พนักงานบริษัทเอกชน  25 8.90 3 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 20 7.10 4 
อาชีพอิสระ 25 8.90 3 
ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป 15 5.40 5 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 9 3.20 6 
นักเรียน/นักศึกษา 140 50 1 

รวม 280 100.00  
 

      

 

7.90% 

31.10% 
49.60
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ขา้ราชการ/ลกูจา้งรฐั/พนกังาน

รฐัวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน  

ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 

อาชีพอิสระ 

ผูใ้ชแ้รงงาน/รบัจา้งทั่วไป 

พอ่บา้น/แมบ่า้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามอาชีพ 

 

 6)  รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสาร

ปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 142 คน 

คิดเปนรอยละ 50.70 รองลงมาคือ ผูท่ีมีรายได 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 18.20 

และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีรายได 25,001 – 30,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.20 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.3.1-6 และภาพท่ี 5.3.1-6 

 

ตารางท่ี 5.3.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
นอยกวา 10,000 บาท  142 50.70 1 
10,001 – 15,000 บาท 51 18.20 2 
15,001 – 20,000 บาท   41 14.60 3 
20,001 – 25,000 บาท 13 4.60 4 
25,001 – 30,000 บาท 9 3.20 6 
30,001 – 35,000 บาท 11 3.90 5 
มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 13 4.60 4 

รวม 280 100.00  
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นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  

10,001 – 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท  

20,001 – 25,000 บาท 

25,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 35,000 บาท 

มากกวา่ 35,000 บาทขึน้ไป 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

 (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 5.3.2  พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสาร

ธรรมดา) 

 1)  ประเภทรถโดยสารท่ีใชบริการเปนประจํา พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชน

รวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) ผูท่ีใชบริการรถโดยสารธรรมดา จํานวน 130 คน    

คิดเปนรอยละ 46.40 และผู ท่ีใชบริการรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 53.60 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.3.2-1 และภาพท่ี 5.3.2-1 

 

ตารางท่ี 5.3.2-1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ                        

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามประเภทรถโดยสารท่ีใชบริการเปนประจํา 

 ประเภทรถโดยสารท่ีใชบริการเปนประจํา จํานวน รอยละ 
รถโดยสารธรรมดา 130 46.40 
รถโดยสารปรับอากาศ 150 53.60 

รวม 280 100 
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ภาพท่ี 5.3.2-1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามประเภทรถโดยสารท่ีใชบริการเปนประจํา 

 

 2)  ความถี่ในการใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ         

(รถโดยสารปรบัอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีไมไดใชบริการทุกสัปดาห จํานวน 82 คน 

คิดเปนรอยละ 29.30 รองลงมาคือ ผูท่ีใชบริการ 2-3 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 18.60 

และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 9.60 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.3.2-2 และภาพท่ี 5.3.2-2 

 

ตารางท่ี 5.3.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

  ความถี่ในการใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ไมไดใชทุกสัปดาห 82 29.30 1 
อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 27 9.60 6 
2-3 ครั้งตอสัปดาห              52 18.60 2 
4-5 ครั้งตอสัปดาห 32 11.40 5 
ใชบริการเปนประจําทุกวัน 45 16.10 3 
ไมแนนอน 42 15.00 4 

รวม 280 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ภาพท่ี 5.3.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา)  จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

 

 3)  ชวงเวลาท่ีใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสาร

ปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 09.00 – 12.00 น. จํานวน 98 คน 

คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือ ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 05.00 – 09.00 น. จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 

26.40และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 21.00 – 23.00 น. จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

1.10 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.3.2-3 และภาพท่ี 5.3.2-3 

 

ตารางท่ี 5.3.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

ชวงเวลาท่ีใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
05.00 – 09.00 น. 74 26.40 2 
09.00 – 12.00 น.  98 35.00 1 
12.00 – 15.00 น. 34 12.10 4 
15.00 – 18.00 น.  55 19.60 3 
18.00 – 21.00 น.  16 5.70 5 
21.00 – 23.00 น.  3 1.10 6 

รวม 280 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ภาพท่ี 5.3.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

 

 4) สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสาร

ปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ประหยัดคาใชจาย จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 

46.40 รองลงมาคือ ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 14.60 และกลุมท่ีมีจํานวน  

นอยท่ีสุดคือ เห็นวาปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.10 รายละเอียด

แสดงดังตารางท่ี 5.3.2-4 และภาพท่ี 5.3.2-4 

 

ตารางท่ี 5.3.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ประหยัดคาใชจาย 130 46.40 1 
เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี 35 12.50 3 
ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทางสาธารณะอ่ืน ๆ 33 11.80 4 
ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  41 14.60 2 
ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 17 6.10 6 
สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 24 8.60 5 

รวม 280 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
5-48 

0
20
40
60
80

100
120
140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.3.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

 

  5) วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ใชเดินทางมาทํางาน/ทําธุระ จํานวน     

94 คน คิดเปนรอยละ 33.60 รองลงมาคือ ใชเดินทางไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 

32.10 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ใชเดินทางเพ่ือเชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืน ๆ จํานวน 25 คน  

คิดเปนรอยละ 8.90 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.3.2-5 และภาพท่ี 5.3.2-5 

 

ตารางท่ี 5.3.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ 94 33.60 1 
ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 90 32.10 2 
ซ้ือของ/จายตลาด 31 11.10 4 
ทองเท่ียว/พักผอน 40 14.30 3 
เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืนๆ  25 8.90 5 

รวม 280 100.00  
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ภาพท่ี 5.3.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

 

  6) จํานวนครั้งโดยเฉล่ียท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว พบวา กลุมตัวอยางท่ีใช

บริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ไมตอง

ตอรถโดยสาร จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 56.80 รองลงมาคือ ตอรถโดยสาร 2 ตอ จํานวน 74 คน คิดเปน

รอยละ 26.40 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ตอรถโดยสารมากกวา 2 ตอ จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 

16.80 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.3.2-6 และภาพท่ี 5.3.2-6 

 

ตารางท่ี 5.3.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว 

จํานวนครั้งโดยเฉล่ียท่ีตองตอรถโดยสาร            
ในการเดินทาง 1 เท่ียว 

จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 

ไมตองตอรถโดยสาร 159 56.80 1 
ตอรถโดยสาร 2 ตอ 74 26.40 2 
ตอรถโดยสารมากกวา 2 ตอ 47 16.80 3 

รวม 280 100.00  
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ภาพท่ี 5.3.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ย 

ท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว 

 

  7)  ลักษณะการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสาร

ปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ เดินทางถึง

จุดหมายปลายทาง จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 39.60 รองลงมาคือ ใชบริการรถโดยสารเอกชนรวม

บริการรวมกับรถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 25 และกลุมท่ีมีจํานวนนอย

ท่ีสุดคือ ใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการรวมกับเรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.80 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.3.2-7 และภาพท่ี 5.3.2-7 

 

ตารางท่ี 5.3.2-7 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

ลักษณะการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง 111 39.60 1 
ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. รวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ    
  รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 70 25.00 2 
  รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 49 17.50 3 
  รถโดยสารของ ขสมก. /รถตู 31 11.10 4 
  เรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก 5 1.80 6 
  รถไฟฟา MRT/รถไฟฟา BTS/ รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงค 14 5.00 5 

รวม 280 100.00  
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ภาพท่ี 5.3.2-7 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

 

 5.3.3  ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสาร

ธรรมดา) 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบรกิาร (รถโดยสารปรับอากาศ, 

รถโดยสารธรรมดา) โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของรถโดยสารเอกชนรวม

บริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) ในระดับมาก ( x = 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดานบุคลากร ( x = 3.79 

จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.78 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

3) ดานลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.72 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการ

สงเสริมการตลาด ( x = 3.53 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.3.3-1 และภาพท่ี 

5.3.3-1 
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ตารางท่ี 5.3.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 3.69 73.80 พึงพอใจระดับมาก 
1. มีจํานวนเท่ียวรถเพียงพอตอความตองการ 3.65 73.00 พึงพอใจระดับมาก 
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม 3.69 73.80 พึงพอใจระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 3.71 74.20 พึงพอใจระดับมาก 
ดานราคา 3.71 74.20 พึงพอใจระดับมาก 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง  3.69 73.80 พึงพอใจระดับมาก 
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ 3.74 74.80 พึงพอใจระดับมาก 
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ 3.68 73.60 พึงพอใจระดับมาก 
ดานชองทางการบริการ 3.62 72.40 พึงพอใจระดับมาก 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ  

3.61 72.20 พึงพอใจระดับมาก 

2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง 3.63 72.60 พึงพอใจระดับมาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.53 70.60 พึงพอใจระดับมาก 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา 3.45 69.00 พึงพอใจระดับมาก 
2. สื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลนและสื่อ
อ่ืนๆ 

3.61 72.20 พึงพอใจระดับมาก 

ดานบุคลากร 3.79 75.80 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย 3.75 75.00 พึงพอใจระดับมาก 
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ 3.80 76.00 พึงพอใจระดับมาก 
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ 3.80 76.00 พึงพอใจระดับมาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.72 74.40 พึงพอใจระดับมาก 
1. รถโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 

2. ปายบอกเสนทางภายนอกตัวรถชัดเจน 3.76 75.20 พึงพอใจระดับมาก 
3. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน 3.68 73.60 พึงพอใจระดับมาก 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.78 75.60 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานขับรถดวยความปลอดภัย เคารพกฎจราจร 3.74 74.80 พึงพอใจระดับมาก 
2. พนักงานเก็บคาโดยสารใหบริการดวยความถูกตอง 3.87 77.40 พึงพอใจระดับมาก 
3. มีความปลอดภัยในการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง ตรง
ตามปาย 

3.72 74.40 พึงพอใจระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 
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ภาพท่ี 5.3.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) 

 

 5.3.4  ความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสาร

ธรรมดา) 

 ผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, 

รถโดยสารธรรมดา) โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการไมพึงพอใจตอการใหบริการของรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) ในระดับมาก ( x = 3.41 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีระดับความไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดาน

ลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.44 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ)         

ดานชองทางการบริการ ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.42 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ดานบุคลากร 

( x = 3.39 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานราคา และดานกระบวนการใหบริการ

และความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.38 จากคะแนนเต็ม 5.00)โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 

5.3.4-1 และภาพท่ี 5.3.4-1 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
5-54 

ตารางท่ี 5.3.4-1 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 3.42 68.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน 3.38 67.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. สภาพรถโดยสารท่ีใหบริการ 3.43 68.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 
3. ระยะเวลาในการเดินทาง 3.43 68.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 
ดานราคา 3.38 67.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา   3.36 67.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความสะดวกสบาย 3.40 68.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานชองทางการบริการ 3.42 68.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงานเพ่ือ
รับฟงปญหา 

3.39 67.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชองทางการ
สื่อสาร 

3.44 68.80 ไมพึงพอใจระดับมาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.42 68.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อ
ออนไลนและสื่ออ่ืนๆ 

3.38 67.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ 3.45 69.00 ไมพึงพอใจระดับมาก 
ดานบุคลากร 3.39 67.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. มารยาทในการขับรถของพนักงานขับรถโดยสาร  3.39 67.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. การสื่อสารของพนักงานเก็บคาโดยสาร 3.39 67.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.44 68.80 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. สภาพภายในรถ เชน ความสะอาด อากาศถายเท 3.37 67.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด 3.48 69.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 
3. สัญญาณเปดปดประตู แจงเตือนผูใชบริการ 3.46 69.20 ไมพึงพอใจระดับมาก 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.38 67.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนรถในชวงเวลาเรงดวน 3.35 67.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. การจอดรับผูโดยสารและการออกรถอยางนุมนวล 3.44 68.80 ไมพึงพอใจระดับมาก 
3. การรับ-สงผูโดยสารตรงตามปาย/ไมเลยปาย 3.35 67.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.41 68.20 ไมพึงพอใจระดับมาก 
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ภาพท่ี 5.3.4-1 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ,       

รถโดยสารธรรมดา) 

 

        5.3.5  ความตองการและความคาดหวังของผู ใชบริ การรถโดยสาร เอกชนรวมบริการ                      

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) 

 ผลการสํารวจความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ         

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีระดับความตองการและ         

ความคาดหวัง ในระดับมาก ( x = 3.79 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการมีระดับความตองการและความคาดหวังตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก 1) พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร ( x = 3.86 จากคะแนนเต็ม 5.00)            

2) เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง ( x = 3.85 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) รถโดยสารอยูในสภาพ

ท่ีดีพรอมบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.81 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.3.5-1  

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
5-56 

ตารางท่ี 5.3.5-1 ระดับความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ                      

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) 

รายการปจจัย 
คาเฉล่ีย  
( x ) 

รอยละ 
ระดับความตองการ
และความคาดหวัง 

1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการมีความเพียงพอ 3.78 75.60 ระดับมาก 
2. รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ 3.81 76.20 ระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 3.85 77.00 ระดับมาก 
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา 3.74 74.80 ระดับมาก 
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะกับผูใชบริการ 3.79 75.80 ระดับมาก 
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสาร
หลากหลายชองทาง 

3.77 75.40 ระดับมาก 

7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา 3.75 75.00 ระดับมาก 
8. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน 3.81 76.20 ระดับมาก 
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตาม 
กฎจราจร 

3.86 77.20 ระดับมาก 

10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง     
จอดรับข้ึน-ลง ตรงตามปาย 

3.78 75.60 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.79 75.80 ระดับมาก 
 

 5.3.6  ความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสาร

ธรรมดา) 

 ผลการสํารวจความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, 

รถโดยสารธรรมดา) โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความผูกพัน ในระดับมาก ( x = 3.54 จากคะแนนเต็ม 

5.00) โดยผูใชบริการมีความผูกพันตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูใชบริการรูสึกคุนเคยกับ

บริการของเอกชนรวมบริการ มาอยางยาวนาน และใหความรวมมือในการใชบริการรถของรถเอกชนรวม

บริการ คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.55 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ผูใชบริการรูสึกรักและผูกพันกับบริการของรถ

เอกชนรวมบริการ ( x = 3.52 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ผูใชบริการรูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของรถ

เอกชนรวมบริการ ( x = 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.3.6-1  
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ตารางท่ี 5.3.6-1 ระดับความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความผูกพัน 
1. รูสึกรักและผูกพันกับบริการของเอกชนรวมบริการ 3.52 70.40 ระดับมาก 
2. รูสึกคุนเคยกับบริการของเอกชนรวมบริการมาอยาง
ยาวนาน 

3.55 71.00 ระดับมาก 

3. รูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของเอกชนรวมบริการ 3.51 70.20 ระดับมาก 
4. ใหความรวมมือในการใชบริการรถของเอกชนรวมบริการ 3.55 71.00 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.54 70.80 ระดับมาก 
 

        5.3.7  ความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสาร

ธรรมดา) 

 ผลการสํารวจความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ,           

รถโดยสารธรรมดา) โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความภักดี ในระดับมาก  ( x = 3.58 จากคะแนนเต็ม 

5.00) โดยผูใชบริการมีความภักดีตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูใชบริการยังคงใชบริการ

ของเอกชนรวมบริการอยางสมํ่าเสมอ ( x = 3.61 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ผูใชบริการคิดวาบริการของ

เอกชนรวมบริการเปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด ( x = 3.58 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ผูใชบริการเลือกใชบริการ

ของเอกชนรวมบริการกอนการเดินทางวิธีอ่ืน และแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของเอกชนรวมบริการ      

มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.56 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูใชบริการจะใชบริการ

ของเอกชนรวมบริการแมจะมีบริการอ่ืนท่ีดีกวา ( x = 3.55 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงใน

ตารางท่ี 5.3.7-1  

 

ตารางท่ี 5.3.7-1 ระดับความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความภักดี 
1. บริการของเอกชนรวมบริการเปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด 3.58 71.60 ระดับมาก 
2. ยังคงใชบริการของเอกชนรวมบริการอยางสมํ่าเสมอ 3.61 72.20 ระดับมาก 
3. เลือกใชบริการของเอกชนรวมบริการกอนการ
เดินทางวิธีอ่ืน 

3.56 71.20 ระดับมาก 

4. ใชบริการของเอกชนรวมบริการแมจะมีบริการอ่ืนท่ี
ดีกวา 

3.55 71.00 ระดับมาก 

5. แนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของเอกชนรวม
บริการ 

3.56 71.20 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.58 71.60 ระดับมาก 
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     5.3.8  ขอเสนอแนะและลําดับความสําคัญของปญหาของผูใชบริการรถโดยสารเอกชน รวมบริการ

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) 

  ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) ใหความสําคัญ

กับขอเสนอแนะ 3 ลําดับแรกคือ 1) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

จํานวน 63 คน (รอยละ 22.50) 2) ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทาง

การเดินรถ จํานวน 47 คน (รอยละ 6.80) 3) ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยู

เสมอ จํานวน 42 คน (รอยละ 15.00) และขอเสนอแนะท่ีมีลําดับสุดทายคือ ปญหาอ่ืน ๆ คือ ควรเดินรถตรง

เวลา จํานวน 1 คน (รอยละ 4.00)  โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.3.8-1 

 

ตารางท่ี 5.3.8-1 ขอเสนอแนะและลําดับความสําคัญของปญหาของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

(รถโดยสารปรับอากาศ, รถโดยสารธรรมดา) 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
1. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและ
เสนทางการเดินรถ 

47 16.80 2 

2. ควรเพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 25 8.90 5 
3. ควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 47 16.80 2 
4. ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 42 15.00 3 
5. ควรจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ใหพรอมใชงาน 

29 10.40 4 

6. ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 63 22.50 1 
7. พนักงานประจํารถควรพรอมบริการ/ขับรถดวยความปลอดภัย 11 3.90 7 
8. ควรมีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 15 5.40 6 
9. อ่ืน ๆ คือ ควรเดินรถตรงเวลา 1 0.40 8 

รวม 280 100.00  
 

5.4 ผลการศึกษาผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

        5.4.1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

 1)  เพศ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) เปนเพศชาย จํานวน 

34 คน คิดเปนรอยละ 24.30 เปนเพศหญิง จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 75.70 รายละเอียดแสดงดังตาราง

ท่ี 5.4.1-1 และภาพท่ี 5.4.1-1 

 

 

 

 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ชาย 

หญิง 

ตารางท่ี 5.4.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 34 24.30 
หญิง 106 75.70 

รวม 140 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) จําแนกตามเพศ 

  

 2)  อายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 

ผูท่ีมีอายุ 18 – 25 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 57.10 รองลงมาคือ ผูท่ีมีอายุต่ํากวาอายุ 18 ป จํานวน 

32 คน คิดเปนรอยละ 22.90 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

2.10 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.4.1-2 และภาพท่ี 5.4.1-2 

 

ตารางท่ี 5.4.1-2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ต่ํากวาอายุ 18 ป 32 22.90 2 
อายุ 18 – 25 ป  80 57.10 1 
อายุ 26 – 35 ป 15 10.70 3 
อายุ 36 – 45 ป 5 3.60 4 
อายุ 46 – 60 ป 5 3.60 4 
อายุ 60 ปข้ึนไป 3 2.10 5 

รวม 140 100.00  
 

 

24.30% 

75.70% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ตํ่ากวาอายุ 18 ป 

อายุ 18 – 25 ป  

อายุ 26 – 35 ป 

อายุ 36 – 45 ป 

อายุ 46 – 60 ป 

อายุ 60 ปข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5.4.1-2 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) จําแนกตามอายุ 

 

 3)  สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) ท่ีมีจํานวน

มากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีสถานภาพโสด จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 92.90 รองลงมาคือ ผูท่ีมีสถานภาพสมรส 

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.10 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.4.1-3 และภาพท่ี 5.4.1-3 

 

ตารางท่ี 5.4.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบรกิารรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
โสด 130 92.90 1 
สมรส 7 5.00 2 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 3 2.10 3 

รวม 140 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.90% 

10.70% 

3.60% 

57.10% 

3.60% 
2.10% 
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โสด 

สมรส 

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) จําแนกตามสถานภาพ 

 

 4)  การศึกษาสูงสุด พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) ท่ีมี

จํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 60.70 รองลงมาคือ ผูท่ีมี

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 27.90 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ 

ผูท่ีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.40 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.4.1-4 

และภาพท่ี 5.4.1-4 

 

ตารางท่ี 5.4.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชน (รถตู) จําแนกตามการศึกษาสงูสุด 

การศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ประถมศึกษา 2 1.40 5 
มัธยมศึกษาตอนตน 8 5.70 3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    39 27.90 2 
ปริญญาตรี  85 60.70 1 
ปริญญาโท 6 4.30 4 

รวม 140 100.00  
 

 

 

 

 
 

 

92.90% 

5% 
2.10% 
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ประถมศกึษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย    

ปริญญาตรี  

ปริญญาโท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

 

 5)  อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) ท่ีมีจํานวนมาก

ท่ีสุดคือ ผูท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 76.40 รองลงมาคือ ผูท่ีเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.10 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีประกอบธุรกิจสวนตัว 

และผูท่ีเปนพอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน มีความถ่ีเทากันคือ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.40 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.4.1-5 และภาพท่ี 5.4.1-5 

 

ตารางท่ี 5.4.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 6.40 3 
พนักงานบริษัทเอกชน  10 7.10 2 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 2 1.40 6 
อาชีพอิสระ 6 4.30 4 
ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป 4 2.90 5 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 2 1.40 6 
นักเรียน/นักศึกษา 107 76.40 1 

รวม 140 100.00  
 

      

 

 

5.70% 

4.30% 

27.90% 

60.70% 

1.40% 
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ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน  

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

อาชีพอิสระ 

ผูใชแรงงาน/รับจางทั่วไป 

พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 

นักเรียน/นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5.4.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) จําแนกตามอาชีพ 

 

 6)  รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) ท่ีมี

จํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 70.70 รองลงมาคือ ผูท่ี

มีรายได 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13.60 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมี

รายได 30,001 – 35,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.70 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.4.1-6 และ

ภาพท่ี 5.4.1-6 

 

ตารางท่ี 5.4.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
นอยกวา 10,000 บาท  99 70.70 1 
10,001 – 15,000 บาท 19 13.60 2 
15,001 – 20,000 บาท   9 6.40 3 
20,001 – 25,000 บาท 2 1.40 5 
25,001 – 30,000 บาท 5 3.60 4 
30,001 – 35,000 บาท 1 0.70 6 
มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 5 3.60 4 

รวม 140 100.00  
 

 

 

 

76.40% 

6.40% 

7.10% 1.40% 

4.30% 
2.90% 
1.40% 
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โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
5-64 

นอยกวา 10,000 บาท  

10,001 – 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท  

20,001 – 25,000 บาท 

25,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 35,000 บาท 

มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 5.4.2  พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

 1)  ความถี่ในการใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีไมไดใชบริการทุกสัปดาห จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 37.10 รองลงมาคือ ผูท่ีใช

บริการไมแนนอน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 22.90 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการ 4-5 ครั้ง   

ตอสัปดาห จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.70 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.4.2-1 และภาพท่ี 5.4.2-1 

 

ตารางท่ี 5.4.2-1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

  ความถี่ในการใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ไมไดใชทุกสัปดาห 52 37.10 1 
อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 20 14.30 3 
2-3 ครั้งตอสัปดาห              18 12.90 4 
4-5 ครั้งตอสัปดาห 8 5.70 6 
ใชบริการเปนประจําทุกวัน 10 7.10 5 
ไมแนนอน 32 22.90 2 

รวม 140 100.00  
 

 

 

 

 

1.40% 

13.60% 

70.70% 
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ภาพท่ี 5.4.2-1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)   

จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

 

 2)  ชวงเวลาท่ีใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) ท่ีมี

จํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 09.00 – 12.00 น. จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา

คือ  ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 05.00 – 9.00 น. จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 33.60 และกลุมท่ีมีจํานวนนอย

ท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 18.00 –21.00 น. จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.70 รายละเอียดแสดง       

ดังตารางท่ี 5.4.2-2 และภาพท่ี 5.4.2-2 

 

ตารางท่ี 5.4.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

ชวงเวลาท่ีใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
05.00 – 9.00 น. 47 33.60 2 
09.00 – 12.00 น.  70 50.00 1 
12.00 – 15.00 น. 14 10.00 3 
15.00 – 18.00 น.  8 5.70 4 
18.00 –21.00 น.  1 0.70 5 

รวม 140 100.00  
 

 

 

 

 

37.10% 

14.30% 12.90% 
5.70% 7.10% 

22.90% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.4.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

 

 3) สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ประหยัดคาใชจาย จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 46.40 รองลงมาคือ ถึงจุดหมาย    

ไดอยางรวดเร็ว จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 17.90 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ สาเหตุอ่ืนๆ คือ ไมมี     

รถสวนตัว จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.10 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.4.2-3 และภาพท่ี 5.4.2-3 

 

ตารางท่ี 5.4.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารเอกชน (รถตู)  

จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ประหยัดคาใชจาย 65 46.40 1 
เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี 15 10.70 3 
ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทางสาธารณะอ่ืน ๆ 14 10.00 4 
ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  25 17.90 2 
ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 8 5.70 6 
สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 10 7.10 5 
อ่ืน ๆ คือ ไมมีรถสวนตัว 3 2.10 7 

รวม 140 100.00  
 

 

 

 

 

 

33.60% 

50% 

5.70% 
0.70% 

10.00% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.4.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

 

  4) วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

(รถตู) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ใชเดินทางไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ37.90 

รองลงมาคือ ใชเดินทางมาทํางาน/ทําธุระ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 34.30 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด

คือ ใชเดินทางไปซ้ือของ/จายตลาด และใชเดินทางเพ่ือเชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืน ๆ มีจํานวนเทากัน

คือ 7 คน คิดเปนรอยละ 5.00 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.4.2-4 และภาพท่ี 5.4.2-4 

 

ตารางท่ี 5.4.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ 48 34.30 2 
ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 53 37.90 1 
ซ้ือของ/จายตลาด 7 5.00 4 
ทองเท่ียว/พักผอน 25 17.90 3 
เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืนๆ  7 5.00 4 

รวม 140 100.00  
 

 

 

 

46.40% 

10.00% 10.70% 
17.90% 

2.10% 7.10% 5.70% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.4.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

 

  5) จํานวนครั้งโดยเฉล่ียท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว พบวา กลุมตัวอยางท่ีใช

บริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ไมตองตอรถโดยสาร จํานวน 78 คน       

คิดเปนรอยละ 55.70 รองลงมาคือ ตอรถโดยสาร 2 ตอ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 32.90 และกลุมท่ีมี

จํานวนนอยท่ีสุดคือ ตอรถโดยสารมากกวา 2 ตอ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 11.40 รายละเอียดแสดง    

ดังตารางท่ี 5.4.2-5 และภาพท่ี 5.4.2-5 

 

ตารางท่ี 5.4.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว 

จํานวนครั้งโดยเฉล่ียท่ีตองตอรถโดยสาร 
ในการเดินทาง 1 เท่ียว 

จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 

ไมตองตอรถโดยสาร 78 55.70 1 
ตอรถโดยสาร 2 ตอ 46 32.90 2 
ตอรถโดยสารมากกวา 2 ตอ 16 11.40 3 

รวม 140 100.00  
 

 

 

 

 

34.30% 37.90% 

5.00% 

17.90% 

5.00% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.4.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว 

 

  6)  ลักษณะการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) ท่ีมี

จํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการรถตูเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 62.10 

รองลงมาคือ ใชบริการรถตูรวมกับรถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13.60 

และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ใชบริการรถตูรวมกับรถไฟฟา MRT/รถไฟฟา BTS/รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงค 

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.00 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.4.2-6 และภาพท่ี 5.4.2-6 

 

ตารางท่ี 5.4.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)  

จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

ลักษณะการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ใชบริการรถตูเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง 87 62.10 1 
ใชบริการรถตูรวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ    
  รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 19 13.60 2 
  รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 18 12.90 3 
  รถโดยสาร ขสมก. 9 6.40 4 
  รถไฟฟา MRT/รถไฟฟา BTS/ รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงค 7 5.00 5 

รวม 140 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

55.70% 

32.90% 

11.40% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.4.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

 

      5.4.3  ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) โดยภาพรวม 

พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) ในระดับมาก ( x = 3.65 

จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดานบุคลากร ( x = 3.74 

จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.73 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

3) ดานราคา ( x = 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด         

( x = 3.44 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.4.3-1 และภาพท่ี 5.4.3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.10% 

13.60% 12.90% 
6.40% 5.00% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
5-71 

 

ตารางท่ี 5.4.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 3.62 72.40 พึงพอใจระดับมาก 
1. มีจํานวนเท่ียวรถเพียงพอตอความตองการ 3.56 71.20 พึงพอใจระดับมาก 
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม 3.62 72.40 พึงพอใจระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 3.66 73.20 พึงพอใจระดับมาก 
ดานราคา 3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง  3.69 73.80 พึงพอใจระดับมาก 
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ 3.72 74.40 พึงพอใจระดับมาก 
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ 3.67 73.40 พึงพอใจระดับมาก 
ดานชองทางการบริการ 3.65 73.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ  

3.69 73.80 พึงพอใจระดับมาก 

2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง 3.60 72.00 พึงพอใจระดับมาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.44 68.80 พึงพอใจระดับมาก 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปน
ประจาํ 

3.39 67.80 พึงพอใจระดับ 
ปานกลาง 

2. สื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลนและ
สื่ออ่ืนๆ 

3.49 69.80 พึงพอใจระดับมาก 

ดานบุคลากร 3.74 74.80 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย 3.71 74.20 พึงพอใจระดับมาก 
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ 3.71 74.20 พึงพอใจระดับมาก 
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ 3.78 75.60 พึงพอใจระดับมาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.67 73.40 พึงพอใจระดับมาก 
1. รถโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

3.64 72.80 พึงพอใจระดับมาก 

2. ปายบอกเสนทางภายนอกตัวรถชัดเจน 3.71 74.20 พึงพอใจระดับมาก 
3. สิง่อํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน 3.64 72.80 พึงพอใจระดับมาก 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.73 74.60 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานขับรถดวยความปลอดภัย เคารพกฎ
จราจร 

3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 

2. พนักงานเก็บคาโดยสารใหบริการดวยความ
ถูกตอง 

3.85 77.00 พึงพอใจระดับมาก 

3. มีความปลอดภัยในการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง 
ตรงตามปาย 

3.63 72.60 พึงพอใจระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.65 73.00 พึงพอใจระดับมาก 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
5-72 

3.25
3.30
3.35
3.40
3.45
3.50
3.55
3.60
3.65
3.70
3.75
3.80

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

 

 5.4.4  ความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

 ผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) โดยภาพรวม 

พบวา ผูใชบริการไมพึงพอใจตอการใหบริการของรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) ในระดับปานกลาง         

( x = 3.40 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ 

(คุณภาพของการบริการ) และดานราคา คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.43 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานชองทาง

การบริการ ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.39 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) 3) ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.37 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ ดานลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.35 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 

5.4.4-1 และภาพท่ี 5.4.4-1  
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ตารางท่ี 5.4.4-1 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 3.43 68.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน 3.38 67.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. สภาพรถโดยสารท่ีใหบริการ 3.46 69.20 ไมพึงพอใจระดับมาก 
3. ระยะเวลาในการเดินทาง 3.44 68.80 ไมพึงพอใจระดับมาก 
ดานราคา 3.43 68.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา   3.41 68.20 ไมพึงพอใจระดับมาก 
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความสะดวกสบาย 3.45 69.00 ไมพึงพอใจระดับมาก 
ดานชองทางการบริการ 3.39 67.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงาน
เพ่ือรับฟงปญหา 

3.36 67.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชอง
ทางการสื่อสาร 

3.42 68.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.37 67.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อ
ออนไลนและสื่ออ่ืนๆ 

3.36 67.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ 3.38 67.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานบุคลากร 3.39 67.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. มารยาทในการขับรถของพนักงาน  3.35 67.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. การสื่อสารของพนักงานเก็บคาโดยสาร 3.43 68.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.35 67.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. สภาพภายในรถ เชน ความสะอาด อากาศถายเท 3.33 66.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด 3.36 67.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
3. สัญญาณเปดปดประตู แจงเตือนผูใชบริการ 3.35 67.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.39 67.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนรถในชวงเวลาเรงดวน 3.29 65.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. การจอดรับผูโดยสารและการออกรถอยาง
นุมนวล 

3.45 69.00 ไมพึงพอใจระดับมาก 

3. การรับ-สงผูโดยสารตรงตามปาย/ไมเลยปาย 3.42 68.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 
รวมคาเฉล่ีย 3.40 68.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
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ภาพท่ี 5.4.4-1 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

 

 5.4.5  ความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

 ผลการสํารวจความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีระดับความตองการและความคาดหวัง ในระดับมาก ( x = 3.63 จากคะแนน

เต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการมีระดับความตองการและความคาดหวังตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก 1) รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ ( x = 3.71 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) เสนทางบริการ

ครอบคลุมจุดหมายปลายทาง และวิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะกับผูใชบริการ คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 

3.69 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร และบริการดวย 

ความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง ตรงตามปาย คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.67 จากคะแนนเต็ม 

5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา ( x = 3.52 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.4.5-1  
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ตารางท่ี 5.4.5-1 ระดับความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

รายการปจจยั 
คาเฉล่ีย  
( x ) 

รอยละ ระดับความตองการ
และความคาดหวัง 

1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการมีความเพียงพอ 3.61 72.20 ระดับมาก 
2. รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ 3.71 74.20 ระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 3.69 73.80 ระดับมาก 
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา 3.66 73.20 ระดับมาก 
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะกับผูใชบริการ 3.69 73.80 ระดับมาก 
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสาร
หลากหลายชองทาง 

3.56 71.20 ระดับมาก 

7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา 3.52 70.40 ระดับมาก 
8. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน 3.54 70.80 ระดับมาก 
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตามกฎ
จราจร 

3.67 73.40 ระดับมาก 

10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง   
จอดรับข้ึน-ลง ตรงตามปาย 

3.67 73.40 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.63 72.60 ระดับมาก 
 

        5.4.6 ความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

 ผลการสํารวจความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบรกิาร (รถตู) โดยภาพรวม พบวา 

ผูใชบริการมีความผูกพัน ในระดับมาก ( x = 3.57 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยผูใชบริการมีความผูกพัน      

ตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูใชบริการใหความรวมมือในการใชบริการรถของรถตู ( x = 

3.66 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ผูใชบริการรูสึกคุนเคยกับบริการของรถตูมาอยางยาวนาน ( x = 3.60 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) 3) ผูใชบริการรูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของรถตู ( x = 3.54 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูใชบริการรูสึกรักและผูกพันกับบริการของรถตู ( x = 3.47 จากคะแนนเต็ม 

5.00)  โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.4.6-1  

 

ตารางท่ี 5.4.6-1 ระดับความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความผูกพัน 
1. รูสึกรักและผูกพันกับบริการของรถตู 3.47 69.40 ระดับมาก 
2. รูสึกคุนเคยกับบริการของรถตูมาอยางยาวนาน 3.60 72.00 ระดับมาก 
3. รูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของรถตู 3.54 70.80 ระดับมาก 
4. ใหความรวมมือในการใชบริการรถของรถตู 3.66 73.20 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.57 71.40 ระดับมาก 
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 5.4.7 ความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

 ผลการสํารวจความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) โดยภาพรวม พบวา 

ผูใชบริการมีความภักดี ในระดับมาก ( x = 3.62 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยผูใชบริการมีความภักดีตอปจจัย 

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูใชบริการยังคงใชบริการของรถตูอยางสมํ่าเสมอ ( x = 3.66 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) 2) ผูใชบริการจะแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของรถตู ( x = 3.65 จากคะแนนเต็ม 

5.00) 3) ผูใชบริการเลือกใชบริการของรถตูกอนการเดินทางวิธีอ่ืน ( x = 3.61 จากคะแนนเต็ม 5.00) และ

ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูใชบริการจะใชบริการของรถตูแมจะมีบริการอ่ืนท่ีดีกวา ( x = 3.56 จากคะแนนเต็ม 

5.00)  โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.4.7-1  

 

ตารางท่ี 5.4.7-1 ระดับความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

 
คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความภักดี 

1. บริการของรถตูเปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด 3.57 71.40 ระดับมาก 
2. ยังคงใชบริการของรถตูอยางสมํ่าเสมอ 3.66 73.20 ระดับมาก 
3. เลือกใชบริการของรถตูกอนการเดินทางวิธีอ่ืน 3.61 72.20 ระดับมาก 
4. ใชบริการของรถตูแมจะมีบริการอ่ืนท่ีดีกวา 3.56 71.20 ระดับมาก 
5. แนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของรถตู 3.65 73.20 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.62 72.40 ระดับมาก 
 

      5.4.8 ขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู)    

    ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) ใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ 3 ลําดับแรกคือ 1) ควร

นําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางการเดินรถ จํานวน 30 คน (รอยละ 

21.40) 2) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จํานวน 28 คน (รอยละ 

20.00) 3) ควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน จํานวน 26 คน (รอยละ 18.60) และขอเสนอแนะ

ท่ีมีลําดับสุดทายคือ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ไดแก ควรปรับปรุงทุกขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 

5.4.8-1 
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ตารางท่ี 5.4.8-1 ขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
1. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและ
เสนทางการเดินรถ 

30 21.40 1 

2. ควรเพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 10 7.10 5 
3. ควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 26 18.60 3 
4. ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 17 12.10 4 
5. ควรจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ใหพรอมใชงาน 

5 3.60 7 

6. ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 28 20.00 2 
7. ควรพนักงานประจํารถพรอมบริการ/ขับรถดวยความปลอดภัย 11 7.90 6 
8. ควรมีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 10 7.10 5 
9. อ่ืน ๆ ไดแก ควรปรับปรุงทุกขอเสนอแนะ 3 2.10 8 

รวม 140 100.00  
 

5.5  ผลการศึกษาผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา 

ARL) 

      5.5.1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา 

BTS, รถไฟฟา ARL) 

 1) เพศ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา 

BTS, รถไฟฟา ARL) เปนเพศชาย จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 30.00 เปนเพศหญิง จํานวน 147 คน คิดเปน

รอยละ 70.00 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.5.1-1 และภาพท่ี 5.5.1-1 

 

ตารางท่ี 5.5.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 63 30.00 
หญิง 147 70.00 

รวม 210 100.00 
 

 

 

 

 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
5-78 

ชาย 

หญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.5.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามเพศ 

  

 2)  อายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, 

รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีอายุ 18 – 25 ป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 

44.30 รองลงมาคือ ผูท่ีมีอายุ 26 – 35 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 34.30 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ 

ผูท่ีมีอายุ 46 – 60 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.40 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.5.1-2 และภาพท่ี 

5.5.1-2 

 

ตารางท่ี 5.5.1-2 แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ต่ํากวาอายุ 18 ป 17 8.10 4 
อายุ 18 – 25 ป  93 44.30 1 
อายุ 26 – 35 ป 72 34.30 2 
อายุ 36 – 45 ป 23 11.00 3 
อายุ 46 – 60 ป 5 2.40 5 

รวม 210 100.00  
 

 

 

 

70.00% 

30.00% 
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ภาพท่ี 5.5.1-2 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามอายุ 

 

 3)  สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา 

MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีสถานภาพโสด จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 

81.40 รองลงมาคือ ผูท่ีมีสถานภาพสมรส จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 17.60 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ 

ผูท่ีมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 

5.5.1-3 และภาพท่ี 5.5.1-3 

 

ตารางท่ี 5.5.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
โสด 171 81.40 1 
สมรส 37 17.60 2 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 2 1.00 3 

รวม 210 100.00  
 

 

 

 

 

 

ตํ่ากวาอายุ 18 ป 

อายุ 18 – 25 ป  

อายุ 26 – 35 ป 

อายุ 36 – 45 ป 

อายุ 46 – 60 ป 

44.30% 

2.40% 

11.00% 
8.10% 

34.30% 
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โสด 

สมรส 

หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.5.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามสถานภาพ 

 

 4)  การศึกษาสูงสุด พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา 

MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 144 คน 

คิดเปนรอยละ 68.60 รองลงมาคือ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ

19.50 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีไมไดรับการศึกษา และผูท่ีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจํานวน

เทากัน คือ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.5.1-4 และภาพท่ี 5.5.1-4 

 

ตารางท่ี 5.5.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

การศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ไมไดรับการศึกษา 1 0.50 5 
ประถมศึกษา 1 0.50 5 
มัธยมศึกษาตอนตน 3 1.40 4 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    41 19.50 2 
ปริญญาตรี  144 68.60 1 
ปริญญาโท 20 9.50 3 

รวม 210 100.00  
 

 

 

 

81.40% 

1.00% 

17.60% 
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ไมไดรับการศึกษา 

ประถมศกึษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย    

ปริญญาตรี  

ปริญญาโท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.5.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

 

 5)  อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, 

รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 

40.00 รองลงมาคือ ผูท่ีเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 27.10 และกลุมท่ีมีจํานวน

นอยท่ีสุดคือ ผูท่ีเปนพอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 รายละเอียด

แสดงดังตารางท่ี 5.5.1-5 และภาพท่ี 5.5.1-5 

 

ตารางท่ี 5.5.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 25 11.90 3 
พนักงานบริษัทเอกชน  57 27.10 2 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 15 7.10 5 
อาชีพอิสระ 22 10.50 4 
ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป 5 2.40 6 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 2 1.00 7 
นักเรียน/นักศึกษา 84 40.00 1 

รวม 210 100.00  
 

      

68.60% 

19.50% 

9.50% 
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ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน  

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

อาชีพอิสระ 

ผูใชแรงงาน/รับจางทั่วไป 

พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 

นักเรียน/นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.5.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามอาชีพ 

 

 6)  รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท  

จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 31.40 รองลงมาคือ ผูท่ีมีรายได  15,001 – 20,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปน

รอยละ 20.50 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีรายได 30,001 – 35,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปน

รอยละ 3.80 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.5.1-6 และภาพท่ี 5.5.1-6 

 

ตารางท่ี 5.5.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
นอยกวา 10,000 บาท  66 31.40 1 
10,001 – 15,000 บาท 28 13.30 4 
15,001 – 20,000 บาท   43 20.50 2 
20,001 – 25,000 บาท 36 17.10 3 
25,001 – 30,000 บาท 9 4.30 6 
30,001 – 35,000 บาท 8 3.80 7 
มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 20 9.50 5 

รวม 210 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ภาพท่ี 5.5.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 5.5.2  พฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา 

  1)  ประเภทรถไฟฟาท่ีใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถไฟฟาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 

ผูท่ีใชรถไฟฟา BTS จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 40.50 รองลงมาคือ ผูท่ีใชรถไฟฟา MRT จํานวน73 คน   

คิดเปนรอยละ 34.80 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีใชรถไฟฟา ARL จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 

24.80 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.5.2-1 และภาพท่ี 5.5.2-1 

 

ตารางท่ี 5.5.2-1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถไฟฟา  

จําแนกตามประเภทรถไฟฟาท่ีใชบริการ 

  ประเภทรถไฟฟาท่ีใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
รถไฟฟา MRT 73 34.80 2 
รถไฟฟา BTS 85 40.50 1 
รถไฟฟา ARL 52 24.80 3 

รวม 210 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ภาพท่ี 5.5.2-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถไฟฟา จําแนกตามประเภทรถไฟฟาท่ีใชบริการ 

 

  2)  ความถี่ในการใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถไฟฟาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ี

ไมไดใชบริการทุกสัปดาห จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 31.00 รองลงมาคือ ผูท่ีใชบริการไมแนนอน จํานวน 

57 คน คิดเปนรอยละ 27.10 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 

จํานวน15 คน คิดเปนรอยละ 7.10 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.5.2-2 และภาพท่ี 5.2.2-2 

 

ตารางท่ี 5.5.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

  ความถี่ในการใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ไมไดใชทุกสัปดาห 65 31.00 1 
อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 15 7.10 6 
2-3 ครั้งตอสัปดาห              35 16.70 3 
4-5 ครั้งตอสัปดาห 20 9.50 5 
ใชบริการเปนประจําทุกวัน 18 8.60 4 
ไมแนนอน 57 27.10 2 

รวม 210 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ภาพท่ี 5.5.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

 

 3)  ชวงเวลาท่ีใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถไฟฟาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ             

ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 09.00 – 12.00 น. จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 34.80 รองลงมาคือ ผูท่ีใชบริการ

ชวงเวลา 15.00 – 18.00 น. จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 24.80 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ี        

ใชบริการชวงเวลา 21.00–23.00 น. จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.3.2-3 

และภาพท่ี 5.5.2-3 

 

ตารางท่ี 5.5.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

ชวงเวลาท่ีใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
05.00 – 9.00 น. 30 14.30 4 
09.00 – 12.00 น.  73 34.80 1 
12.00 – 15.00 น. 40 19.00 3 
15.00 – 18.00 น.  52 24.80 2 
18.00 –21.00 น.  14 6.70 5 
21.00–23.00 น.  1 0.50 6 

รวม 210 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ภาพท่ี 5.5.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

 

 4) สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถไฟฟาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ        

ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 33.80 รองลงมาคือ สะดวกกวาการเดินทางดวย  

วิธีอ่ืน ๆ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 21.40 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ เห็นวาปลอดภัยกวาการ

เดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.5.2-10และภาพท่ี 

5.5.2-4 

 

ตารางท่ี 5.5.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ประหยัดคาใชจาย 40 19.00 3 
เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี 30 14.30 5 
ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทางสาธารณะอ่ืน ๆ 22 10.50 4 
ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  71 33.80 1 
ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 2 1.00 6 
สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 45 21.40 2 

รวม 210 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ภาพท่ี 5.5.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

 

  5) วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถไฟฟาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 

ใชเดินทางมาทํางาน/ทําธุระ จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 40.50 รองลงมาคือ ใชเดินทางไปทองเท่ียว/

พักผอน จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 33.30 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ มีวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ไดแก 

เดินทางไปตางประเทศ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.5.2-5 และภาพท่ี 

5.5.2-5 

 

ตารางท่ี 5.5.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา  

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ 85 40.50 1 
ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 29 13.80 3 
ซ้ือของ/จายตลาด 11 5.20 5 
ทองเท่ียว/พักผอน 70 33.30 2 
เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  13 6.20 4 
อ่ืน ๆ ไดแก เดินทางไปตางประเทศ 2 1.00 6 

รวม 210 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ภาพท่ี 5.5.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา  

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

 

  6) จํานวนครั้งโดยเฉล่ียท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว พบวา กลุมตัวอยางท่ีใช

บริการรถไฟฟาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ไมตองตอรถโดยสาร จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 43.80 รองลงมา

คือ ตอรถโดยสาร 2 ตอ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 41.40 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ตอรถโดยสาร

มากกวา 2 ตอ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 14.80 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.5.2-6 และภาพท่ี    

5.5.2-6 

 

ตารางท่ี 5.5.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา  

จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว 

จํานวนครั้งโดยเฉล่ียท่ีตองตอรถโดยสาร 
ในการเดินทาง 1 เท่ียว 

จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 

ไมตองตอรถโดยสาร 92 43.80 1 
ตอรถโดยสาร 2 ตอ 87 41.40 2 
ตอรถโดยสารมากกวา 2 ตอ 31 14.80 3 

รวม 210 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ภาพท่ี 5.5.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา  

จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว 

 

  7)  ลักษณะการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถไฟฟาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีใช

บริการรถไฟฟาเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 49.00 รองลงมาคือ ใชบริการ

รถไฟฟารวมกับรถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 20.00. และกลุมท่ีมีจํานวน

นอยท่ีสุดคือ ใชบริการรถไฟฟารวมกับเรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก จํานวน 3 คน คิดเปน

รอยละ 1.40 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.5.2-7 และภาพท่ี 5.5.2-7 

 

ตารางท่ี 5.5.2-7 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

ลักษณะการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ใชบริการรถไฟฟาเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง 103 49.00 1 
ใชบริการรถไฟฟารวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ    
  รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 42 20.00 2 
  รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 31 14.80 3 
  รถโดยสาร ขสมก. 19 9.00 4 
  เรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก 3 1.40 6 
  รถโดยสารเอกชนรวมบรกิาร/รถตู 12 5.70 5 

รวม 210 100.00  
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ภาพท่ี 5.5.2-7 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

 

             5.5.3 ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, 

รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)  

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, 

รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของระบบขนสง

ท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) ในระดับมาก ( x = 3.94 จากคะแนนเต็ม 

5.00)  

                 ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดานบุคลากร ( x = 

4.16 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 4.11 จากคะแนนเต็ม 

5.00) 3) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) ( x = 4.04 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.68 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 

5.5.3-1 และภาพท่ี 5.5.3-1 
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ตารางท่ี 5.5.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 4.04 80.80 พึงพอใจระดับมาก 
1. มีจํานวนเท่ียวรถเพียงพอตอความตองการ 4.08 81.60 พึงพอใจระดับมาก 
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม 4.07 81.40 พึงพอใจระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 3.97 79.40 พึงพอใจระดับมาก 
ดานราคา 3.72 74.40 พึงพอใจระดับมาก 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง  3.67 73.40 พึงพอใจระดับมาก 
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ 3.74 74.80 พึงพอใจระดับมาก 
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ 3.76 75.20 พึงพอใจระดับมาก 
ดานชองทางการบริการ 3.88 77.60 พึงพอใจระดับมาก 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ  

3.89 77.80 พึงพอใจระดับมาก 

2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง 3.86 77.20 พึงพอใจระดับมาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.68 73.60 พึงพอใจระดับมาก 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปน
ประจาํ 

3.61 72.20 พึงพอใจระดับมาก 

2. สื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลน
และสื่ออ่ืนๆ 

3.75 75.00 พึงพอใจระดับมาก 

ดานบุคลากร 4.16 83.20 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย 4.18 83.60 พึงพอใจระดับมาก 
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ 4.15 83.00 พึงพอใจระดับมาก 
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ 4.14 82.80 พึงพอใจระดับมาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.99 79.80 พึงพอใจระดับมาก 
1. รถโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

3.99 79.80 พึงพอใจระดับมาก 

2. ปายบอกเสนทางในสถานีชัดเจน 3.97 79.40 พึงพอใจระดับมาก 
3. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอม
ใชงาน 

4.00 80.00 พึงพอใจระดับมาก 

ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 4.11 82.20 พึงพอใจระดับมาก 
1. มีสัญญาณแจงเตือนเม่ือรถไฟฟามาถึงสถาน ี 4.10 82.00 พึงพอใจระดับมาก 
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในรถ/สถาน ี 4.15 83.00 พึงพอใจระดับมาก 
3. รถไฟฟาใหบริการรวดเร็ว ตรงเวลา 4.08 81.60 พึงพอใจระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.94 78.80 พึงพอใจระดับมาก 
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ภาพท่ี 5.5.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) 

 

 5.5.4  ความไมพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, 

รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)  

 ผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา 

MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการไมพึงพอใจตอการใหบริการของระบบ

ขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) ในระดับมาก ( x = 3.63 จาก

คะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีระดับความไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1)    

ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) ( x = 3.74 จากคะแนนเต็ม 5.00)  2) ดานลักษณะทางกายภาพ 

และดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.68 จากคะแนนเต็ม 5.00)        

3) ดานบุคลากร ( x = 3.66 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานชองทางการบริการ        

( x = 3.52 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.5.4-1 และภาพท่ี 5.5.4-1 
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ตารางท่ี 5.5.4-1 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 3.74 74.80 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน 3.67 73.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 
2. สภาพรถโดยสารท่ีใหบริการ 3.71 74.20 ไมพึงพอใจระดับมาก 
3. ระยะเวลาในการเดินทาง 3.83 76.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 
ดานราคา 3.53 70.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา   3.52 70.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความสะดวกสบาย 3.53 70.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 
ดานชองทางการบริการ 3.52 70.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงานเพ่ือ
รับฟงปญหา 

3.50 70.00 ไมพึงพอใจระดับมาก 

2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชองทางการ
สื่อสาร 

3.54 70.80 ไมพึงพอใจระดับมาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.57 71.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อ
ออนไลนและสื่ออ่ืนๆ 

3.49 69.80 ไมพึงพอใจระดับมาก 

2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ 3.65 73.00 ไมพึงพอใจระดับมาก 
ดานบุคลากร 3.66 73.20 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. การดูแลความปลอดภัยของพนักงานในสถานี  3.67 73.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 
2. การสื่อสาร และการใหคําแนะนําของพนักงาน
ในสถานี 

3.65 73.00 ไมพึงพอใจระดับมาก 

ดานลักษณะทางกายภาพ 3.68 73.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. สภาพภายในรถ เชน ความสะอาด อากาศถายเท 3.57 71.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด 3.72 74.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 
3. สัญญาณเปดปดประตู แจงเตือนผูใชบริการ 3.75 75.00 ไมพึงพอใจระดับมาก 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.68 73.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนรถไฟฟาในชวงเวลา
เรงดวน 

3.57 71.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 

2. จํานวนผูโดยสารท่ีใชบริการในชวงเวลาเรงดวน 3.69 73.80 ไมพึงพอใจระดับมาก 
3. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 3.78 75.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.63 72.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 
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ภาพท่ี 5.5.4-1 ความไมพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) 

 

        5.5.5  ความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)  

 ผลการสํารวจความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีระดับความตองการและความ

คาดหวัง ในระดับมาก ( x = 3.98 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการมีระดับความตองการและความคาดหวังตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก 1) บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ( x = 4.10 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) พนักงาน

ใหบริการดวยความสุภาพ ( x = 4.07 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ    

และราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา ( x = 3.79 จากคะแนน

เต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.5.5-1  
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ตารางท่ี 5.5.5-1 ระดับความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) 

รายการปจจัย 
คาเฉล่ีย 

( x ) 
รอยละ 

ระดับความตองการ
และความคาดหวัง 

1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการมีความเพียงพอ 3.98 79.60 ระดับมาก 
2. รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ 4.00 80.00 ระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 3.97 79.40 ระดับมาก 
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา 4.00 80.00 ระดับมาก 
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะกับผูใชบริการ 3.96 79.20 ระดับมาก 
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสาร
หลากหลายชองทาง 

3.91 78.20 ระดับมาก 

7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา 3.79 75.80 ระดับมาก 
8. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน 3.97 79.40 ระดับมาก 
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ  4.07 81.40 ระดับมาก 
10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง  4.10 82.00 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.98 79.60 ระดับมาก 
 

     5.5.6  ความผูกพันของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา 

BTS, รถไฟฟา ARL) 

 ผลการสํารวจความผูกพันของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, 

รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความผูกพัน ในระดับมาก ( x = 3.75 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) โดยผูใชบริการมีความผูกพันตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูใชบริการ

ใหความรวมมือในการใชบริการรถของรถไฟฟา ( x = 3.85 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ผูใชบริการรูสึกคุนเคย

กับบริการของรถไฟฟามาอยางยาวนาน ( x = 3.76 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ผูใชบริการรูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชม

บริการของรถไฟฟา ( x = 3.73 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูใชบริการรูสึกรักและ

ผูกพันกับบริการของรถไฟฟา ( x = 3.66 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.5.6-1  
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ตารางท่ี 5.5.6-1 ระดับความผูกพันของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความผูกพัน 
1. รูสึกรักและผูกพันกับบริการของรถไฟฟา 3.66 73.20 ระดับมาก 
2. รูสึกคุนเคยกับบริการของรถไฟฟามาอยางยาวนาน 3.76 75.20 ระดับมาก 
3. รูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของรถไฟฟา 3.73 74.60 ระดับมาก 
4. ใหความรวมมือในการใชบริการรถของรถไฟฟา 3.85 77.00 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.75 75.00 ระดับมาก 
 

        5.5.7  ความภักดีของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, 

รถไฟฟา ARL)  

 ผลการสํารวจความภักดีของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, 

รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความภักดี ในระดับมาก ( x = 3.82 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) โดยผูใชบริการมีความภักดีตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูใชบริการ

เลือกใชบริการของรถไฟฟากอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืนๆ ( x = 3.89 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ผูใชบริการ

ยังคงใชบริการของรถไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ ( x = 3.87 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ผูใชบริการคิดวาบริการของ

รถไฟฟาเปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด ( x = 3.82 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ผูใชบริการ

จะใชบริการรถไฟฟาแมจะมีบริการอ่ืน ๆ ท่ีดีกวา ( x = 3.71 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดง    

ในตารางท่ี 5.5.7-1  

 

ตารางท่ี 5.5.7-1 ระดับความภักดีของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความภักดี 
1. บริการของรถไฟฟาเปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด 3.82 76.40 ระดับมาก 
2. ยังคงใชบริการของรถไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ 3.87 77.40 ระดับมาก 
3. เลือกใชบริการของรถไฟฟากอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 3.89 77.80 ระดับมาก 
4. ใชบริการของรถไฟฟาแมจะมีบริการอ่ืน ๆ ท่ีดีกวา 3.71 74.20 ระดับมาก 
5. แนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของรถไฟฟา 3.79 75.80 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.82 76.40 ระดับมาก 
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       5.5.8  ขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา 

BTS, รถไฟฟา ARL) 

  ผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL)  

ใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ 3 ลําดับแรกคือ 1) ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการให

ขอมูลและเสนทางการเดินรถ จํานวน 43 คน (รอยละ 20.50) 2) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จํานวน 42 คน (รอยละ 20.00) 3) ควรมีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนให

ครอบคลุมจุดหมายปลายทาง จํานวน 36 คน (รอยละ 17.10) และขอเสนอแนะท่ีมีลําดับสุดทายคือ 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ไดแก ราคาคาโดยสารแพง โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.5.8-1 

 

ตารางท่ี 5.5.8-1 ขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
1. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและ
เสนทางการเดินรถ 

43 20.50 1 

2. ควรเพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 29 13.80 4 
3. ควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 27 12.90 5 
4. ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 11 5.20 7 
5. ควรจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตาง 
ๆ ใหพรอมใชงาน 

12 5.70 6 

6. ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 42 20.00 2 
7. ควรพนักงานประจํารถพรอมบริการ/ขับรถดวยความปลอดภัย 3 1.40  
8. ควรมีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 36 17.10 3 
9. อ่ืน ๆ คือ ราคาคาโดยสารแพง 7 3.30 8 

รวม 210 100.00  
 

5.6  ผลการศึกษาผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก,     

เรือคลองแสนแสบ) 

      5.6.1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, 

เรือคลองแสนแสบ) 

          1) เพศ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, 

เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) เปนเพศชาย จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 31.00 เปนเพศหญิง จํานวน

145 คน คิดเปนรอยละ 69.00 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.6.1-1 และภาพท่ี 5.6.1-1 
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ชาย 

หญิง 

31.00% 

 

ตารางท่ี 5.6.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 65 31.00 
หญิง 145 69.00 

รวม 210 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.6.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามเพศ 

  

 2)  อายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, 

เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีอายุ 18 – 25 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 

53.80 รองลงมาคือ ผูท่ีมีอายุ 26 – 35 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 18.60 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ

ผูท่ีมีอายุต่ํากวาอายุ 18 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.40 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.6.1-2 และ  

ภาพท่ี 5.6.1-2 

 

 

 

 

 

 

 

69.00% 
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ตํ่ากวา่อาย ุ18 ปี 

อาย ุ18 – 25 ปี  

อาย ุ26 – 35 ปี 

อาย ุ36 – 45 ปี 

อาย ุ46 – 60 ปี 

อาย ุ60 ปีขึน้ไป 

 

ตารางท่ี 5.6.1-2จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ต่ํากวาอายุ 18 ป 5 2.40 6 
อายุ 18 – 25 ป  113 53.80 1 
อายุ 26 – 35 ป 39 18.60 2 
อายุ 36 – 45 ป 20 9.50 4 
อายุ 46 – 60 ป 21 10.00 3 
อายุ 60 ปข้ึนไป 12 5.70 5 

รวม 210 100.00  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.6.1-2 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

 (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามอายุ 

 

 4)  สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวน

เจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีสถานภาพโสด จํานวน 171 คน คิด

เปนรอยละ 81.40 รองลงมาคือ ผูท่ีมีสถานภาพสมรส จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 17.60 และกลุมท่ีมี

จํานวนนอยท่ีสุดคือ ผู ท่ีมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.6.1-3 และภาพท่ี 5.6.1-3 

 

 

 

 

53.80% 

18.60% 

10.00% 

9.50% 

5.70% 
2.40% 
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ตารางท่ี 5.6.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
โสด 171 81.40 1 
สมรส 37 17.60 2 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 2 1.00 3 

รวม 210 100.00  
 

 
 

   ภาพท่ี 5.6.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

 

 4)  การศึกษาสูงสุด พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวน

เจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 69.00 รองลงมาคือ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 46 คน 

คิดเปนรอยละ 21.90 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 0.50 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.6.1-4 และภาพท่ี 5.6.1-4 

 

 

 

 

 

 

โสด 

สมรส 

หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่

81.40% 

17.60% 

1% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย    

ปริญญาตรี  

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

ตารางท่ี 5.6.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

การศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ประถมศึกษา 4 1.90 4 
มัธยมศึกษาตอนตน 1 0.50 6 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    46 21.90 2 
ปริญญาตรี  145 69.00 1 
ปริญญาโท 12 5.70 3 
ปริญญาเอก 2 1.00 5 

รวม 210 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.6.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

 

 5)  อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวน

เจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ)มีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 110 คน 

คิดเปนรอยละ 52.40 รองลงมาคือ ผูท่ีเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 18.10 และ

กลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 รายละเอียดแสดง   

ดังตารางท่ี 5.6.1-5 และภาพท่ี 5.6.1-5 

 

 

 

69.00% 

21.90% 

5.70% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ตารางท่ี 5.6.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 9.50 4 
พนักงานบริษัทเอกชน  38 18.10 2 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 7 3.30 5 
อาชีพอิสระ 29 13.80 3 
ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป 2 1.00 7 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 4 1.90 6 
นักเรียน/นักศึกษา 110 52.40 1 

รวม 210 100.00  
 

 
 

     ภาพท่ี 5.6.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

 (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามอาชีพ 

 

 6)  รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวน

เจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) กลุมท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท 

จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 48.60 รองลงมาคือ ผูท่ีมีรายได 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเปน

รอยละ 13.30 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีรายได 30,001 – 35,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปน

รอยละ 4.80 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.6.1-6 และภาพท่ี 5.6.1-6 

 

 

 

ขา้ราชการ/ลกูจา้งรฐั/พนกังาน

รฐัวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน  

ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 

อาชีพอิสระ 

ผูใ้ชแ้รงงาน/รบัจา้งทั่วไป 

พอ่บา้น/แมบ่า้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

52.40% 

18.10% 

13.80% 

9.50% 

3.30% 

1.90% 1.00% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ตารางท่ี 5.6.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
นอยกวา 10,000 บาท  102 48.60 1 
10,001 – 15,000 บาท 28 13.30 2 
15,001 – 20,000 บาท   26 12.40 3 
20,001 – 25,000 บาท 17 8.10 4 
25,001 – 30,000 บาท 11 5.20 6 
30,001 – 35,000 บาท 10 4.80 7 
มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 16 7.60 5 

รวม 210 100.00  
 

 

 
 

    ภาพท่ี 5.6.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 5.6.2  พฤติกรรมการใชบริการเรือ 

  1)  ประเภทเรือท่ีใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการเรือโดยสารท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ      

ผูท่ีใชบริการเรือขามฟาก จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 41.40 รองลงมาคือ ผูท่ีใชบริการเรือดวนเจาพระยา 

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 33.30 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการเรือคลองแสนแสบ จํานวน 

53 คน คิดเปนรอยละ 25.20 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.6.2-1 และภาพท่ี 5.6.2-1 

 

 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  

10,001 – 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท  

20,001 – 25,000 บาท 

25,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 35,000 บาท 

มากกวา่ 35,000 บาทขึน้ไป 

48.60% 

13.30% 

12.40% 

8.10% 

7.60% 

5.20% 

4.80% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ตารางท่ี 5.6.2-1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือ จําแนกตามประเภทเรือโดยสารท่ีใชบริการ 

  ประเภทเรือโดยสารท่ีใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
เรือดวนเจาพระยา 70 33.30 2 
เรือขามฟาก 87 41.40 1 
เรือคลองแสนแสบ 53 25.20 3 

รวม 210 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.6.2-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการเรือ จําแนกตามประเภทเรือโดยสารท่ีใชบริการ 

 

  2)  ความถี่ในการใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการเรือโดยสารท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ      

ผูท่ีใชบริการไมแนนอน จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 38.60 รองลงมาคือ ผูใชบริการไมท่ีไดใชบริการทุก

สัปดาห จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 23.80 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการ 2-3 ครั้งตอ

สัปดาห จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.90 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.6.2-2 และภาพท่ี 5.6.2-2 

 

ตารางท่ี 5.6.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

  ความถี่ในการใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ไมไดใชทุกสัปดาห 50 23.80 2 
อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 22 10.50 4 
2-3 ครั้งตอสัปดาห              6 2.90 5 
4-5 ครั้งตอสัปดาห 22 10.50 4 
ใชบริการเปนประจําทุกวัน 29 13.80 3 
ไมแนนอน 81 38.60 1 

รวม 210 100.00  
 

 

25.20% 
41.40% 

33.30% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ภาพท่ี 5.6.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

 

 3)  ชวงเวลาท่ีใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการเรือโดยสาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ีใช

บริการชวงเวลา 09.00 – 12.00 น. จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 39.00 รองลงมาคือ ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 

12.00 – 15.00 น. จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 26.70 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการ

ชวงเวลา 15.00 – 18.00 น. จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 12.40 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.6.2-3 และ

ภาพท่ี 5.6.2-3 

 

ตารางท่ี 5.6.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

ชวงเวลาท่ีใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
06.00 – 9.00 น. 46 21.90 3 
09.00 – 12.00 น.  82 39.00 1 
12.00 – 15.00 น. 56 26.70 2 
15.00 – 18.00 น.  26 12.40 4 

รวม 210 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

38.60% 

13.80% 10.50% 

2.90% 

10.50% 

23.80% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ภาพท่ี 5.6.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

 

 4) สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการเรือโดยสารท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 

ประหยัดคาใชจาย จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 47.60 รองลงมาคือ เดินทางสะดวกไมตองเจอรถติด

จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 31.90 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.6.2-4 และภาพท่ี 5.6.2-4 

 

ตารางท่ี 5.6.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ประหยัดคาใชจาย 100 47.60 1 
เดินทางสะดวกไมตองเจอรถติด 67 31.90 2 
ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทางสาธารณะอ่ืน ๆ 16 7.60 3 
ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  15 7.10 4 
ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 1 0.50 6 
สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 11 5.20 5 

รวม 210 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

12.40% 

26.70% 

39.00% 

21.90% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
5-107 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.6.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

 

  5) วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการเรือโดยสารท่ีมีจํานวน     

มากท่ีสุดคือ ใชเดินทางมาทํางาน/ทําธุระ จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 42.90 รองลงมาคือ ใชเดินทาง            

ไปทองเท่ียว/พักผอน จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 25.70 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ใชเดินทางเพ่ือ

เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืน ๆ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.20 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.6.2-

5 และภาพท่ี 5.6.2-5 

 

ตารางท่ี 5.6.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร  

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ 90 42.90 1 
ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 39 18.60 3 
ซ้ือของ/จายตลาด 14 6.70 4 
ทองเท่ียว/พักผอน 54 25.70 2 
เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืนๆ  13 6.20 5 

รวม 210 100.00  
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ภาพท่ี 5.6.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร 

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

 

  6)  ลักษณะการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการเรือโดยสารท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูท่ี

ใชบริการเรือเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 56.70 รองลงมาคือ ใชบริการเรือ

รวมกับรถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 14.80 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด

คือ ใชบริการเรือรวมกับรถตู จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.6.2-6 และ

ภาพท่ี 5.6.2-6 

 

ตารางท่ี 5.6.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

ลักษณะการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ใชบริการเรือเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง 119 56.70 1 
ใชบริการเรือรวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ    
  รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 31 14.80 2 
  รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 15 7.10 5 
  รถโดยสาร ขสมก. 19 9.00 4 
  รถไฟฟา MRT/รถไฟฟา BTS/รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงค 24 11.40 3 
  รถตู 2 1.00 6 

รวม 210 100.00  
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ภาพท่ี 5.6.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเรือโดยสาร จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

 

        5.6.3  ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา,        

เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ)           

   ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวน

เจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ

ของระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) ในระดับมาก   

( x = 3.78 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดานราคา ( x = 4.08 

จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

3) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) ( x = 3.90 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.11 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.6.3-1 และ

ภาพท่ี 5.6.3-1 
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ตารางท่ี 5.6.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 3.90 78.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. มีจํานวนเท่ียวเรือเพียงพอตอความตองการ 3.79 75.80 พึงพอใจระดับมาก 
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม 4.01 80.20 พึงพอใจระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 3.90 78.00 พึงพอใจระดับมาก 
ดานราคา 4.08 81.60 พึงพอใจระดับมาก 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง  4.09 81.80 พึงพอใจระดับมาก 
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ 4.11 82.20 พึงพอใจระดับมาก 
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ 4.05 81.00 พึงพอใจระดับมาก 
ดานชองทางการบริการ 3.64 72.80 พึงพอใจระดับมาก 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ  

3.81 76.20 พึงพอใจระดับมาก 

2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง 3.46 69.20 พึงพอใจระดับมาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.11 62.20 พึงพอใจระดับปานกลาง 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปน
ประจาํ 

3.04 60.80 พึงพอใจระดับปานกลาง 

2. สื่อสารขอมูลผานท่ีเปนประโยชนผานสื่อ
ออนไลนและสื่ออ่ืนๆ 

3.17 63.40 พึงพอใจระดับปานกลาง 

ดานบุคลากร 3.86 77.20 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย 3.89 77.80 พึงพอใจระดับมาก 
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ 3.89 77.80 พึงพอใจระดับมาก 
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ 3.80 76.00 พึงพอใจระดับมาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.88 77.60 พึงพอใจระดับมาก 
1. เรือโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

3.96 79.20 พึงพอใจระดับมาก 

2. ปายบอกเสนทางภายนอกตัวเรือชัดเจน 3.89 77.80 พึงพอใจระดับมาก 
3. สิง่อํานวยความสะดวก อุปกรณชูชีพพรอมใชงาน 3.80 76.00 พึงพอใจระดับมาก 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 4.00 80.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานขับเรือดวยความปลอดภัย  3.98 79.60 พึงพอใจระดับมาก 
2. พนักงานเก็บคาโดยสารใหบริการดวยความ
ถูกตอง 

4.09 81.80 พึงพอใจระดับมาก 

3. มีความปลอดภัยในการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง 
ตรงตามทาเรือ 

3.92 78.40 พึงพอใจระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.78 75.60 พึงพอใจระดับมาก 
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ภาพท่ี 5.6.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

 

 5.6.4  ความไมพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, 

เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ)      

       ผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวน

เจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการไมพึงพอใจตอการใหบริการของ

ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) ในระดับนอย        

( x = 2.51 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีระดับความไมพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดาน

ชองทางการบริการ ( x = 2.66 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 2.60 จากคะแนน

เต็ม 5.00) 3) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 2.53 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ี

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานบุคลากร ( x = 2.41 จากคะแนนเต็ม 5.00)  โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 

5.6.4-1 และภาพท่ี 5.6.4-1 
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ตารางท่ี 5.6.4-1 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 2.45 49.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 
1. จํานวนเท่ียวเรือท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน 2.58 51.60 ไมพึงพอใจระดับนอย 
2. สภาพเรือโดยสารท่ีใหบริการ 2.42 48.40 ไมพึงพอใจระดับนอย 
3. ระยะเวลาในการเดินทาง 2.35 47.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 
ดานราคา 2.48 49.60 ไมพึงพอใจระดับนอย 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา   2.50 50.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความ
สะดวกสบาย 

2.45 49.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 

ดานชองทางการบริการ 2.66 53.20 ไมพึงพอใจระดับ 
ปานกลาง 

1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงาน
เพ่ือรับฟงปญหา 

2.60 52.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 

2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชอง
ทางการสื่อสาร 

2.71 54.20 ไมพึงพอใจระดับ 
ปานกลาง 

ดานการสงเสริมการตลาด 2.60 52.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อ
ออนไลนและสื่ออ่ืนๆ 

2.65 53.00 ไมพึงพอใจ 
ระดับปานกลาง 

2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ 2.55 51.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 
ดานบุคลากร 2.41 48.20 ไมพึงพอใจระดับนอย 
1. มารยาทในการขับเรือของพนักงาน  2.43 48.60 ไมพึงพอใจระดับนอย 
2. การสื่อสารของพนักงานเก็บคาโดยสาร 2.39 47.80 ไมพึงพอใจระดับนอย 
ดานลักษณะทางกายภาพ 2.45 49.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 
1. สภาพภายในเรือมีความสะอาด  2.45 49.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด 2.47 49.40 ไมพึงพอใจระดับนอย 
3. มีการแจงเตือนผูใชบริการกอนเขาทา 2.42 48.40 ไมพึงพอใจระดับนอย 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 2.53 50.60 ไมพึงพอใจระดับนอย 
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนเรือในชวงเวลาเรงดวน 2.64 52.80 ไมพึงพอใจ 

ระดับปานกลาง 
2. การจอดรับผูโดยสารและการออกเรืออยาง
นุมนวล 

2.51 50.20 ไมพึงพอใจระดับนอย 

3. การรับ-สงผูโดยสารตรงตามทาเรือ/ไมเลย
ทาเรือ 

2.45 49.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 

รวมคาเฉล่ีย 2.51 50.20 ไมพึงพอใจระดับนอย 
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ภาพท่ี 5.6.4-1 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

 

 5.6.5  ความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวน

เจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

  ผลการสํารวจความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีระดับความคาดหวัง  

ในระดับมาก ( x = 3.93 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการมีระดับความตองการและความคาดหวังตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก 1) เรือโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ และราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา    

คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 4.05 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จอดรับ    

ข้ึน-ลง ตรงตามทาเรือ ( x = 4.04 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง         

( x = 4.02 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการ

เปนประจํา ( x = 3.66 จากคะแนนเต็ม 5.00)  โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.6.5-1  
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ตารางท่ี 5.6.5-1 ระดับความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

รายการปจจยั 
คาเฉล่ีย 
( x ) 

รอยละ 
ระดับความตองการ 
และความคาดหวัง 

1. จํานวนเท่ียวเรือท่ีใหบริการมีความเพียงพอ 3.89 77.80 ระดับมาก 
2. เรือโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ 4.05 81.00 ระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 4.02 80.40 ระดับมาก 
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา 4.05 81.00 ระดับมาก 
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะกับผูใชบริการ 4.01 80.20 ระดับมาก 
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสาร
หลากหลายชองทาง 

3.79 75.80 ระดับมาก 

7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา 3.66 73.20 ระดับมาก 
8. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณชูชีพพรอมใชงาน 3.85 77.00 ระดับมาก 
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ  3.90 78.00 ระดับมาก 
10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จอด
รับข้ึน-ลง ตรงตามทาเรือ 

4.04 80.80 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.93 78.60 ระดับมาก 
 

     5.6.6 ความผูกพันของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, เรือขาม

ฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

  ผลการสํารวจความผูกพันของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, 

เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความผูกพัน ในระดับมาก ( x = 3.55 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) โดยผูใชบริการมีความผูกพันตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูใชบริการ

ใหความรวมมือในการใชบริการเรือโดยสาร ( x = 3.71 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ผูใชบริการรูสึกยินดีเม่ือ

ผูอ่ืนชื่นชมบริการของเรือโดยสาร ( x = 3.56 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ผูใชบริการรูสึกคุนเคยกับบริการของ

เรือโดยสาร มาอยางยาวนาน ( x = 3.54 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูใชบริการ

รูสึกรักและผูกพันกับบริการของเรือโดยสาร ( x = 3.41 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดง      

ในตารางท่ี 5.6.6-1  
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ตารางท่ี 5.6.6-1 ระดับความผูกพันของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความผูกพัน 
1. รูสึกรักและผูกพันกับบริการของเรือโดยสาร 3.41 68.20 ระดับมาก 
2. รูสึกคุนเคยกับบริการของเรือโดยสาร มาอยางยาวนาน 3.54 70.80 ระดับมาก 
3. รูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของเรือโดยสาร 3.56 71.20 ระดับมาก 
4. ใหความรวมมือในการใชบริการเรือโดยสาร 3.71 74.20 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.55 71.00 ระดับมาก 
 

        5.6.7  ความภักดีของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, 

เรือคลองแสนแสบ) 

  ผลการสํารวจความภักดีของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, 

เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ โดยภาพรวม พบวา ผูใชบริการมีความภักดี ในระดับมาก ( x = 3.61 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) โดยผูใชบริการมีความภักดีตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูใชบริการคิดวา

บริการของเรือโดยสารเปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด ( x = 3.71 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ผูใชบริการยังคงใช

บริการของเรือโดยสารอยางสมํ่าเสมอ ( x = 3.67 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ผูใชบริการจะใชบริการของเรือ

โดยสารแมจะมีบริการอ่ืนๆ ท่ีดีกวา ( x = 3.58 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

ผูใชบริการเลือกใชบริการของเรือโดยสารกอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืนๆ ( x = 3.54 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.6.7-1  

 

ตารางท่ี 5.6.7-1 ระดับความภักดีของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความภักดี 
1. บริการของเรือโดยสารเปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด 3.71 74.20 ระดับมาก 
2. ยังคงใชบริการของเรือโดยสาร อยางสมํ่าเสมอ 3.67 73.40 ระดับมาก 
3. เลือกใชบริการของเรือโดยสารกอนการเดินทางดวยวิธี
อ่ืน ๆ 

3.54 70.80 ระดับมาก 

4. จะใชบริการของเรือโดยสารแมจะมีบริการอ่ืนๆ ท่ีดีกวา 3.58 71.60 ระดับมาก 
5. แนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของเรือโดยสาร 3.56 71.20 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.61 72.20 ระดับมาก 
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       5.6.8 ขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, 

เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

  ผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

ใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ 3 ลําดับแรกคือ 1) ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการ      

ใหขอมูลและเสนทางการเดินรถ จํานวน 66 คน (รอยละ 31.40) 2) ควรมีจํานวนเท่ียวเรือในชวงเวลาเรงดวน

เพ่ิมข้ึน จํานวน 49 คน (รอยละ 23.30) 3) ควรเพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 

จํานวน 20 คน (รอยละ 9.50) และขอเสนอแนะท่ีมีลําดับสุดทายคือ พนักงานประจําเรือควรพรอมบริการ/ 

ขับเรือดวยความปลอดภัย และมีขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (มีความถ่ีเทากันท้ัง 2 ประเด็น) จํานวน 7 คน (รอยละ 

3.30) โดยมีรายละเอียดแสดง  ในตารางท่ี 5.6.8-1 

 

ตารางท่ี 5.6.8-1 ขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก.  

(เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, เรือคลองแสนแสบ) 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
1. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและ
เสนทางการเดินรถ 

66 31.40 1 

2. ควรเพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 20 9.50 3 
3. ควรมีจํานวนเท่ียวเรือในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 49 23.30 2 
4. ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 8 3.80 6 
5. ควรจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ใหพรอมใชงาน 

15 7.10 5 

6. ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 19 9.00 4 
7. ควรพนักงานประจําเรือพรอมบริการ/ขับเรือดวยความปลอดภัย 7 3.30 7 
8. ควรมีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 19 9.00 4 
9. อ่ืน ๆ 7 3.30 7 

รวม 210 100.00  
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ชาย 
หญงิ 

5.7  ผลการศึกษาผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

      5.7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

 1) เพศ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) เปนเพศหญิง จํานวน 551 คน 

คิดเปนรอยละ 65.60 เปนเพศชาย จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 34.40 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 

5.7.1-1 และภาพท่ี 5.7.1-1 

 

ตารางท่ี 5.7.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 289 34.40 
หญิง 551 65.60 

รวม 840 100.00 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.1-1 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) จําแนกตามเพศ 

  

 2)  อายุ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ    

มีอายุ 18 – 25 ป จํานวน 340 คน คิดเปนรอยละ 40.50 รองลงมาคือ ผูท่ีมีอายุ 26 – 35 ป จํานวน 155 คน 

คิดเปนรอยละ 18.50 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 

2.30 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.7.1-2 และภาพท่ี 5.7.1-2 

 

 

 

 

 

65.60% 

34.40% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ตํา่กวา่อาย ุ18 ปี 
อาย ุ18 – 25 ปี  
อาย ุ26 – 35 ปี 
อาย ุ36 – 45 ปี 
อาย ุ46 – 60 ปี 
อาย ุ60 ปีขึน้ไป 

ตารางท่ี 5.7.1-2 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี  
ต่ํากวาอายุ 18 ป 131 15.60 3 
อายุ 18 – 25 ป  340 40.50 1 
อายุ 26 – 35 ป 155 18.50 2 
อายุ 36 – 45 ป 120 14.30 4 
อายุ 46 – 60 ป 75 8.90 5 
อายุ 60 ปข้ึนไป 19 2.30 6 

รวม 840 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.1-2 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) จําแนกตามอายุ 

 

 3)  สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) ท่ีมีจํานวนมาก

ท่ีสุดคือ ผูท่ีมีสถานภาพโสด จํานวน 580 คน คิดเปนรอยละ 69.00 รองลงมาคือ ผูท่ีมีสถานภาพสมรส จํานวน 

222 คน คิดเปนรอยละ 26.40 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 

38 คน คิดเปนรอยละ 4.50 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.7.1-3 และภาพท่ี 5.7.1-3 

 

 

 

 

 

 

 

40.50% 18.50% 

8.90% 15.60% 

14.30% 

2.30% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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โสด 

สมรส 

หมา้ย/หยา่รา้ง/
แยกกันอยู ่

ตารางท่ี 5.7.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
โสด 580 69.00 1 
สมรส 222 26.40 2 
หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 38 4.50 3 

รวม 840 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.1-3 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามสถานภาพ 

 

 4)  การศึกษาสูงสุด พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) ท่ีมีจํานวน

มากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 391 คน คิดเปนรอยละ 46.50 รองลงมาคือ  ผูท่ีมี

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 32.90 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด

คือ ผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.20 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.7.1-4 และ

ภาพท่ี 5.7.1-4 

 

 

 

 

 

 

 

69.00%
 

26.40%
 

4.50%
 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 

 
5-120 

ไมไ่ดรั้บการศกึษา 

ประถมศกึษา 

มัธยมศกึษาตอนตน้ 

มัธยมศกึษาตอนปลาย    

ปรญิญาตร ี 

ปรญิญาโท 

ปรญิญาเอก 

ตารางท่ี 5.7.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

การศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ไมไดรับการศึกษา 16 1.90 6 
ประถมศึกษา 38 4.50 4 
มัธยมศึกษาตอนตน 93 11.10 3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย    276 32.90 2 
ปริญญาตรี  391 46.50 1 
ปริญญาโท 24 2.90 5 
ปริญญาเอก 2 0.20 7 

รวม 840 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.1-4 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 

 

 5)  อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 

ผูท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 427 คน คิดเปนรอยละ 50.80 รองลงมาคือ ผูท่ีมีอาชีพอิสระ จํานวน 101 

คน คิดเปนรอยละ 12.00 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ ไดแก เกษตรกร จํานวน 1 คน   

คิดเปนรอยละ0.10 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.7.1-5 และภาพท่ี 5.7.1-5 

 

 

 

 

 

46.50% 

32.90% 

11.10% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ขา้ราชการ/ลกูจา้งรฐั/พนกังาน

รฐัวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน  

ธุรกิจสว่นตวั/คา้ขาย 

อาชีพอิสระ 

ผูใ้ชแ้รงงาน/รบัจา้งทั่วไป 

พอ่บา้น/แมบ่า้น/เกษียณอาย/ุวา่งงาน 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

ตารางท่ี 5.7.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 68 8.10 5 
พนักงานบริษัทเอกชน  84 10.00 3 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 58 6.90 6 
อาชีพอิสระ 101 12.00 2 
ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป 71 8.50 4 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 30 3.60 7 
นักเรียน/นักศึกษา 427 50.80 1 
อ่ืน ๆ ไดแก เกษตรกร 1 0.10 8 

รวม 840 100.00  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.1-5 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามอาชีพ 

 

 6)  รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) ท่ีมีจํานวน

มากท่ีสุดคือ ผูท่ีมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 361 คน คิดเปนรอยละ 43.00 รองลงมาคือ ผูท่ีมี

รายได 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 17.90 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ผูท่ีมี

รายไดมากกวา 35,000 บาทข้ึนไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 2.00 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.7.1-6 

และภาพท่ี 5.7.1-6 

 

 

 

12.00% 

50.80% 

10.00% 

8.50% 

8.10% 

6.90% 

3.60% 

0.10% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  

10,001 – 15,000 บาท 

15,001 – 20,000 บาท  

20,001 – 25,000 บาท 

25,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 35,000 บาท 

มากกวา่ 35,000 บาทขึน้ไป 

ตารางท่ี 5.7.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
นอยกวา 10,000 บาท  361 43.00 1 
10,001 – 15,000 บาท 150 17.90 2 
15,001 – 20,000 บาท   142 16.90 3 
20,001 – 25,000 บาท 55 6.50 5 
25,001 – 30,000 บาท 67 8.00 4 
30,001 – 35,000 บาท 48 5.70 6 
มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 17 2.00 7 

รวม 420 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.1-6 จํานวนและรอยละของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

5.7.2 พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

 1)  ความถี่ในการใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (รถโดยสารปรับอากาศ) 

ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ผูใชบริการท่ีไมไดใชบริการเปนประจําทุกวัน จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 23.00 

รองลงมาคือ ผูใชบริการท่ีไมใชบริการทุกสัปดาห จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 21.80 และกลุมท่ีมีจํานวนนอย

ท่ีสุดคือ ผูใชบริการท่ีใชบริการอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 10.60 รายละเอียด

แสดงดังตารางท่ี 5.7.2-1 และภาพท่ี 5.7.2-1 

 

 

 

43.00% 

17.90% 

16.90% 

8.00% 

6.50% 

2.00% 

5.70% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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0
50

100
150
200

ตารางท่ี 5.7.2-1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

ความถ่ีในการใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ไมไดใชทุกสัปดาห 183 21.80 2 
อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 89 10.60 6 
2-3 ครั้งตอสัปดาห              145 17.30 3 
4-5 ครั้งตอสัปดาห 90 10.70 5 
ใชบริการเปนประจําทุกวัน 193 23.00 1 
ไมแนนอน 140 16.70 4 

รวม 840 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.2-1 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามความถ่ีในการใชบริการ 

 

 2)  ชวงเวลาท่ีใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) ท่ีมีจํานวน

มากท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 09.00 – 12.00 น. จํานวน 311 คน คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมาคือ    

ผูท่ีใชบริการชวงเวลา 05.00 – 9.00 น. จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 26.40 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุด

คือ ผูท่ีใชบริการชวงเวลา  21.00–23.00 น. จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.10 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 

5.7.2-2 และภาพท่ี 5.7.2-2 

 

 

 

 

 

21.80% 

10.70% 

23.00% 

16.70% 

10.60% 

17.30% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ตารางท่ี 5.7.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

ชวงเวลาท่ีใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
05.00 – 9.00 น. 222 26.40 2 
09.00 – 12.00 น.  311 37.00 1 
12.00 – 15.00 น. 90 10.70 4 
15.00 – 18.00 น.  153 18.20 3 
18.00 –21.00 น.  63 7.50 5 
21.00–23.00 น.  1 0.10 6 

รวม 840 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.2-2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามชวงเวลาท่ีใชบริการ 

 

 3) สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) ท่ีมีจํานวน

มากท่ีสุดคือ ประหยัดคาใชจาย จํานวน 354 คน คิดเปนรอยละ 42.10 รองลงมาคือ เสนทางครอบคลุม

หลากหลายพ้ืนท่ีและสะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ (ผูใชบริการมีจํานวนเทากัน) จํานวน 124 คน      

คิดเปนรอยละ 14.80 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ เห็นวาปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ จํานวน 

48 คน คิดเปนรอยละ 5.70 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.7.2-3 และภาพท่ี 5.7.2-3 

 

 

 

 

 

 

26.40% 

37.00% 

10.70% 

18.20% 

7.50% 
0.10% 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ตารางท่ี 5.7.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

สาเหตุท่ีเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ประหยัดคาใชจาย 354 42.10 1 
เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี 124 14.80 2 
ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทาง
สาธารณะอ่ืน ๆ 

93 11.10 4 

ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  97 11.50 3 
ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 48 5.70 5 
สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 124 14.80 2 

รวม 840 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.2-3 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามสาเหตุท่ีเลือกใชบริการ 

 

  4) วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ          

(ภาพรวม) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ใชเดินทางไปทํางาน/ทําธุระ จํานวน 355 คน คิดเปนรอยละ 42.30 

รองลงมาคือ ใชเดินทางไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 30.40 และกลุมท่ีมีจํานวน

นอยท่ีสุดคือ ใชเดินทางเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ ไดแก เดินทางกลับบานตางจังหวัด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 

0.80 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.7.2-4 และภาพท่ี 5.7.2-4 
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ตารางท่ี 5.7.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

วัตถุประสงคหลักในการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ 355 42.30 1 
ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 255 30.40 2 
ซ้ือของ/จายตลาด 67 8.00 5 
ทองเท่ียว/พักผอน 81 9.60 3 
เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืนๆ 75 8.90 4 
อ่ืน ๆ ไดแก เดินทางกลับบานตางจังหวัด 7 0.80 6 

รวม 840 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.2-4 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทาง 

 

  5) จํานวนครั้งโดยเฉล่ียท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว พบวา กลุมตัวอยางท่ีใช

บริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ ไมตองตอรถโดยสาร จํานวน 476 คน คิดเปน    

รอยละ 56.70 รองลงมาคือ ตอรถโดยสาร 2 ตอ จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 30.20 และกลุมท่ีมีจํานวน

นอยท่ีสุดคือ ตอรถโดยสารมากกวา 2 ตอ จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 13.10 รายละเอียดแสดงดังตาราง

ท่ี 5.7.2-5 และภาพท่ี 5.7.2-5 
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ตารางท่ี 5.7.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว 

จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสาร 
ในการเดินทาง 1 เท่ียว 

จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 

ไมตองตอรถโดยสาร 476 56.70 1 
ตอรถโดยสาร 2 ตอ 254 30.20 2 
ตอรถโดยสารมากกวา 2 ตอ 110 13.10 3 

รวม 840 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.2-5 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามจํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารในการเดินทาง 1 เท่ียว 

 

  6)  ลักษณะการเดินทาง พบวา กลุมตัวอยางท่ีใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) ท่ีมีจํานวน

มากท่ีสุดคือ ผูท่ีใชบริการรถโดยสาร ขสมก. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง จํานวน 419 คน คิดเปนรอยละ 

49.90 รองลงมาคือ ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. รวมกับรถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว จํานวน 148 คน 

คิดเปนรอยละ 17.60 และกลุมท่ีมีจํานวนนอยท่ีสุดคือ ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. รวมกับเรือคลองแสนแสบ/

เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 1.80 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5.7.2-6 

และภาพท่ี 5.7.2-6 
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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ตารางท่ี 5.7.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบรกิารรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

ลักษณะการเดินทาง จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง 419 49.90 1 
ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. รวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ    
  รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 148 17.60 2 
  รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 129 15.40 3 
  รถโดยสารเอกชนรวมบรกิาร /รถตู 80 9.50 4 
  เรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก 15 1.80 6 
  รถไฟฟา MRT/รถไฟฟา BTS/ รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงค 49 5.80 5 

รวม 840 100.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.2-6 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  

จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 
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บทที่ 5 ผลการศกึษา 

 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปี 2564 
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        5.7.3  ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) โดยรวมพบวา 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) ในระดับมาก ( x = 3.76 จาก

คะแนนเต็ม 5.00)  

 ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดานบุคลากร ( x =

3.92 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.90 จากคะแนนเต็ม 

5.00) 3) ดานราคา ( x = 3.80 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการสงเสริม

การตลาด ( x = 3.57 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.7.3-1 และภาพท่ี 5.7.3-1 

 

ตารางท่ี 5.7.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

รายการปจจัย 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความพึง
พอใจ 

ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. จํานวนเท่ียวรถมีเพียงพอตอความตองการ 3.67 73.40 พึงพอใจระดับมาก 
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม 3.72 74.40 พึงพอใจระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 3.72 74.40 พึงพอใจระดับมาก 
ดานราคา 3.80 76.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง  3.77 75.40 พึงพอใจระดับมาก 
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ 3.84 76.80 พึงพอใจระดับมาก 
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ 3.78 75.60 พึงพอใจระดับมาก 
ดานชองทางการบริการ 3.68 73.60 พึงพอใจระดับมาก 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ  

3.67 73.40 พึงพอใจระดับมาก 

2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง 3.68 73.60 พึงพอใจระดับมาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.57 71.40 พึงพอใจระดับมาก 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปน
ประจํา 

3.49 69.80 พึงพอใจระดับมาก 

2. สื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลน
และสื่ออ่ืนๆ 

3.64 72.80 พึงพอใจระดับมาก 

ดานบุคลากร 3.92 78.40 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย 3.89 77.80 พึงพอใจระดับมาก 
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ 3.95 79.00 พึงพอใจระดับมาก 
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ 3.92 78.40 พึงพอใจระดับมาก 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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ตารางท่ี 5.7.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) (ตอ) 

รายการปจจัย 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความพึงพอใจ 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.75 75.00 พึงพอใจระดับมาก 

1. รถโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและ
ภายนอก 

3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 

2. ปายบอกเสนทางภายนอกตัวรถชัดเจน 3.84 76.80 พึงพอใจระดับมาก 
3. สิง่อํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน 3.72 74.40 พึงพอใจระดับมาก 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.90 78.00 พึงพอใจระดับมาก 
1. พนักงานขับรถดวยความปลอดภัย เคารพกฎจราจร 3.90 78.00 พึงพอใจระดับมาก 

2. พนักงานเก็บคาโดยสารใหบริการดวยความถูกตอง 3.94 78.80 พึงพอใจระดับมาก 
3. มีความปลอดภัยในการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง ตรง
ตามปาย 

3.87 77.40 พึงพอใจระดับมาก 

รวมคาเฉลี่ย 3.76 75.20 พึงพอใจระดับมาก 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.7.3-1 ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

 

 5.7.4  ความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

 ผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) โดยรวม พบวา 

ผูใชบริการไมพึงพอใจตอการใหบริการของรถโดยสารองคการ (ภาพรวม)  ในระดับปานกลาง ( x = 3.20 

จากคะแนนเต็ม 5.00)  

 



บทที่ 5 ผลการศกึษา 
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 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ดานลักษณะทาง

กายภาพ ( x = 3.26 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.23 จากคะแนนเต็ม 

5.00) 3) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.22 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) ( x = 3.17 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมี

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.7.4-1 และภาพท่ี 5.7.4-1 

 

ตารางท่ี 5.7.4-1 ระดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

รายการปจจัย 
ระดับความไมพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 3.17 63.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน 3.14 62.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. สภาพรถโดยสารท่ีใหบริการ 3.22 64.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
3. ระยะเวลาในการเดินทาง 3.15 63.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานราคา 3.18 63.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา   3.14 62.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความสะดวกสบาย 3.22 64.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานชองทางการบริการ 3.18 63.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงานเพ่ือรับ
ฟงปญหา 

3.16 63.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชองทางการสื่อสาร 3.20 64.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.23 64.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อออนไลน
และสื่ออ่ืน ๆ 

3.19 63.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ 3.26 65.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานบุคลากร 3.15 63.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. มารยาทในการขับรถของพนักงานขับรถโดยสาร  3.10 62.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. การสื่อสารของพนักงานเก็บคาโดยสาร 3.20 64.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.26 65.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. สภาพภายในรถ เชน ความสะอาด อากาศถายเท 3.21 64.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด 3.32 66.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
3. สัญญาณเปดปดประตู แจงเตือนผูใชบริการ 3.25 65.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.22 64.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนรถในชวงเวลาเรงดวน 3.24 64.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
2. การจอดรับผูโดยสารและการออกรถอยางนุมนวล 3.23 64.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
3. การรับ-สงผูโดยสารตรงตามปาย/ไมเลยปาย 3.19 63.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

รวมคาเฉล่ีย 3.20 64.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
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ภาพท่ี 5.7.4-1 ความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

        

 5.7.5  ความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

 ผลการสํารวจความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

โดยรวม พบวา ผูใชบริการมีระดับความตองการและความคาดหวัง ในระดับมาก ( x = 3.86 จากคะแนนเต็ม 

5.00) 

 ท้ังนี้ผูใชบริการมีระดับความตองการและคาดหวังตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 

1) เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง ( x = 3.92 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) รถโดยสารอยูในสภาพ

ท่ีดีพรอมบริการ และราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.90 จาก

คะแนนเต็ม 5.00) 3) พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร และบริการดวยความปลอดภัย

ตลอดการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง ตรงตามปาย ( x = 3.88 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา ( x = 3.76 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดย       

มีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.7.5-1  
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ตารางท่ี 5.7.5-1 ระดับความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ  

(รถโดยสารปรับอากาศ) 

รายการปจจัย 
คาเฉล่ีย  
( x ) 

รอยละ 
ระดับความตองการ
และความคาดหวัง 

1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการมีความเพียงพอ 3.84 76.80 ระดับมาก 
2. รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ 3.90 78.00 ระดับมาก 
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 3.92 78.40 ระดับมาก 
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา 3.90 78.00 ระดับมาก 
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะกับผูใชบริการ 3.86 77.20 ระดับมาก 
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสาร
หลากหลายชองทาง 

3.82 76.40 ระดับมาก 

7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา 3.76 75.20 ระดับมาก 
8. สิง่อํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน 3.84 76.80 ระดับมาก 
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร 3.88 77.60 ระดับมาก 
10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จอดรับ
ข้ึน-ลง ตรงตามปาย 

3.88 77.60 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.86 77.20 ระดับมาก 
         

 5.7.6  ความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

 ผลการสํารวจความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) โดยรวม พบวา 

ผูใชบริการมีความผูกพัน ในระดับมาก ( x = 3.59 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยผูใชบริการมีความผูกพันตอ

ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) รูสึกคุนเคยกับบริการของ ขสมก. มาอยางยาวนาน ( x = 3.64 

จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ใหความรวมมือในการใชบริการรถของ ขสมก. ( x = 3.60 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

3) รูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของ ขสมก. ( x = 3.58 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยมีรายละเอียดแสดงใน

ตารางท่ี 5.7.6-1  

 

ตารางท่ี 5.7.6-1 ระดับความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความผูกพัน 
1. รูสึกรักและผูกพันกับบริการของ ขสมก. 3.55 71.00 ระดับมาก 
2. รูสึกคุนเคยกับบริการของ ขสมก. มาอยางยาวนาน 3.64 72.80 ระดับมาก 
3. รูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของ ขสมก. 3.58 71.60 ระดับมาก 
4. ใหความรวมมือในการใชบริการรถของ ขสมก. 3.60 72.00 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.59 71.80 ระดับมาก 
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        5.7.7  ความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

 ผลการสํารวจความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) โดยรวม พบวา ผูใชบริการ       

มีความภักดี ในระดับมาก ( x = 3.61 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดยผูใชบริการมีความภักดีตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูใชบริการยังคงใชบริการของ ขสมก. อยางสมํ่าเสมอ และเลือกใชบริการของ 

ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืนๆ คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.63 จากคะแนนเต็ม 5.00) 2) ผูใชบริการมักจะ

แนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของ ขสมก. ( x = 3.62 จากคะแนนเต็ม 5.00) 3) ผูใชบริการจะใชบริการ

ของ ขสมก. แมจะมีบริการอ่ืนๆ ท่ีดีกวา ( x = 3.61 จากคะแนนเต็ม 5.00) และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

ผูใชบริการเห็นวาบริการของ ขสมก. เปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด ( x = 3.56 จากคะแนนเต็ม 5.00) โดย         

มีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.7.7-1  

 

ตารางท่ี 5.7.7-1 ระดับความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

รายการปจจัย คาเฉล่ีย ( x ) รอยละ ระดับความภักดี 
1. บริการของ ขสมก. เปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด 3.56 71.20 ระดับมาก 
2. ยังคงใชบริการของ ขสมก. อยางสมํ่าเสมอ 3.63 72.60 ระดับมาก 
3. เลือกใชบริการของ ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืนๆ 3.63 72.60 ระดับมาก 
4. จะใชบริการของ ขสมก. แมจะมีบริการอ่ืนๆ ท่ีดีกวา 3.61 72.20 ระดับมาก 
5. มักจะแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของ ขสมก. 3.62 72.40 ระดับมาก 

รวมคาเฉล่ีย 3.61 72.20 ระดับมาก 
 

       5.7.8  ขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

  ผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) ใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ 3 ลําดับแรกคือ 1) ควรมี

มาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จํานวน 157 คน (รอยละ 18.70)  2) ควรดูแล

ความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ จํานวน 146 คน (รอยละ 17.40) 3) ควรนํา

เทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางการเดินรถ จํานวน 140 คน (รอยละ 16.70) 

และขอเสนอแนะท่ีมีลําดับสุดทายคือ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ จํานวน 6 คน (รอยละ 0.70) โดยมีรายละเอียดแสดงใน

ตารางท่ี 5.7.8-1 
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ตารางท่ี 5.7.8 ขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ ลําดับท่ี 
1. ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและ
เสนทางการเดินรถ 

140 16.70 3 

2. ควรเพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 71 8.50 6 
3. ควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 131 15.60 4 
4. ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 146 17.40 2 
5. ควรจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ ใหพรอมใชงาน 

92 11.00 5 

6. ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 157 18.70 1 
7. พนักงานประจํารถควรพรอมบริการ/ขับรถดวยความปลอดภัย 46 5.50 8 
8. ควรมีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 51 6.10 7 
9. อ่ืนๆ 6 0.70 9 

รวม 840 100.00  
 

5.8  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

      5.8.1  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ  รถโดยสาร 

เอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.8.1 
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ตารางท่ี 5.8.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 

กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

ปจจัย 

รถโดยสาร ขสมก. รถโดยสารเอกชนรวมบริการ ระบบขนสงที่เปนคูแขงของ ขสมก. 

รถโดยสาร            
ปรับอากาศ 

รถโดยสาร 
ธรรมดา 

รถโดยสาร 
(ปรับอากาศ/ 
รถธรรมดา) 

รถตู 
รถไฟฟา MRT 
รถไฟฟา BTS 
 รถไฟฟา ARL 

เรือดวนเจาพระยา 
เรือขามฟาก 

เรือคลองแสนแสบ 
คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ 

ดานผลิตภัณฑ  3.71 74.20 3.70 74.00 3.69 73.80 3.62 72.40 4.04 80.80 3.90 78.00 
ดานราคา 3.73 74.60 3.85 77.00 3.71 74.20 3.70 74.00 3.72 74.40 4.08 81.60 
ดานชองทางการบริการ 3.65 73.00 3.70 74.00 3.62 72.40 3.65 73.00 3.88 77.60 3.64 72.80 
ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.55 71.00 3.59 71.80 3.53 70.60 3.44 68.80 3.68 73.60 3.11 62.20 

ดานบุคลากร 3.86 77.20 3.98 79.60 3.79 75.80 3.74 74.80 4.16 83.20 3.86 77.20 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.73 74.60 3.78 75.60 3.72 74.40 3.67 73.40 3.99 79.80 3.88 77.60 
ดานกระบวนการ
ใหบริการและความ
ปลอดภัย 

3.86 77.20 3.95 79.00 3.78 75.60 3.73 74.60 4.11 82.20 4.00 80.00 

รวม 3.73 74.60 3.79 75.80 3.70 74.00 3.65 73.00 3.94 78.80 3.78 75.60 
 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวม เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับ
มากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.94) คิดเปนรอยละ 78.80  2) รถโดยสาร
องคการ รถโดยสารธรรมดา ( x = 3.79) คิดเปนรอยละ 75.80 และ 3)  ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 
เรือโดยสาร ( x = 3.78) คิดเปนรอยละ 75.60 

 - ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจภาพรวม โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด 
คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 4.04) คิดเปนรอยละ 80.80  2) ระบบขนสงท่ีเปน
คูแขงของ ขสมก. เรือโดยสาร ( x = 3.90) คิดเปนรอยละ 78.00 และ3) รถโดยสารองคการ รถโดยสารปรับ
อากาศ ( x = 3.71) คิดเปนรอยละ 74.20 

 - ดานราคา พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจภาพรวม โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) 
ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. เรือโดยสาร ( x = 4.08) คิดเปนรอยละ 81.60 2) รถโดยสารองคการ รถ
โดยสารธรรมดา ( x = 3.85) คิดเปนรอยละ 77.00 และ3) รถโดยสารองคการ รถโดยสารปรับอากาศ ( x = 
3.73) คิดเปนรอยละ 74.60 

 - ดานชองทางการบริการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจภาพรวม โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับ
มากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.88) คิดเปนรอยละ 77.60 2) รถ
โดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา ( x = 3.70) คิดเปนรอยละ 74.00 และ 3)           รถโดยสารองคการ 
รถโดยสารปรับอากาศ  และรถโดยสารองคการเอกชนรวมบริการ รถตู ( x = 3.65) มีคาเฉลี่ยเทากัน คิดเปน
รอยละ 73.00 

 - ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจภาพรวม โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับ
มากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.68) คิดเปนรอยละ 73.60                
2) รถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา ( x = 3.59) คิดเปนรอยละ 71.80 และ3)รถโดยสารองคการ        
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รถโดยสารปรับอากาศ  ( x = 3.55) คิดเปนรอยละ 71.00 

 - ดานบุคลากร พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจภาพรวม โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด 
คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 4.16) คิดเปนรอยละ 83.20 2) รถโดยสารองคการ 
รถโดยสารธรรมดา ( x = 3.98) คิดเปนรอยละ 79.60 และ3)รถโดยสาร   องคการ รถโดยสารปรับอากาศ  
และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. เรือโดยสาร ( x = 3.86) คิดเปนรอยละ 77.20 

 - ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจภาพรวม โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับ
มากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.99) คิดเปนรอยละ 79.80 2) ระบบ
ขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. เรือโดยสาร ( x = 3.88) คิดเปนรอยละ 77.60 และ3) รถโดยสารองคการ รถ
โดยสารธรรมดา ( x = 3.78) คิดเปนรอยละ 75.60 

 - ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจภาพรวม โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 4.11) คิดเปน
รอยละ 82.20 2) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. เรือโดยสาร ( x = 4.00) คิดเปนรอยละ 80.00 และ3) 
รถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา ( x = 3.95) คิดเปนรอยละ 79.00 
 

 5.8.2  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสาร

เอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

 การศึกษาเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการระหวางรถโดยสารองคการกับรถโดยสารเอกชน

รวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.8.2 

ตารางท่ี 5.8.2 ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 

กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

ปจจัย 

รถโดยสาร ขสมก. รถโดยสารเอกชนรวมบริการ ระบบขนสงที่เปนคูแขงของ ขสมก. 

รถโดยสาร            
ปรับอากาศ 

รถโดยสาร 
ธรรมดา 

รถโดยสาร 
(ปรับอากาศ/ 
รถธรรมดา) 

รถตู 
รถไฟฟา MRT 
รถไฟฟา BTS 
 รถไฟฟา ARL 

เรือดวนเจาพระยา 
เรือขามฟาก 

เรือคลองแสนสบ 
คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ 

ดานผลิตภัณฑ  3.21 64.20 3.13 62.60 3.42 68.40 3.43 68.60 3.74 74.80 2.45 49.00 
ดานราคา 3.27 65.40 3.09 61.80 3.38 67.60 3.43 68.60 3.53 70.60 2.48 49.60 
ดานชองทางการบริการ 3.24 64.80 3.12 62.40 3.42 68.40 3.39 67.80 3.52 70.40 2.66 53.20 
ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.29 65.80 3.16 63.20 3.42 68.40 3.37 67.40 3.57 71.40 2.60 52.00 

ดานบุคลากร 3.23 64.60 3.08 61.60 3.39 67.80 3.39 67.80 3.66 73.20 2.41 48.20 
ดานลักษณะทาง
กายภาพ 

3.28 65.60 3.24 64.80 3.44 68.80 3.35 67.00 3.68 73.60 2.45 49.00 

ดานกระบวนการ
ใหบริการและ             
ความปลอดภยั 

3.27 65.40 3.17 63.40 3.38 67.60 3.39 67.80 3.68 73.60 2.53 50.60 

รวม 3.25 65.00 3.14 62.80 3.41 68.20 3.40 68.00 3.63 72.60 2.51 50.20 
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 ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ  

และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. พบวาผูใชบริการมีความไมพึงพอใจโดยรวม เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 

อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.63) คิดเปนรอยละ 72.60  2)           

รถโดยสาร เอกชนรวมบริการ รถโดยสารปรับอากาศ/ธรรมดา ( x = 3.41) คิดเปนรอยละ 68.20 และ 3)    

รถโดยสารเอกชนรวมบรกิาร รถตู ( x = 3.40) คิดเปนรอยละ 68.00 

 - ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจภาพรวม เรียง ลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด 
คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.74) คิดเปนรอยละ 74.80 2) รถโดยสารองคการ
เอกชนรวมบริการ รถตู ( x = 3.43) คิดเปนรอยละ 68.60 และ 3) รถโดยสารองคการเอกชนรวมบริการ     
รถโดยสารปรับอากาศ/ธรรมดา ( x = 3.42) คิดเปนรอยละ 68.40 

 - ดานราคา พบวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจภาพรวม เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) 
ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.53) คิดเปนรอยละ 70.60 2) รถโดยสารองคการเอกชน
รวมบริการ รถตู ( x = 3.43) คิดเปนรอยละ 68.60 และ 3) รถโดยสารองคการเอกชนรวมบริการ รถโดยสาร
ปรับอากาศ/ธรรมดา ( x = 3.38) คิดเปนรอยละ 67.60 

 - ดานชองทางการบริการ พบวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจภาพรวม โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 
อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.52)   คิดเปนรอยละ 70.40 2) 
รถโดยสารองคการเอกชนรวมบริการ รถโดยสารปรับอากาศ/ธรรมดา ( x = 3.42) คิดเปนรอยละ 68.40 และ 
3) รถโดยสารองคการเอกชนรวมบริการ รถตู ( x = 3.39) คิดเปนรอยละ 67.80 

 - ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจภาพรวม เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับ
มากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.57) คิดเปนรอยละ 71.40 2) รถโดยสาร
องคการเอกชนรวมบริการ รถโดยสารปรับอากาศ/ธรรมดา ( x = 3.42) คิดเปนรอยละ 68.40 และ 3) รถ
โดยสารองคการเอกชนรวมบริการ รถตู ( x = 3.37) คิดเปนรอยละ 67.40 

 - ดานบุคลากร พบวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจภาพรวม เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 
1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.66) คิดเปนรอยละ 73.20 2) รถโดยสารองคการ
เอกชนรวมบริการ รถโดยสารปรับอากาศ/ธรรมดา และรถโดยสารองคการเอกชนรวมบริการ รถตู มีคาเฉลี่ย
เทากัน ( x = 3.39) คิดเปนรอยละ 67.80 และ3) รถโดยสารองคการ ขสมก. ปรับอากาศ ( x = 3.23) คิดเปน
รอยละ 64.60 

 - ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจภาพรวม  เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับ
มากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.68)  คิดเปนรอยละ 73.60 2) รถ
โดยสารองคการเอกชนรวมบริการ รถตู ( x = 3.35) คิดเปนรอยละ 67.00 และ 3) รถโดยสารองคการเอกชน
รวมบริการ รถโดยสารปรับอากาศ/ธรรมดา ( x = 3.44) คิดเปนรอยละ 67.60 

 - ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย พบวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจภาพรวม โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.68) คิดเปน
รอยละ 73.60 2) รถโดยสารองคการเอกชนรวมบริการ รถตู ( x = 3.39) คิดเปนรอยละ 67.80 และ 3) รถ
โดยสารองคการเอกชนรวมบริการ รถโดยสารปรับอากาศ/ธรรมดา ( x = 3.38) คิดเปน  รอยละ 67.60 
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 5.8.3  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของ

ผูใชบริการรถโดยสารองคการกับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

 การศึกษาเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการระหวางรถโดยสารองคการกับ  

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.8.3 

ตารางท่ี 5.8.3 ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 

กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

ปจจัย 

รถโดยสาร ขสมก. รถโดยสารเอกชนรวมบริการ ระบบขนสงที่เปนคูแขงของ ขสมก. 

รถโดยสาร            
ปรับอากาศ 

รถโดยสาร 
ธรรมดา 

รถโดยสาร 
(ปรับอากาศ/ 
รถธรรมดา) 

รถตู 
รถไฟฟา MRT 
รถไฟฟา BTS 
 รถไฟฟา ARL 

เรือดวนเจาพระยา 
เรือขามฟาก 

เรือคลองแสนสบ 
คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ 

ความตองการและ 
ความคาดหวัง 

3.78 75.60 3.94 78.80 3.79 75.80 3.63 72.60 3.98 79.60 3.93 78.60 

ความผูกพัน 3.57 71.40 3.62 72.40 3.54 70.80 3.57 71.40 3.75 75.00 3.55 71.00 
ความภักดี 3.57 71.40 3.65 73.00 3.58 71.60 3.62 72.40 3.82 76.40 3.61 72.20 

  

 ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการกับรถโดยสาร
เอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. พบวา ผูใชบริการมีความตองการและความ
คาดหวัง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา          
( x = 3.98) คิดเปนรอยละ 79.60  2) รถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา ( x = 3.94) คิดเปนรอยละ 
78.80 และ 3)  ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. เรือโดยสาร ( x = 3.93) คิดเปนรอยละ 78.60  
  

 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของผูใชบริการ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบ
ขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.75) คิดเปนรอยละ 75.00  2) รถโดยสารองคการ รถโดยสาร
ธรรมดา ( x = 3.62) คิดเปนรอยละ 72.40 และ 3) รถโดยสารองคการ รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสาร
เอกชนรวมบริการ รถตู มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.57) คิดเปนรอยละ 71.40 
  

 เปรียบเทียบความภักดีของผูใชบริการ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสง   
ท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.82) คิดเปนรอยละ 76.40 2) รถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา  
( x = 3.65) คิดเปนรอยละ 73.00 และ 3) และรถโดยสารเอกชนรวมบริการ รถตู ( x = 3.62) คิดเปนรอยละ 
72.40 
 

 5.8.4  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) กับ  

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม) 

 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) กับรถโดยสารเอกชน

รวมบริการ (ภาพรวม) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.8.4 
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ตารางท่ี 5.8.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม) 

ปจจัย 
รถโดยสาร ขสมก. (ภาพรวม) 

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
(ภาพรวม) 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 
ดานผลิตภัณฑ  3.70 74.00 3.67 73.40 
ดานราคา 3.80 76.00 3.70 74.00 
ดานชองทางการบริการ 3.68 73.60 3.58 71.60 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.57 71.40 3.55 71.00 
ดานบุคลากร 3.92 78.40 3.76 75.20 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.75 75.00 3.70 74.00 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.90 78.00 3.73 74.60 

รวม 3.76 75.20 3.67 73.40 
 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.) และรถโดยสารเอกชน
รวมบริการ พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) ( x = 3.76) คิดเปน  
รอยละ 75.20 ซ่ึงมากกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ ( x = 3.67) คิดเปนรอยละ 73.40 และเม่ือพิจารณา
ความพึงพอใจแตละปจจัย พบวา ท้ัง 7 ปจจัย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย
มีคาเฉลี่ยและคารอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.) มากกวาความ    
พึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  
 

 สรุปไดวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) มากกวารถโดยสารเอกชนรวม
บริการ ในภาพรวม และพิจารณารายปจจัยท้ัง 7 ปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการและความ
ปลอดภยั โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) มากกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ
ทุกปจจัย 
 
 

 5.8.5  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) กับ

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม) 

 การศึกษาเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการระหวางรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) กับรถโดยสาร  

เอกชนรวมบริการ (ภาพรวม) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.8.5 
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ตารางท่ี 5.8.5 ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม)  

ปจจัย 
รถโดยสาร ขสมก. (ภาพรวม) 

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
(ภาพรวม) 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 
ดานผลิตภัณฑ  3.17 63.40 3.42 68.40 
ดานราคา 3.18 63.60 3.39 67.80 
ดานชองทางการบริการ 3.18 63.60 3.41 68.20 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.23 64.60 3.40 68.00 
ดานบุคลากร 3.15 63.00 3.39 67.80 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.26 65.20 3.40 68.00 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.22 64.40 3.41 68.20 

รวม 3.20 63.97 3.40 68.05 

  

 ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.) และรถโดยสารเอกชน
รวมบริการ พบวาผูใชบริการมีความไมพึงพอใจโดยรวมตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) ( x = 3.20) คิดเปน
รอยละ 63.97 ซ่ึงนอยกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ ( x = 3.40) คิดเปนรอยละ 68.05 และเม่ือพิจารณา
ความไมพึงพอใจแตละปจจัย พบวา ท้ัง 7 ปจจัย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ      
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการและ    
ความปลอดภัยมีคาเฉลี่ยและคารอยละความไมพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.)    
นอยกวาความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  
 
 สรุปไดวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) นอยกวารถโดยสารเอกชนรวม
บริการ ในภาพรวม และพิจารณารายปจจัย ท้ัง 7 ปจจัย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
บริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ
และความปลอดภัย โดยผูใชบริการไมมีความพึงพอใจตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) นอยกวารถโดยสาร
เอกชนรวมบริการทุกปจจัย 
 

 5.8.6  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของ

ผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม)  

 การศึกษาเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการระหวางรถโดยสารองคการ 

(ภาพรวม) กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5.8.6 
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ตารางท่ี 5.8.6 ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 

(ภาพรวม) กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม)  

ปจจัย 
รถโดยสาร ขสมก. (ภาพรวม) 

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
(ภาพรวม) 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 
ความตองการและความคาดหวัง 3.86 77.20 3.74 74.80 
ความผูกพัน 3.59 71.80 3.56 71.20 
ความภักดี 3.61 72.20 3.62 72.40 

 
 ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ และรถโดยสาร
เอกชนรวมบริการ พบวา ผูใชบริการมีความตองการและความคาดหวังตอรถโดยสารองคการ ( x = 3.86)   
คิดเปนรอยละ 77.20 มากกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ ( x = 3.74) คิดเปนรอยละ 74.80  
 

 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
พบวา ผูใชบริการมีความตองการและความคาดหวังตอรถโดยสารองคการ ( x = 3.59)   คิดเปนรอยละ 71.80 
มากกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ ( x = 3.56) คิดเปนรอยละ 71.20   
 

 ผลการเปรียบเทียบความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ พบวา 
ผูใชบริการมีความภักดีตอรถโดยสารองคการ ( x = 3.61)  คิดเปนรอยละ 72.20 นอยกวารถโดยสารเอกชน
รวมบริการ ( x = 3.62) คิดเปนรอยละ 72.40  
 

 สรุปไดวา ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดี ระหวาง
ผูใชบริการรถโดยสารองคการกับรถโดยสารเอกชนรวมบริการนั้น พบวาคาเฉลี่ยและคารอยละความตองการและ
ความคาดหวัง และความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการมากกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ มีเพียง
ความภักดีท่ีรถโดยสารองคการมีคาเฉลี่ยและคารอยละนอยกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการนั้น 
 
5.9  การแบงกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.) 

 การแบงกลุมผูใชบริการรถโดสารองคการ (ขสมก.) เปนการจัดกลุมของผูใชบริการท่ีมีคุณลักษณะทาง

ประชากรศาสตรคลายคลึงกันเปนเกณฑในการแบงกลุม  โดยมีวัตถุประสงคของการแบงกลุมเพ่ือชวยให

องคการเขาใจลักษณะของกลุมลูกคา พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสาร เพ่ือตอบสนองตอความตองการและ

ความคาดหวังของกลุมผูใชบริการ  และสามารถกําหนดผูใชบริการกลุมเปาหมายในอนาคตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  สําหรับการแบงกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.) ไดกําหนดใหมีการแบงกลุม

ผูใชบริการรถโดยสารองคการ ประเภทรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 5.9.1  การแบงกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารปรับอากาศ  

 การแบงกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารปรับอากาศ ไดกําหนดเกณฑในการแบงกลุม   โดย

ใชลักษณะทางประชากรศาสตรของผูใชบริการรถโดยสาร จําแนกตามอายุ การศึกษา อาชีพ รายได ซ่ึงสามารถ
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สรุปไดดังนี้  ผลการศึกษาการจัดกลุมดวยเทคนิคการใชเกณฑประชากรศาสตร และการใชสถิติการแบงกลุม 

พบวาจากขอมูลสามารถแบงกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารปรับอากาศ  แบงไดเปน 5 กลุม  

 กลุมท่ี 1 กลุมผูใชบริการท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา ซ่ึงเปนกลุมท่ีใชบริการรถโดยสารปรับอากาศมาก

ท่ีสุด มีอายุอยูระหวาง 18-25 ป มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี มีรายไดต่ํากวา 

10,000 บาทตอเดือน ไมไดใชบริการรถโดยสารทุกสัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 9.00-12.00 น. 

เหตุผลในการใชบริการคือประหยัดคาใชจาย และใชบริการเพ่ือเดินทางไปโรงเรียน ไปมหาวิทยาลัย โดยใช

บริการรถโดยสารปรับอากาศถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตองตอรถ  

 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานบุคลากรท่ีใหบริการสูงสุด และมีความไมพึงพอใจดานลักษณะ

ทางกายภาพของรถโดยสาร  คาดหวังใหพนักงานบริการดวยความสุภาพ และบริการดวยความปลอดภัยตลอด

การเดินทาง ผูใชบริการรูสึกผูกพัน คุนเคยกับบริการของรถโดยสารปรับอากาศมาอยางยาวนาน และจะยังคง   

ใชบริการของ ขสมก. แมจะมีบริการอ่ืนท่ีดีกวา ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ 

การนําเทคโนโลยีสมัยใหม การนําแอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางการเดินรถ และตองการใหมี

มาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ี

ใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 

 กลุมท่ี 2  กลุมผูใชบริการท่ีเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน อายุอยูระหวาง 26 - 45 ป 

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดต่ํากวา 15,000 – 20,000 บาทตอเดือน ใชบริการรถโดยสารเปน

ประจําทุกวัน ชวงเวลาในการใชบริการคือ 05.00 – 09.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือประหยัดคาใชจาย

และเสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ โดยใชบริการรถโดยสารปรับอากาศ

ถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ 

 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัยสูงสุด และมีความไม

พึงพอใจ ดานลักษณะทางกายภาพของรถโดยสาร  คาดหวังใหพนักงานบริการดวยความสุภาพ และรถโดยสาร

อยูในสภาพท่ีดีพรอมใหบริการ  ผูใชบริการรูสึกรักผูกพันกับบริการของรถโดยสารปรับอากาศ  และคิดวาการ

ใชบริการรถโดยสารของ ขสมก. เปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการให

ปรับปรุง คือ การดูแลความสะอาด และบํารุงรักษารถโดยสารใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

 กลุมท่ี 3 กลุมผูใชบริการท่ีมีอาชีพอิสระ ธุรกิจสวนตัว คาขาย  อายุอยูระหวาง 26 - 45 ป มีการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี มีรายไดต่ํากวา 15,000 – 20,000 บาทตอเดือน ใชบริการ   

รถโดยสาร 2-3 ครั้งตอสัปดาห  ชวงเวลาในการใชบริการคือ 05.00 – 12.00 น. (ชวงเวลา 05.00 – 09.00 

และ09.00 – 12.00 มีความถ่ีในการใชบริการใกลเคียงกัน) เหตุผลในการใชบริการ คือประหยัดคาใชจายและ

เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ ใชบริการรถโดยสารปรับอากาศถึง

จุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ 
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 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัยสูงสุด และมีความ  

ไมพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพของรถโดยสาร  คาดหวังใหรถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมใหบริการ 

และมีเสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง  ผูใชบริการรูสึกรักผูกพันกับบริการของรถโดยสารปรับ

อากาศ  และจะยังคงใชบริการรถโดยสารของ ขสมก. อยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ี

ตองการใหปรับปรุง คือ มีเท่ียวรถบริการในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน และมีมาตรการควบคุมการติดตอของการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 

 กลุมท่ี 4 กลุมผูใชบริการท่ีเปนผูใชแรงงาน/ รับจางท่ัวไป อายุอยูระหวาง 46 - 60 ป มีการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี มีรายไดต่ํากวา 10,001 – 15,000 บาทตอเดือน ใชบริการ     

รถโดยสารเปนประจําทุกวัน ชวงเวลาในการใชบริการคือ 05.00 – 09.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือ

ประหยัดคาใชจาย  ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ โดยใชบริการรถโดยสารปรับอากาศถึงจุดหมายปลายทาง

โดยไมตอรถ 

 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานบุคลากร และมีความไมพึงพอใจดานผลิตภัณฑ คาดหวังให    

รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมใหบริการ และราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา รูสึก

คุนเคยบริการของรถโดยสารปรับอากาศมาอยางยาวนาน  และจะยังคงใชบริการรถโดยสารของ ขสมก. อยาง

สมํ่าเสมอ ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ มีการดูแลความสะอาด บํารุงรักษา    

รถโดยสารใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ และมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัส     

โควิค-19 (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 

 กลุมท่ี 5 กลุมผูใชบริการท่ีเปนพอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน อายุ 60 ปข้ึนไป มีการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายไดตํ่ากวา 10,001 – 15,000 บาทตอเดือน ใชบริการรถโดยสาร 2-3 ครั้ง

ตอสัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 09.00 – 12.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือประหยัดคาใชจายและ

เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ และซ้ือของ/จายตลาด โดยใชบริการ     

รถโดยสารปรับอากาศถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ 

 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย และมีความ          

ไมพึงพอใจ ดานลักษณะทางกายภาพ คาดหวังใหรถโดยสารมีสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณพรอมใชงาน 

และบริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง  ผูใชบริการใหความรวมมือในการใชบริการรถโดยสาร และ

เลือกใชบริการรถโดยสารของ ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืน  ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการ

ใหปรับปรุง คือ มีการจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหพรอมใชงาน และมี

มาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ี

ใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 
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        5.9.2  การแบงกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา 

 ผลการศึกษาการจัดกลุมดวยเทคนิคการใชเกณฑประชากรศาสตร และการใชสถิติการแบงกลุม พบวา

จากขอมูลสามารถกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา แบงไดเปน 5 กลุม  

 กลุมท่ี 1 กลุมผูใชบริการท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา อายุอยูระหวาง 18-25 ป มีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน ไมไดใชบริการรถโดยสาร          

ทุกสัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 09.00-12.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือ ประหยัดคาใชจาย และ    

ใชบริการเพ่ือเดินทางไปโรงเรียน  ไปมหาวิทยาลัย  ใชบริการรถโดยสารธรรมดาถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ 

 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานบุคลากร และมีความไมพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 

คาดหวังใหรถโดยสารมีเสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง  ผูใชบริการจะเลือกใชบริการรถโดยสาร

ของ ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืน  ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ ควรมีการ

ดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถโดยสารใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ และมีมาตรการควบคุมการติดตอของ

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 

 กลุมท่ี 2  กลุมผูใชบริการท่ีเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน อายุอยูระหวาง          

26 - 45 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดต่ํากวา 15,000 – 20,000 บาทตอเดือน ใชบริการ         

รถโดยสาร  2-3 ครั้งตอสัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 05.00 – 09.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือ

ประหยัดคาใชจายและสะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืนๆ ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ โดยใชบริการ      

รถโดยสารธรรมดาถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ 

 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานบุคลากร และมีความไมพึงพอใจ ดานลักษณะกายภาพ 

คาดหวังใหรถโดยสารมีวิธีการชําระคาโดยสารเหมาะสมสําหรับผูใชบริการ โดยผูใชบริการมีความคุนเคยกับ

บริการรถโดยสารมาอยางยาวนาน และจะเลือกใชบริการรถโดยสารของ  ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืน  

ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ มีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิค-19 และจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหพรอมใชงาน 

(ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 

  กลุมท่ี 3 กลุมผูใชบริการท่ีมีอาชีพอิสระ ธุรกิจสวนตัว คาขาย  อายุอยูระหวาง 26 - 45 ป มีการศึกษา    

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีรายไดต่ํากวา 15,001 – 20,000 บาทตอเดือน ใชบริการรถโดยสาร 2-3 

ครั้งตอสัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 09.00 – 12.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือประหยัดคาใชจาย

และเสนทางครอบคลุมหลากหมายพ้ืนท่ี  ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ โดยใชบริการรถโดยสารธรรมดาถึง

จุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ  
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 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย และมีความไมพึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ คาดหวังใหพนักงานใหบริการดวยความสุภาพ และบริการดวยความปลอดภัยตลอดการ

เดินทาง  ผูใชบริการมีความคุนเคยกับบริการรถโดยสารมาอยางยาวนาน และยังคงใชบริการรถโดยสารอยาง

สมํ่าเสมอ ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ มีมาตรการควบคุมการติดตอของการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 และจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหพรอม

ใชงาน (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 

 กลุมท่ี 4 กลุมผูใชบริการท่ีเปนผูใชแรงงาน/ รับจางท่ัวไป อายุอยูระหวาง 26 - 60 ป (ชวงอายุ 26 - 

45 ป และ ชวงอายุ 46 - 60 ป มีความถ่ีของผูใชบริการใกลเคียงกัน) มีจํานวน มีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  รายไดต่ํากวา 10,001 – 15,000 บาทตอเดือน ใชบริการรถโดยสารเปนประจําทุกวัน 

ชวงเวลาในการใชบริการคือ 09.00 – 12.00 น. และ 18.00-21.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือประหยัด

คาใชจาย  ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ โดยใชบริการรถโดยสารธรรมดาถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ 

 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานบุคลากร และมีความไมพึงพอใจ ดานลักษณะทางกายภาพ  

คาดหวังใหรถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ และมีเสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 

ผูใชบริการมีความคุนเคยกับบริการรถโดยสารมาอยางยาวนาน และยังเลือกใชบริการรถโดยสารกอนเดินทาง

ดวยวิธีอ่ืน ๆ ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ มีมาตรการควบคุมการติดตอของการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19  ดูแลความสะอาด บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ และจัดเตรียม

อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหพรอมใชงาน (ลําดับความสําคัญของปญหามี

ความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น 

 กลุมท่ี 5 กลุมผูใชบริการท่ีเปนพอบาน/แมบาน/ วางงาน อายุอยูระหวาง 36 - 45 ป  มีการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีรายไดต่ํากวา 10,001 – 15,000 บาทตอเดือน ใชบริการรถโดยสารเปน 2-3 

ครั้งตอสัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 12.00 น. - 18.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือประหยัด

คาใชจาย  ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ โดยใชบริการรถโดยสารธรรมดาถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ 

 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย และมีความไมพึง

พอใจดานลักษณะทางกายภาพ  คาดหวังใหรถโดยสารมีสิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใช

บริการ  ผูใชบริการมีความคุนเคยกับบริการรถโดยสารมาอยางยาวนาน และแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการ

ของรถโดยสารธรรมดา ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ มีการดูแลความสะอาด

บํารุงรักษา รถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ  และมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัส

โควิค-19 (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 
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   บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษา 

 
6.1  สรุปผลการศึกษา 
 

 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

โดยไดดําเนินการสํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงประกอบดวย ผูใชบริการรถโดยสารองคการ ผูใชบริการ   

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงขององคการ จํานวนรวมท้ังสิ้น 1,680 

ตัวอยาง  มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ผูใชบริการรถโดยสารองคการ ประกอบดวย ผูใชรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 420 คน และ

ผูใชบริการรถโดยสารธรรมดา จํานวน 420 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 840 คน 

 2) ผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย ผูใชบริการรถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสาร

ธรรมดา จํานวน 280 คน และผูใชบริการรถตูโดยสาร จํานวน 140 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 420 คน 

 3) ผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขงขององคการ ประกอบดวย ผูใชบริการรถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, 

รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) จํานวน 210 คน และผูใชบริการเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา, เรือขามฟาก, 

เรือคลองแสนแสบ) จํานวน 210 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 420 คน 
 

 โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถ

โดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ท่ีปรึกษาไดสรางแบบสอบถามบนระบบ Google Form 

ท้ังหมด  จํานวน 6 ชุด และเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการผานระบบออนไลนและการสแกน QR Code 

ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน ซ่ึงเปนรูปแบบการสํารวจท่ีสงเสริมและนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิด

ประโยชน แสดงผลการสํารวจไดอยางรวดเร็วแบบทันทีทันใด ทําใหการสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการ    

ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ดําเนินการไดตามระยะเวลา  รวมถึงดําเนินการตามนโยบายการ

คุมเขมมาตรการปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม พรก. ฉุกเฉิน เรื่องการ

เวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีการใหบริการของ ขสมก. ท้ังในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

 6.1.1 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

 จากผลการสํารวจความพึงพอใจ และไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และ   

ความภักดี ของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประกอบดวยรถโดยสาร   

ปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา สรุปไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.1.1-1 สรุประดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา 

 
ปจจัย 

รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ          ความ

พึงพอใจ 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ           ความ

พึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ  3.71 74.20 พึงพอใจระดับมาก 3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 
ดานราคา 3.73 74.60 พึงพอใจระดับมาก 3.85 77.00 พึงพอใจระดับมาก 
ดานชองทางการบริการ 3.65 73.00 พึงพอใจระดับมาก 3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.55 71.00 พึงพอใจระดับมาก 3.59 71.80 พึงพอใจระดับมาก 
ดานบุคลากร 3.86 77.20 พึงพอใจระดับมาก 3.98 79.60 พึงพอใจระดับมาก 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.73 74.60 พึงพอใจระดับมาก 3.78 75.60 พึงพอใจระดับมาก 
ดานกระบวนการใหบรกิาร 
และความปลอดภัย 

3.86 77.20 พึงพอใจระดับมาก 3.95 79.00 พึงพอใจระดับมาก 

รวม 3.73 74.60 พึงพอใจระดับมาก 3.79 75.80 พึงพอใจระดับมาก 
 

 สรุประดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ประกอบดวย 

รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา 

  -  กลุมผูใชบริการรถโดยสารปรับอากาศมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “พึงพอใจระดับมาก”  

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.73  คิดเปนรอยละ 74.60 ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานบุคลากร ( x = 3.86) และดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      

( x = 3.86) มีคาเฉลี่ยเทากัน คิดเปนรอยละ 77.20  ลําดับ 2) ดานลักษณะทางกายภาพ และ ดานราคา       

( x = 3.73) มีคาเฉลี่ยเทากัน คิดเปนรอยละ 74.60 ลําดับ 3) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ)         

( x = 3.71) คิดเปนรอยละ 74.20 และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.55) 

คิดเปนรอยละ 71.00 
  

  -  กลุมผูใชบริการรถโดยสารธรรมดามีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “พึงพอใจระดับมาก”    

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.79  คิดเปนรอยละ 75.80  ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด     

3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานบุคลากร ( x = 3.98) คิดเปนรอยละ 79.60  ลําดับ 2) ดานกระบวนการ

ใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.95) คิดเปนรอยละ 79.00 ลําดับ 3) ดานราคา ( x = 3.85) คิดเปน

รอยละ 77.00 และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.59) คิดเปนรอยละ 71.80 
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ตารางท่ี 6.1.1-2 สรุประดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา 

 
ปจจัย 

รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ คาเฉลี่ย รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ  3.21 64.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 3.13 62.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานราคา 3.27 65.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 3.09 61.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานชองทางการบริการ 3.24 64.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 3.12 62.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.29 65.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 3.16 63.20 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานบุคลากร 3.23 64.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 3.08 61.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.28 65.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 3.24 64.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานกระบวนการใหบรกิาร 
และความปลอดภัย 

3.27 65.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 3.17 63.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

รวม 3.25 65.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 3.14 62.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

 

 สรุประดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ประกอบดวย 

รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา 

 - กลุมผูใชบริการรถโดยสารปรับอากาศมีความไมพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “ไมพึงพอใจระดับ

ปานกลาง”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.25  คิดเปนรอยละ 65.00 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.29) คิดเปนรอยละ 65.80  

ลําดับ 2) ดานลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.28) คิดเปนรอยละ 65.60 ลําดับ 3) ดานราคา และดาน

กระบวนการใหบริการและความปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.27) คิดเปนรอยละ 65.40 และปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานผลิตภัณฑ ( x = 3.21) คิดเปนรอยละ 64.20 
  

  -  กลุมผูใชบริการรถโดยสารธรรมดามีความไมพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “ไมพึงพอใจระดับปานกลาง”  

มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.14  คิดเปนรอยละ 62.80  ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  

3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.24) คิดเปนรอยละ 64.80  ลําดับ 2) ดาน

กระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.17) คิดเปนรอยละ 63.40 และลําดับ 3) ดานการสงเสริม

การตลาด ( x = 3.16) คิดเปนรอยละ 63.20 และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานบุคคลากร ( x = 3.08)  

คิดเปนรอยละ 61.60 
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ตารางท่ี 6.1.1-3 สรุประดับความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการรถ

โดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา 

 
ปจจัย 

รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ        

ความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ         

ความคิดเห็น 
ความตองการ/ความคาดหวัง 3.78 75.60 ระดับมาก 3.94 78.80 ระดับมาก 
ความผูกพัน 3.57 71.40 ระดับมาก 3.62 72.40 ระดับมาก 
ความภักด ี 3.57 71.40 ระดับมาก 3.65 73.00 ระดับมาก 
 

  สรุประดับความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดี ของผูใชบริการรถโดยสารของ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา 

   - กลุมผูใชบริการรถโดยสารปรับอากาศมีความตองการ/ความคาดหวัง  โดยภาพรวม อยูในระดับ 

“ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน  ( x = 3.78)  คิดเปนรอยละ 75.60  มีความผูกพัน โดยภาพรวม อยูใน

ระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.57) คิดเปนรอยละ 71.40 และมีความภักดี โดยภาพรวม 

อยูในระดับ “ระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.57) คิดเปนรอยละ 71.40 

  -  กลุมผู ใชบริการรถโดยสารธรรมดามีความตองการ/ความคาดหวัง โดยภาพรวม อยู ในระดับ         

“ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.94) คิดเปนรอยละ 78.80 มีความผูกพัน โดยภาพรวม อยูใน

ระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.62) คิดเปนรอยละ 72.40 และมีความภักดี โดยภาพรวม

อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.65) คิดเปนรอยละ 73.00 

 

ตารางท่ี 6.1.1-4 สรุปขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ        

รถโดยสารปรับอากาศ 

 
ขอเสนอแนะ 

รถโดยสารปรับอากาศ 
ความถ่ี รอยละ ลําดับ

ความสําคัญ 
ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิค-19 

89 21.20 1 

ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใช
งานอยูเสมอ 

80 19.00 2 

ควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 67 16.00 3 
 

 สรุปลําดับขอเสนอแนะท่ีมีความสําคัญ 3 ลําดับแรกของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ รถโดยสารปรับอากาศ  
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 - สรุปลําดับขอเสนอแนะท่ีมีความสําคัญ 3 ลําดับแรก ของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ รถโดยสารปรับอากาศ ไดแก ลําดับ 1) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิค-19 คิดเปนรอยละ 21.20 ลําดับ 2) ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยู

เสมอ คิดเปนรอยละ 19.00 และลําดับ 3)  ควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 16.00 
 

ตารางท่ี 6.1.1-5 สรุปขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ        

รถโดยสารธรรมดา 

 
ขอเสนอแนะ 

รถโดยสารธรรมดา 
ความถ่ี รอยละ ลําดับ

ความสําคัญ 
ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิค-19 

63 22.50 1 

ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการให
ขอมูลและเสนทางเดินรถ 

47 16.80 2 

ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใช
งานอยูเสมอ 

42 15.00 3 

 

 - สรุปลําดับขอเสนอแนะท่ีมีความสําคัญ 3 ลําดับแรก ของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ รถโดยสารธรรมดา ไดแก ลําดับ 1) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิค-19 คิดเปนรอยละ 22.50 ลําดับ 2) ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูล

และเสนทางเดินรถ คิดเปนรอยละ 16.80 และลําดับ 3)  ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอม

ใชงานอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 15.00 

 

 6.1.2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารของเอกชนรวมบริการ 

ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู 

 จากผลการสํารวจความพึงพอใจ และไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และ   

ความภักดี ของผูใชบริการรถโดยสารของเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ/รถโดยสาร

ธรรมดา และรถตู สรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 6 สรุปผลการศึกษา  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ป 2564 
 

6-6 

ตารางท่ี 6.1.2-1 สรุประดับความพึงพอใจของความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู 

 
ปจจัย 

รถโดยสารปรับอากาศ/รถโดยสารธรรมดา รถตู 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ              

ความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ              

ความพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ  3.69 73.80 พึงพอใจระดับมาก 3.62 72.40 พึงพอใจระดับมาก 

ดานราคา 3.71 74.20 พึงพอใจระดับมาก 3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 

ดานชองทางการบริการ 3.62 72.40 พึงพอใจระดับมาก 3.65 73.00 พึงพอใจระดับมาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.53 70.60 พึงพอใจระดับมาก 3.44 68.80 พึงพอใจระดับมาก 

ดานบุคลากร 3.79 75.80 พึงพอใจระดับมาก 3.74 74.80 พึงพอใจระดับมาก 

ดานลักษณะทางกายภาพ 3.72 74.40 พึงพอใจระดับมาก 3.67 73.40 พึงพอใจระดับมาก 

ดานกระบวนการใหบรกิาร 
และความปลอดภัย 

3.78 75.60 พึงพอใจระดับมาก 3.73 74.60 พึงพอใจระดับมาก 

รวม 3.70 74.00 พึงพอใจระดับมาก 3.65 73.00 พึงพอใจระดับมาก 

 

     สรุประดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถโดยสารปรับ

อากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู 
 

  - กลุมผูใชบริการรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูใน

ระดับ “พึงพอใจระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.70  คิดเปนรอยละ 74.00  ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจ

ตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานบุคลากร ( x = 3.79) คิดเปนรอยละ 75.80 

ลําดับ 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 3.78)  คิดเปนรอยละ 75.60 ลําดับ 3) ดาน

กายภาพ ( x = 3.72) คิดเปนรอยละ 74.40 และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 

3.53) คิดเปนรอยละ 70.60 
 

  - กลุมผูใชบริการรถตู มีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “พึงพอใจระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ี

ระดับคะแนน 3.65  คิดเปนรอยละ 73.00  ท้ังนี้ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก ลําดับ 1) ดานบุคลากร ( x = 3.74)  คิดเปนรอยละ 74.80  ลําดับ 2) ดานกระบวนการใหบริการและ

ความปลอดภัย ( x = 3.73)  คิดเปนรอยละ 74.60 และลําดับ 3) ดานราคา ( x = 3.70) คิดเปนรอยละ 

74.00 และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.44) คิดเปนรอยละ 68.80 
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ตารางท่ี 6.1.2-2 สรุประดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย       

รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู 

 
ปจจัย 

รถโดยสารปรับอากาศ/รถโดยสารธรรมดา รถตู 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ คาเฉลี่ย รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ  3.42 68.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 3.43 68.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานราคา 3.38 67.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 3.43 68.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานชองทางการบริการ 3.42 68.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 3.39 67.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.42 68.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 3.37 67.40 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานบุคลากร 3.39 67.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 3.39 67.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.44 68.80 ไมพึงพอใจระดับมาก 3.35 67.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
ดานกระบวนการใหบรกิาร 
และความปลอดภัย 

3.38 67.60 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 3.39 67.80 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 

รวม 3.41 68.20 ไมพึงพอใจระดับมาก 3.40 68.00 ไมพึงพอใจระดับปานกลาง 
 

 

 สรุประดับความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถโดยสาร     

ปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู 
 

 - กลุมผูใชบริการรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา มีความไมพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ 

“ไมพึงพอใจระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.41 คิดเปนรอยละ 68.20 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัย

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.44) คิดเปนรอยละ 68.80  

ลําดับ 2) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) ดานชองทางการบริการ ดานการสงเสริมการตลาด         

มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.42) คิดเปนรอยละ 68.40 ลําดับ 3) ดานบุคลากร คาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.39)   

คิดเปนรอยละ 67.80 และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานราคา และดานกระบวนการใหบริการและความ

ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.38) คิดเปนรอยละ 67.60 
 

  -  กลุมผูใชบริการรถตู มีความไมพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับ “ไมพึงพอใจระดับปานกลาง” มีคาเฉลี่ย 

ท่ีระดับคะแนน 3.40  คิดเปนรอยละ 68.00 ท้ังนี้ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก ลําดับ 1) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) และดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.43) คิดเปน

รอยละ 68.60  ลําดับ 2) ดานชองทางการบริการ ดานบุคลากร และดานกระบวนการใหบริการและ        

ความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.39) คิดเปนรอยละ 67.80 ลําดับ 3) ดานการสงเสริมการตลาด       

( x = 3.37) คิดเปนรอยละ 67.40 และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย

เทากัน ( x = 3.35) คิดเปนรอยละ 67.00 
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ตารางท่ี 6.1.2-3 สรุประดับความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการรถ

โดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู 

 
ปจจัย 

รถโดยสารปรับอากาศ/ธรรมดา รถตู 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ        

ความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ         

ความคิดเห็น 
ความตองการ/ความคาดหวัง 3.79 75.80 ระดับมาก 3.63 72.60 ระดับมาก 
ความผูกพัน 3.54 70.80 ระดับมาก 3.57 71.40 ระดับมาก 
ความภักด ี 3.58 71.60 ระดับมาก 3.62 72.40 ระดับมาก 

 

 

 สรุประดับความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารเอกชน

รวมบริการ ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู 
 

- กลุมผู ใชบริการรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดามีความตองการ/ความคาดหวัง           

โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.79 คิดเปนรอยละ 75.80 มีความผูกพัน        

โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.54  คิดเปนรอยละ 70.80 และมีความภักดี    

โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.58  คิดเปนรอยละ 71.60 
 

  - กลุมผูใชบริการรถตูมีความตองการ/ความคาดหวัง  โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ี

ระดบัคะแนน 3.63  คิดเปนรอยละ 72.60  มีความผูกพัน โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับ

คะแนน 3.57  คิดเปนรอยละ 71.40 และมีความภักดี โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับ

คะแนน 3.62  คิดเปนรอยละ 72.40 

 

ตารางท่ี 6.1.2-4 สรุปขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย                         

รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา 

 
ขอเสนอแนะ 

รถโดยสารปรับอากาศ/รถโดยสารธรรมดา 
ความถ่ี รอยละ ลําดับความสําคัญ 

ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิค-19 

63 22.50 1 

ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการให
ขอมูลและเสนทางการเดินรถ 

47 16.80 2 

ควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 47 16.80 2 
ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใช
งานอยูเสมอ 

42 15.00 3 
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 สรุปขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ 

รถโดยสารธรรมดา  
 

 - สรุปลําดับขอเสนอแนะท่ีมีความสําคัญ 3 ลําดับแรกของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

ประเภท รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา คือ ลําดับ 1) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 คิดเปนรอยละ 22.50  ลําดับ 2) ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใช

ในการใหขอมูล และควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 16.80 และลําดับ 3) ควร

ดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 15.00 
 

ตารางท่ี 6.1.2-5 สรุปขอเสนอแนะของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการรถตู 

 
ขอเสนอแนะ 

รถตู 
ความถ่ี รอยละ ลําดับ

ความสําคัญ 
ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการให
ขอมูลและเสนทางการเดินรถ 

30 21.40 1 

ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิค-19 

28 20.00 2 

ควรมีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 26 18.60 3 
 

  

 - สรุปลําดับขอเสนอแนะท่ีมีความสําคัญ 3 ลําดับแรก ของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

ประเภท รถตู คือ ลําดับ 1) ควรนาํเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่น มาใชในการใหขอมูลและเสนทางเดินรถ คิด

เปนรอยละ 21.40 ลําดับ 2) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19        

คิดเปนรอยละ 20.00 และลําดับ 3) ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ     

คิดเปนรอยละ 18.60 

 
 6.1.3 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง ประกอบดวย รถไฟฟา 
(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลอง
แสนแสบ)  
 

 จากผลการสํารวจความพึงพอใจ และไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และ   
ความภักดี ของผูใชบริการรถโดยสารของเอกชนรวมบริการ ประกอบดวยรถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา 
BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ)  สรุปไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.1.3-1 สรุประดับความพึงพอใจของความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง 

ประกอบดวย รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร                         

(เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) 

 
ปจจัย 

รถไฟฟา เรือโดยสาร 

คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ              
ความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ              
ความพึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ  4.04 80.80 พึงพอใจระดับมาก 3.90 78.00 พึงพอใจระดับมาก 

ดานราคา 3.72 74.40 พึงพอใจระดับมาก 4.08 81.60 พึงพอใจระดับมาก 

ดานชองทางการบริการ 3.88 77.60 พึงพอใจระดับมาก 3.64 72.80 พึงพอใจระดับมาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.68 73.60 พึงพอใจระดับมาก 3.11 62.20 พึงพอใจระดับมาก 

ดานบุคลากร 4.16 83.20 พึงพอใจระดับมาก 3.86 77.20 พึงพอใจระดับมาก 

ดานลักษณะทางกายภาพ 3.99 79.80 พึงพอใจระดับมาก 3.88 77.60 พึงพอใจระดับมาก 

ดานกระบวนการใหบรกิาร 
และความปลอดภัย 

4.11 82.20 พึงพอใจระดับมาก 4.00 80.00 พึงพอใจระดับมาก 

รวม 3.94 78.80 พึงพอใจระดับมาก 3.78 75.60 พึงพอใจระดับมาก 

  

 สรุประดับความพึงพอใจของความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง ประกอบดวย 

รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก   

เรือคลองแสนแสบ) 
 

  - กลุมผูใชบริการรถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) มีความพึงพอใจในภาพรวม 

อยูในระดับ “พึงพอใจระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.94  คิดเปนรอยละ 78.80  ท้ังนี้ผูใชบริการ   

มีความพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานบุคลากร ( x = 4.16) คิดเปน

รอยละ 83.20  ลําดับ 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 4.11)  คิดเปนรอยละ 82.20 

และลําดับ 3) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) ( x = 4.04) คิดเปนรอยละ 80.80 และปจจัยท่ีมี 

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.68) คิดเปนรอยละ 73.60 
 

  - กลุมผูใชบริการเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ)  มีความพึงพอใจ

ในภาพรวม อยูในระดับ “พึงพอใจระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.78  คิดเปนรอยละ 75.60 ท้ังนี้

ผูใชบริการพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานราคา ( x = 4.08)  คิดเปน

รอยละ 81.60 ลําดับ 2) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 4.00)  คิดเปนรอยละ 80.00

ลําดับ 3) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) ( x = 3.90) คิดเปนรอยละ 78.00 และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 3.11) คิดเปนรอยละ 62.20 

 

 
 



บทที่ 6 สรุปผลการศึกษา  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ป 2564 
 

6-11 

ตารางท่ี 6.1.3-2 สรุประดับความไมพึงพอใจของความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง 

ประกอบดวย  รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร                        

(เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) 

 
ปจจัย 

รถไฟฟา เรอืโดยสาร 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ คาเฉลี่ย รอยละ ระดับความไมพึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ  3.74 74.80 ไมพึงพอใจระดับมาก 2.45 49.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 
ดานราคา 3.53 70.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 2.48 50.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 
ดานชองทางการบริการ 3.52 70.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 2.66 53.20 ไมพึงพอใจระดับนอย 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.57 71.40 ไมพึงพอใจระดับมาก 2.60 52.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 
ดานบุคลากร 3.66 73.20 ไมพึงพอใจระดับมาก 2.41 48.20 ไมพึงพอใจระดับนอย 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.68 73.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 2.45 49.00 ไมพึงพอใจระดับนอย 
ดานกระบวนการใหบรกิาร 
และความปลอดภัย 

3.68 73.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 2.53 50.60 ไมพึงพอใจระดับนอย 

รวม 3.63 72.60 ไมพึงพอใจระดับมาก 2.51 50.20 ไมพึงพอใจระดับนอย 
 

 สรุประดับความไมพึงพอใจของความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง ประกอบดวย  

รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก   

เรือคลองแสนแสบ) 
 

  - กลุมผูใชบริการ รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) มีความไมพึงพอใจใน

ภาพรวม อยูในระดับ “ไมพึงพอใจระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 3.63  คิดเปนรอยละ 72.60 ท้ังนี้

ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของ

การบริการ) ( x = 3.74) คิดเปนรอยละ 74.80 ลําดับ 2) ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ

ใหบริการและความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.68) คิดเปนรอยละ 73.60 ลําดับ 3) ดานบุคลากร      

( x = 3.66) คิดเปนรอยละ 73.20 และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานชองทางการบริการ มีคาเฉลี่ยเทากัน   

( x = 3.52) คิดเปนรอยละ 70.40 
 

  - กลุมผูใชบริการ เรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) มีความไมพึงพอใจ

ในภาพรวม อยูในระดับ “ไมพึงพอใจระดับนอย” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน 2.51  คิดเปนรอยละ 50.20 ท้ังนี้

ผูใชบริการไมพึงพอใจตอปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ลําดับ 1) ดานชองทางบริการ ( x = 

2.66) คิดเปนรอยละ 53.20 ลําดับท่ี 2) ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 2.60) คิดเปนรอยละ 52.00 และ

ลําดับ 3) ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย ( x = 2.53) คิดเปนรอยละ 50.60 และปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 2.41) คิดเปนรอยละ 48.20 
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ตารางท่ี 6.1.3-3 สรุประดับความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการระบบ

ขนสงท่ีเปนคูแขง ประกอบดวย รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร    

(เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) 

 
ปจจัย 

รถไฟฟา เรือโดยสาร 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ        

ความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย รอยละ ระดับ         

ความคิดเห็น 
ความตองการ/ความคาดหวัง 3.98 79.60 ระดับมาก 3.93 78.60 ระดับมาก 
ความผูกพัน 3.75 75.00 ระดับมาก 3.55 71.00 ระดับมาก 
ความภักด ี 3.82 76.40 ระดับมาก 3.61 72.20 ระดับมาก 

 

 สรุประดับความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปน

คูแขง ประกอบดวย  รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และเรือโดยสาร (เรือดวน

เจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) 
 

   - กลุมผูใชบริการรถรถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) มีความตองการ/ความคาดหวัง  

โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 3.98) คิดเปนรอยละ 79.60  มีความ

ผูกพัน  โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x =3.75) คิดเปนรอยละ 75.00 และมี

ความภักดี โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก” มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x =3.82) คิดเปนรอยละ 76.40 
 

  - กลุมผูใชบริการเรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) มีความ

ตองการ/ ความคาดหวัง  โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยที่ระดับคะแนน ( x = 3.93)  

คิดเปนรอยละ 78.60  มีความผูกพัน โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับคะแนน ( x = 

3.55)  คิดเปนรอยละ 71.00 และมีความภักดี โดยภาพรวม อยูในระดับ “ระดับมาก”  มีคาเฉลี่ยท่ีระดับ

คะแนน ( x = 3.61) คิดเปนรอยละ 72.20  

 

ตารางท่ี 6.1.3-4 สรุปขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง คือ  รถไฟฟา  

(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) 

 
ขอเสนอแนะ 

รถไฟฟา 
ความถ่ี รอยละ ลําดับความสําคัญ 

ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการให
ขอมูลและเสนทางการเดินรถ 

43 20.50 1 

ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิค-19 

42 20.00 2 

ควรมีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมาย
ปลายทาง 

36 17.10 3 
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 สรุปขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง คือ รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, 

รถไฟฟา ARL) ท่ีมีความสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ ลําดับ 1) ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชใน

การใหขอมูลและเสนทางเดินรถ คิดเปนรอยละ 20.50 ลําดับ 2) ควรมีมาตรการควบคุมการติดตอของการ

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 คิดเปนรอยละ 20.00 และลําดับ 3) ควรดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมี

สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ คิดเปนรอยละ 17.10 
 

 

ตารางท่ี 6.1.3-5 สรุปขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง คือ เรือโดยสาร       

(เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) 

 
ขอเสนอแนะ 

เรือโดยสาร 
ความถ่ี รอยละ ลําดับความสําคัญ 

ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการให
ขอมูลและเสนทางการเดินรถ 

66 31.40 1 

ควรมีจํานวนเท่ียวเรือในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 49 23.30 2 
ควร เ พ่ิมช อ งทางการชํ า ระค าบริ การ ให มี ความ
หลากหลาย 

20 9.50 3 

 

 สรุปขอเสนอแนะของผูใชบริการระบบขนสงท่ีเปนคูแขง คือ เรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก 

เรือคลองแสนแสบ) ท่ีมีความสําคัญ 3 ลําดับแรก คือ ลําดับ 1) ควรนําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชใน

การใหขอมูลและเสนทางเดินรถ คิดเปนรอยละ 31.40 ลําดับ 2) ควรมีจํานวนเท่ียวเรือ ในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 

คิดเปนรอยละ 23.30 และลําดับ 3) ควรเพ่ิมชองทางการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย คิดเปนรอยละ 

9.50 

 

 6.2 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจ และไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน 

และความภักดี ของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถโดยสารเอกชนรวม

บริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงขององคการ 

 

 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. สรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 



บทที่ 6 สรุปผลการศึกษา  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)   
 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ป 2564 
 

6-14 

ตารางท่ี 6.2.1-1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

ปจจัย 

รถโดยสาร ขสมก. รถโดยสารเอกชนรวมบริการ ระบบขนสงที่เปนคูแขงของ ขสมก. 

รถโดยสาร            
ปรับอากาศ 

รถโดยสาร 
ธรรมดา 

รถโดยสาร 
(ปรับอากาศ/ 
รถธรรมดา) 

รถตู 

รถไฟฟา MRT 
รถไฟฟา BTS 
 รถไฟฟา ARL 

เรือดวน
เจาพระยา 

เรือขามฟาก 
เรือคลองแสนสบ 

คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ 
ดานผลิตภัณฑ  3.71 74.20 3.70 74.00 3.69 73.80 3.62 72.40 4.04 80.80 3.90 78.00 
ดานราคา 3.73 74.60 3.85 77.00 3.71 74.20 3.70 74.00 3.72 74.40 4.08 81.60 
ดานชองทางการบริการ 3.65 73.00 3.70 74.00 3.62 72.40 3.65 73.00 3.88 77.60 3.64 72.80 
ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.55 71.00 3.59 71.80 3.53 70.60 3.44 68.80 3.68 73.60 3.11 62.20 

ดานบุคลากร 3.86 77.20 3.98 79.60 3.79 75.80 3.74 74.80 4.16 83.20 3.86 77.20 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.73 74.60 3.78 75.60 3.72 74.40 3.67 73.40 3.99 79.80 3.88 77.60 
ดานกระบวนการ
ใหบริการและความ
ปลอดภัย 

3.86 77.20 3.95 79.00 3.78 75.60 3.73 74.60 4.11 82.20 4.00 80.00 

รวม 3.73 74.60 3.79 75.80 3.70 74.00 3.65 73.00 3.94 78.80 3.78 75.60 
 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และ
ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวม เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมาก
ท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.94) คิดเปนรอยละ 78.80  2) รถโดยสาร
องคการ รถโดยสารธรรมดา ( x = 3.79) คิดเปนรอยละ 75.80 และ 3)  ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 
เรือโดยสาร ( x = 3.78) คิดเปนรอยละ 75.60 

ตารางท่ี 6.2.1-2 ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

ปจจัย 

รถโดยสาร ขสมก. รถโดยสารเอกชนรวมบริการ ระบบขนสงที่เปนคูแขงของ ขสมก. 

รถโดยสาร            
ปรับอากาศ 

รถโดยสาร 
ธรรมดา 

รถโดยสาร 
(ปรับอากาศ/ 
รถธรรมดา) 

รถตู 
รถไฟฟา MRT 
รถไฟฟา BTS 
 รถไฟฟา ARL 

เรือดวนเจาพระยา 
เรือขามฟาก 

เรือคลองแสนสบ 
คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ 

ดานผลิตภัณฑ  3.21 64.20 3.13 62.60 3.42 68.40 3.43 68.60 3.74 74.80 2.45 49.00 
ดานราคา 3.27 65.40 3.09 61.80 3.38 67.60 3.43 68.60 3.53 70.60 2.48 49.60 
ดานชองทางการบริการ 3.24 64.80 3.12 62.40 3.42 68.40 3.39 67.80 3.52 70.40 2.66 53.20 
ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.29 65.80 3.16 63.20 3.42 68.40 3.37 67.40 3.57 71.40 2.60 52.00 

ดานบุคลากร 3.23 64.60 3.08 61.60 3.39 67.80 3.39 67.80 3.66 73.20 2.41 48.20 
ดานลักษณะทาง
กายภาพ 

3.28 65.60 3.24 64.80 3.44 68.80 3.35 67.00 3.68 73.60 2.45 49.00 

ดานกระบวนการ
ใหบริการและ             
ความปลอดภยั 

3.27 65.40 3.17 63.40 3.38 67.60 3.39 67.80 3.68 73.60 2.53 50.60 

รวม 3.25 65.00 3.14 62.80 3.41 68.20 3.40 68.00 3.63 72.60 2.51 50.20 
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 ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. พบวาผูใชบริการมีความไมพึงพอใจโดยรวม เรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 

อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.63) คิดเปนรอยละ 72.60        

2) รถโดยสารเอกชนรวมบริการ รถโดยสารปรับอากาศ/ธรรมดา ( x = 3.41) คิดเปนรอยละ 68.20 และ     

3) รถโดยสารเอกชนรวมบรกิาร รถตู ( x = 3.40) คิดเปนรอยละ 68.00 

ตารางท่ี 6.2.1-3 ผลการเปรียบเทียบความตองการ ความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการ

รถโดยสารองคการ รถโดยสารเอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. 

ปจจัย 

รถโดยสาร ขสมก. รถโดยสารเอกชนรวมบริการ ระบบขนสงที่เปนคูแขงของ ขสมก. 

รถโดยสาร            
ปรับอากาศ 

รถโดยสาร 
ธรรมดา 

รถโดยสาร 
(ปรับอากาศ/ 
รถธรรมดา) 

รถตู 
รถไฟฟา MRT 
รถไฟฟา BTS 
 รถไฟฟา ARL 

เรือดวนเจาพระยา 
เรือขามฟาก 

เรือคลองแสนสบ 
คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ คาเฉล่ีย รอยละ 

ความตองการและ 
ความคาดหวัง 

3.78 75.60 3.94 78.80 3.79 75.80 3.63 72.60 3.98 79.60 3.93 78.60 

ความผูกพัน 3.57 71.40 3.62 72.40 3.54 70.80 3.57 71.40 3.75 75.00 3.55 71.00 
ความภักดี 3.57 71.40 3.65 73.00 3.58 71.60 3.62 72.40 3.82 76.40 3.61 72.20 

  

 ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ กับรถโดยสาร
เอกชนรวมบริการ และระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. พบวา ผู ใชบริการมีความตองการและ           
ความคาดหวัง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา    
( x = 3.98) คิดเปนรอยละ 79.60  2) รถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา ( x = 3.94) คิดเปนรอยละ 
78.80 และ 3)  ระบบขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. เรือโดยสาร ( x = 3.93) คิดเปนรอยละ 78.60  
 

 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของผูใชบริการ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบ
ขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.75) คิดเปนรอยละ 75.00  2) รถโดยสารองคการ รถโดยสาร
ธรรมดา ( x = 3.62) คิดเปนรอยละ 72.40  และ 3) รถโดยสารองคการ รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสาร 
เอกชนรวมบริการ รถตู มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = 3.57) คิดเปนรอยละ 71.40 
 

 ผลการเปรียบเทียบความภักดีของผูใชบริการ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย 3 อันดับมากท่ีสุด คือ 1) ระบบ
ขนสงท่ีเปนคูแขงของ ขสมก. รถไฟฟา ( x = 3.82) คิดเปนรอยละ 76.40 2) รถโดยสารองคการ รถโดยสาร
ธรรมดา ( x = 3.65) คิดเปนรอยละ 73.00 และ 3) และรถโดยสารเอกชนรวมบริการ รถตู ( x = 3.62) คิดเปน  
รอยละ 72.40 
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 6.3 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจ และไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน 

และความภักดี ของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (ภาพรวม) และ   

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม)  
 

 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการระหวางรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) กับรถโดยสาร  

เอกชนรวมบริการ (ภาพรวม) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 6.3.1-1 

ตารางท่ี 6.3.1-1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม) 

ปจจัย 
รถโดยสาร ขสมก. (ภาพรวม) 

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
(ภาพรวม) 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 
ดานผลิตภัณฑ  3.70 74.00 3.67 73.40 
ดานราคา 3.80 76.00 3.70 74.00 
ดานชองทางการบริการ 3.68 73.60 3.58 71.60 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.57 71.40 3.55 71.00 
ดานบุคลากร 3.92 78.40 3.76 75.20 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.75 75.00 3.70 74.00 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.90 78.00 3.73 74.60 

รวม 3.76 75.20 3.67 73.40 
 

 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.) และรถโดยสารเอกชน
รวมบริการ พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) ( x = 3.76) คิดเปน   
รอยละ 75.20 ซ่ึงมากกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ ( x = 3.67) คิดเปนรอยละ 73.40 และเม่ือพิจารณา
ความพึงพอใจแตละปจจัย พบวา ท้ัง 7 ปจจัย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย
มีคาเฉลี่ยและคารอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.) มากกวาความ    
พึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  
 

 สรุปไดวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) มากกวารถโดยสารเอกชนรวม
บริการ ในภาพรวม และพิจารณารายปจจัยท้ัง 7 ปจจัย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการและความ
ปลอดภัย โดยผูใชบริการมีความพึงพอใจตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) มากกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ
ทุกปจจัย 
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 การศึกษาเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการระหวางรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) กับรถโดยสาร  

เอกชนรวมบริการ (ภาพรวม) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 6.3.1-2 

ตารางท่ี 6.3.1-2 ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ภาพรวม) 

กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม)  

ปจจัย 
รถโดยสาร ขสมก. (ภาพรวม) 

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
(ภาพรวม) 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 
ดานผลิตภัณฑ  3.17 63.40 3.42 68.40 
ดานราคา 3.18 63.60 3.39 67.80 
ดานชองทางการบริการ 3.18 63.60 3.41 68.20 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.23 64.60 3.40 68.00 
ดานบุคลากร 3.15 63.00 3.39 67.80 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.26 65.20 3.40 68.00 
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย 3.22 64.40 3.41 68.20 

รวม 3.20 63.97 3.40 68.05 

  

 ผลการเปรียบเทียบความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.) และรถโดยสารเอกชน
รวมบริการ พบวาผูใชบริการมีความไมพึงพอใจโดยรวมตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) ( x = 3.20) คิดเปน
รอยละ 63.97 ซ่ึงนอยกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ ( x = 3.40) คิดเปนรอยละ 68.05 และเม่ือพิจารณา
ความไมพึงพอใจแตละปจจัย พบวา ท้ัง 7 ปจจัย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ      
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการและความ
ปลอดภัยมีคาเฉลี่ยและคารอยละความไมพึงพอใจของผูใชบริการตอบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.)    
นอยกวาความไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  
 
 สรุปไดวา ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) นอยกวารถโดยสารเอกชนรวม
บริการ ในภาพรวม และพิจารณารายปจจัยท้ัง 7 ปจจัย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการบริการ 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการและความ
ปลอดภัย โดยผูใชบริการมีความไมพึงพอใจตอรถโดยสารองคการ (ขสมก.) นอยกวารถโดยสารเอกชนรวม
บริการทุกปจจัย 
 

- ผลการศึกษาเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดีของ

ผูใชบริการ รถโดยสารองคการ (ภาพรวม) กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม)  
 

 การศึกษาเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการระหวางรถโดยสารองคการ 

(ภาพรวม) กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 6.3.1-3 
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ตารางท่ี 6.3.1-3 ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ 

(ภาพรวม) กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (ภาพรวม)  

ปจจัย 
รถโดยสาร ขสมก. (ภาพรวม) 

รถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
(ภาพรวม) 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 
ความตองการและความคาดหวัง 3.86 77.20 3.74 74.80 
ความผูกพัน 3.59 71.80 3.56 71.20 
ความภักดี 3.61 72.20 3.62 72.40 

 
 ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการรถโดยสารองคการ และรถโดยสาร
เอกชนรวมบริการ พบวา ผูใชบริการมีความตองการและความคาดหวังตอรถโดยสารองคการ ( x = 3.86)   
คิดเปนรอยละ 77.20 มากกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ ( x = 3.74) คิดเปนรอยละ 74.80  
 

 ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
พบวา ผูใชบริการมีความตองการและความคาดหวังตอรถโดยสารองคการ ( x = 3.59)   คิดเปนรอยละ 71.80 
มากกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ ( x = 3.56) คิดเปนรอยละ 71.20   
 

 ผลการเปรียบเทียบความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารองคการ กับรถโดยสารเอกชนรวมบริการ พบวา 
ผูใชบริการมีความตองการและความคาดหวังตอรถโดยสารองคการ ( x = 3.61) คิดเปนรอยละ 72.20 นอยกวา
รถโดยสารเอกชนรวมบรกิาร ( x = 3.62) คิดเปนรอยละ 72.40  
 

 สรุปไดวา ผลการเปรียบเทียบความตองการและความคาดหวัง ความผูกพัน และความภักดี ระหวางผูใช 

บริการรถโดยสารองคการกับรถโดยสารเอกชนรวมบริการนั้น คาเฉลี่ยและคารอยละความตองการและความ

คาดหวัง และความผูกพันของผูใชบริการรถโดยสารองคการ (ขสมก.)  มากกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ    

มีเพียงความภักดีท่ีรถโดยสารองคการมีคาเฉลี่ยและคารอย นอยกวารถโดยสารเอกชนรวมบริการ 

 6.4  สรุปการแบงกลุมผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประกอบดวย 

ผูใชบริการรถโดยสารปรับอากาศ และผูใชบริการรถธรรมดา 
 

 - การจัดกลุมดวยเทคนิคการใชเกณฑประชากรศาสตร และการใชสถิติการแบงกลุม พบวาจากขอมูล

สามารถแบงกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารปรับอากาศ  โดยเรียงลําดับกลุมผูใชบริการรถ

โดยสารมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 

 กลุมท่ี 1 กลุมผูใชบริการเปนนักเรียน/นักศึกษา มีอายุอยูระหวาง 18-25 ป มีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน ไมไดใชบริการรถโดยสารทุก

สัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 9.00-12.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือประหยัดคาใชจาย และใชบริการ

เพ่ือเดินทางไปโรงเรียน ไปมหาวิทยาลัย ใชบริการรถโดยสารปรับอากาศถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตองตอรถ 
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ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานบุคลากร และมีความไมพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพของ         

รถโดยสาร  คาดหวังใหพนักงานบริการดวยความสุภาพ และบริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 

ผูใชบริการรูสึกผูกพัน คุนเคยกับบริการของรถโดยสารปรับอากาศมาอยางยาวนาน และจะยังคงใชบริการของ 

ขสมก. แมจะมีบริการอ่ืนท่ีดีกวา ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ การนําเทคโนโลยี

สมัยใหม การนําแอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางการเดินรถ และตองการใหมีมาตรการควบคุม

การติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19  

 กลุมท่ี 2  กลุมผูใชบริการท่ีเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน มีอายุอยูระหวาง    

26 - 45 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาทตอเดือน ใชบริการ        

รถโดยสารเปนประจําทุกวัน ชวงเวลาในการใชบริการคือ 05.00 – 09.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือ

ประหยัดคาใชจายและเสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ โดยใชบริการรถ

โดยสารปรับอากาศถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการและความปลอดภัยสูงสุด และมีความไมพึงพอใจ ดานลักษณะทางกายภาพของรถโดยสาร  คาดหวัง

ใหพนักงานบริการดวยความสุภาพ และรถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมใหบริการ  ผูใชบริการรูสึกรักผูกพันกับ

บริการของรถโดยสารปรับอากาศ  ซ่ึงคิดวาบริการรถโดยสารของ ขสมก. เปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด ท้ังนี้ลําดับ

ความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ การดูแลความสะอาด และบํารุงรักษารถโดยสารใหมีสภาพ

พรอมใชงานอยูเสมอ 

 กลุมท่ี 3 กลุมผูใชบริการท่ีมีอาชีพอิสระ ธุรกิจสวนตัว คาขาย  มีอายุอยูระหวาง 26 - 45 ป การศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาทตอเดือน ใชบริการ   

รถโดยสาร 2-3 ครั้งตอสัปดาห  ชวงเวลาในการใชบริการคือ 05.00 – 12.00 น. (ชวงเวลา 05.00 – 09.00 

และ09.00 – 12.00 มีความถ่ีในการใชบริการใกลเคียงกัน) เหตุผลในการใชบริการ คือประหยัดคาใชจายและ

เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ ใชบริการรถโดยสารปรับอากาศถึงจุดหมาย

ปลายทางโดยไมตอรถผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย และ     

มีความไมพึงพอใจดานลักษณะทางกายภาพของรถโดยสาร  คาดหวังใหรถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอม

ใหบริการ และมีเสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง  ผูใชบริการรูสึกรักผูกพันกับบริการของรถโดยสาร

ปรับอากาศ  และจะยังคงใชบริการรถโดยสารของ ขสมก. อยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหา   

ท่ีตองการใหปรับปรุง คือ มีเท่ียวรถบริการในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน และมีมาตรการควบคุมการติดตอของ

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 

 - การจัดกลุมดวยเทคนิคการใชเกณฑประชากรศาสตร และการใชสถิติการแบงกลุม พบวาจากขอมูล

สามารถแบงกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ รถโดยสารธรรมดา โดยเรียงลําดับกลุมผูใชบริการรถโดยสาร   

มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
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  กลุมท่ี 1 กลุมผูใชบริการท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา มีอายุอยูระหวาง 18-25 ป การศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน ไมไดใชบริการรถโดยสาร      

ทุกสัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 09.00-12.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือ ประหยัดคาใชจาย และ

ใชบริการเพ่ือเดินทางไปโรงเรียน  ไปมหาวิทยาลัย  ใชบริการรถโดยสารธรรมดาถึงจุดหมายปลายทางโดย    

ไมตอรถ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานบุคลากร และมีความไมพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 

คาดหวังใหรถโดยสารมีเสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง  ผูใชบริการจะเลือกใชบริการรถโดยสาร

ของ ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืน  ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ ควรมี 

การดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถโดยสารใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ และมีมาตรการควบคุมการติดตอ

ของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 

 กลุมท่ี 2  กลุมผูใชบริการท่ีเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน มีอายุอยูระหวาง          

26 - 45 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาทตอเดือน ใชบริการ         

รถโดยสาร  2-3 ครั้งตอสัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 05.00 – 09.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือ

ประหยัดคาใชจายและสะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืนๆ ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ โดยใชบริการ      

รถโดยสารธรรมดาถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานบุคลากร และ   

มีความไมพึงพอใจ ดานลักษณะกายภาพ คาดหวังใหรถโดยสารมีวิธีการชําระคาโดยสารเหมาะสมสําหรับ

ผูใชบริการ โดยผูใชบริการมีความคุนเคยกับบริการรถโดยสารมาอยางยาวนาน และจะเลือกใชบริการ        

รถโดยสารของ  ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืน  ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง 

คือ มีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 และจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความ

ปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหพรอมใชงาน (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 

2 ประเด็น) 

  กลุมท่ี 3 กลุมผูใชบริการท่ีมีอาชีพอิสระ ธุรกิจสวนตัว คาขาย  อายุอยูระหวาง 26 - 45 ป มีการศึกษา    

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีรายไดระหวาง 15,001 – 20,000 บาทตอเดือน ใชบริการรถโดยสาร 2-3 

ครั้งตอสัปดาห ชวงเวลาในการใชบริการคือ 09.00 – 12.00 น. เหตุผลในการใชบริการคือประหยัดคาใชจาย

และเสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี  ใชบริการเพ่ือไปทํางาน ทําธุระ โดยใชบริการรถโดยสารธรรมดาถึง

จุดหมายปลายทางโดยไมตอรถ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในปจจัยดานกระบวนการใหบริการและความ

ปลอดภัย และมีความไมพึงพอใจ ดานผลิตภัณฑ คาดหวังใหพนักงานใหบริการดวยความสุภาพ และบริการดวย

ความปลอดภัยตลอดการเดินทาง  ผูใชบริการมีความคุนเคยกับบริการรถโดยสารมาอยางยาวนาน และยังคงใช

บริการรถโดยสารอยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ลําดับความสําคัญของปญหาท่ีตองการใหปรับปรุง คือ มีมาตรการ

ควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 และจัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวย

ความสะดวกตางๆ ใหพรอมใชงาน (ลําดับความสําคัญของปญหามีความถ่ีใกลเคียงกันท้ัง 2 ประเด็น) 
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 6.5  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 1) ระดับความพึงพอใจของกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ ซ่ึงประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ 

และรถโดยสารธรรมดา สามารถสรุปผลการศึกษาเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงบริการ 

ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ ดังนี้ 

 -   รถโดยสารปรับอากาศ โดยรวมผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานบุคลากรมากท่ีสุด สวนปจจัยท่ีควรไดรับการปรับปรุงเนื่องจากมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ 

ดานการสงเสริมการตลาด 

 -   รถโดยสารธรรมดา โดยรวมผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานบุคลากรมากท่ีสุด สวนปจจัยท่ีควรไดรับการปรับปรุงเนื่องจากมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ       

ดานการสงเสริมการตลาด 

 สรุปไดวา ในภาพรวมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ท้ังรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา ซ่ึงองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ควรให

ความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรผูใหบริการ คือ การใหคําแนะนําแกผูรับบริการ เต็มใจใหบริการ  มีความพรอม

ในการใหบริการ และการแตงกายสุภาพเรียบรอย เนื่องดวยบุคลากรเปนผูใหบริการโดยตรงแกผูใชบริการ   

รถโดยสารองคการ  ดั้งนั้นหากองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สามารถพัฒนา และดูแลการใหบริการ

ของบุคลากรใหมีมาตรฐานในการบริการ  จะทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอบริการรถโดยสารท้ังรถโดยสาร

ปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดาอยางแนนอน 

 อยางไรก็ตาม องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ควรพัฒนาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คือ 

ควรเพ่ิมทางในการสื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืนๆ ท่ีสามารถเขาถึงผูใชบริการ และ

การมีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา  
 

 2) ระดับความไมพึงพอใจของกลุมผูใชบริการรถโดยสารองคการ ซ่ึงประกอบดวย รถโดยสารปรับ

อากาศ และรถโดยสารธรรมดา สามารถสรุปผลการศึกษาเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง

บริการใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ  

 -   รถโดยสารปรับอากาศ โดยรวมผูใชบริการมีความไมพึงพอใจในระดับปานกลาง  โดยมีความ     

ไมพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมากท่ีสุด สวนปจจัยท่ีมีระดับความไมพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ  

ดานผลิตภัณฑ  

 -   รถโดยสารธรรมดา โดยรวมผูใชบริการมีความไมพึงพอใจในระดับมาก  โดยมีไมความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด สวนปจจัยท่ีมีระดับความไมพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ดานบุคลากร 

 สรุปไดวา ในภาพรวมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผูใชบริการมีความไมพึงพอใจในระดับ

ปานกลาง ท้ังรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา ซ่ึงองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)     

ควรปรับปรุงการใหบริการดานการสงเสริมการตลาด การเพ่ิมชองทางการสื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผาน      

สื่อออนไลนและสื่ออ่ืนๆ และการมีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา สําหรับการใหบริการ
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รถโดยสารปรับอากาศ และควรปรับปรุงการใหบริการดานลักษณะทางกายภาพ  คือ ปรับปรุงสภาพภายในรถ 

เชน ความสะอาด อากาศถายเท เกาอ้ี ราวจับพรอมใช สามารถใชงานได ไมชํารุด รวมท้ังสัญญาณเปดปด

ประตู แจงเตือนใหแกผูใชบริการ สําหรับการใหบริการรถโดยสารธรรมดา  

 อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา นั้นมีความสอดคลองกัน ซ่ึงจะเปน

ประโยชนสําหรับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการนําผลการสํารวจครั้งนี้ไปใชในการพัฒนาและ

ปรับปรุงบริการ ท้ังรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา ใหตรงกับความตองการผูใชบริการ 
 

 3) ผูใชบริการมีความตองการและความคาดหวังตอบริการรถโดยสารขององคการ รถโดยสาร      

ปรับอากาศ  และรถโดยสารธรรมดา ซ่ึงรถโดยสารควรอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ และพนักงานใหบริการ

ดวยความสุภาพ ปฏิบัติตาม  กฎจราจรมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับดานอ่ืนๆ  ดังนั้นองคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ (ขสมก.) ควรมีการดูแล และซอมบํารุงอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหรถโดยสารปรับอากาศมีสภาพท่ีพรอม

ใหบริการอยูเสมอ สวนความตองการและความคาดหวังตอบริการรถโดยสารขององคการ รถโดยสารธรรมดา 

ตองการใหมีเสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง ดังนั้นองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ควร

ทําการศึกษาเสนทางใหมท่ีสอดคลองกับการใชบริการของผูโดยสาร  และครอบคลุมจุดหมายปลายทางท้ัง

ปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะเสนทางท่ีสามารถถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตองตอรถ หรือการขนสงดวยวิธี

อ่ืนๆ  
 

 4) ผูใชบริการมีความผูกพันตอบริการรถโดยสารขององคการ รถโดยสารปรับอากาศ  และรถโดยสาร

ธรรมดา อยูในระดับมาก เนื่องดวยเปนขนสงมวลชนท่ีใหบริการแกประชาชนมาอยางยาวนาน ซ่ึงผูใชบริการ

สวนใหญมีความคุนเคย และรูสึกผูกพันกับบริการรถโดยสารของ ขสมก. ดังนั้นองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

(ขสมก.) ควรตองมีการรักษาและพัฒนาความสัมพันธกับผูใชบริการท้ังในปจจุบัน และลูกคาในอนาคต  

 

 5) ผูใชบริการมีระดับความภักดีตอบริการรถโดยสารขององคการ รถโดยสารปรับอากาศ  และรถโดยสาร

ธรรมดา อยูในระดับมาก โดยเลือกใชบริการของ ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืนๆ และยังคงใชบริการรถ

อยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ดวย ขสมก. เปนบริการรถสาธารณะท่ีใหบริการประชาชนมาอยางยาวนาน รวมท้ังเปน

บริการท่ีตอบสนองความตองการของผูใชบริการท้ังในกรุงเทพและปริมณฑล ดังนั้นองคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ (ขสมก.) ควรจะตองใหความสําคัญตอการรักษาและเขาใจถึงปจจัยท่ีสงผลตอความภักดีของ

ผูใชบริการ เพ่ือใหผูใชบริการยังคงใชบริการอยางสมํ่าเสมอ ไมเปลี่ยนไปใชบริการของคูแขงขัน และเปน

ตัวแทนขององคการในการแนะนําบริการใหแกบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงสะทอนถึงความภักดีของผูใชบริการท่ีมีตอบริการ

รถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 

 6) ผูใชบริการรถโดยสารขององคการ รถโดยสารปรับอากาศ  และรถโดยสารธรรมดา ใหความสําคัญ

ตอปญหาอันดับแรกท่ีควรไดรับการแกไข คือ การกําหนดแนวทางและมาตรการควบคุมการติดตอของ      

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 สําหรับการใชรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพ่ือ
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เปนการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 ดังนั้นองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ควร

จะตองใหความสําคัญในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด - 19 สําหรับการใหบริการรถโดยสารองคการแตละประเภทอยางชัดเจน (รถโดยสารปรับ

อากาศ และ รถโดยสารธรรมดา) โดยเฉพาะการคํานึงถึงระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือให

ผูใชบริการเกิดความม่ันใจในการใชบริการรถโดยสารขององคการ ในสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัส      

โควิด - 19 ซ่ึงยังคงแพรระบาดในพ้ืนท่ีใหบริการท้ังในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 สวนปญหาสําคัญท่ีรองลงมา คือ ผูใชบริการตองการใหมีการดูแลความสะอาด/บํารุงรักษารถใหมี

สภาพพรอมใชงานอยูเสมอ ดั้งนั้นองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ควรมีการดูแล และซอมบํารุงอยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือใหรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา มีสภาพท่ีพรอมใหบริการอยูเสมอ ซ่ึงปญหานี้

สอดคลองกับความตองการและความคาดหวังท่ีผูใชบริการมีตอรถโดยสารขององคการ ซ่ึงหากไดรับการ

ตอบสนองยอมทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอบริการรถโดยสารขององคการ 
  

 7) สาเหตุหลักท่ีทําใหผูใชบริการเลือกใชบริการรถโดยสารขององคการนั้น เนื่องจากสามารถประหยัด

คาใชจายในการเดินทาง รวมถึงมีเสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี สามารถไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม

ตองตอรถโดยสาร ซ่ึงเปนจุดเดนท่ีคอนขางแข็งแกรงสําหรับบริการรถโดยสารของ ขสมก.  ท้ังรถโดยสารปรับ

อากาศ และรถโดยสารธรรมดา ดังนั้นหากสามารถควบคุมราคาคาโดยสารใหยังคงราคาเดิม ในขณะท่ีคาครองชีพ

เพ่ิมสูงข้ึน และสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว เพ่ือตอบสนองกับความตองการของผูใชบริการ ซ่ึงสอดคลองกับ    

กลุมลูกคาเปาหมายซ่ึงเปนผูมีรายไดนอย รวมถึงพิจารณาเสนทางการใหบริการครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี       

ถึงจุดหมายปลายทางโดยไมตองตอรถ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการ  

 

 8) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ควรพิจารณาตอบสนองความตองการผูใชบริการรถโดยสาร

แตละกลุมซ่ึงจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร โดยแตละกลุมมีลักษณะพฤติกรรม ความพึงพอใจ      

ความไมพึงพอใจ ความตองการ/ความคาดหวัง ความผูกพัน ความภักดี รวมถึงใหความสําคัญตอปญหาท่ี

ตองการใหแกไขแตกตางกัน ดังนั้นองคการควรทําความเขาใจความตองการของผูใชบริการแตละกลุม เพ่ือให

สามารถตอบสนองความตองการท่ีแตกตางกัน สรางความพึงพอใจท่ีสอดคลองกับความตองการ ความคาดหวัง 

นําไปสูความผูกพัน และความภักดีของผูใชบริการตอการบริการรถโดยสารของ ขสมก.  

 

 6.6 ขอสังเกตในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 
 

 สําหรับการลงพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจําปงบประมาณ 2564 นั้น พบขอสังเกตในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลโดยสรุปไดดังนี้ 
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 1. การลงพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลดําเนินการในชวงวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 ซ่ึง

เปนชวงท่ีเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิค – 19 ระลอกใหมสายพันธโอมิครอน (Omicron) 

องคกรท้ังภาครัฐ และเอกชนสวนใหญมีมาตรการใหพนักงานปฏิบัติงานท่ีบาน (Work from Home: WFM) 

ทําใหผูใชบริการระบบขนสงสาธารณะมีจํานวนเบาบางในแตละพ้ืนท่ี  
 

 2. ผูตอบแบบสอบถามมีความกังวล และระมัดระวังอยางมากในการใหขอมูล โดยใหความสําคัญ

เก่ียวกับการรักษาระยะหางทางสังคม ทําใหการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงการอธิบายเก่ียวกับวิธีการใช

เครื่องมือสื่อสารของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือเขาถึงแบบสอบออนไลน ผาน Google Form ทําไดคอนขางยาก 

เนื่องดวยผูใชบริการไมยินดีท่ีจะพูดคุย หรือมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ เพราะกังวลวาอาจจะไดรับเชื้อไวรัส 

โควิค – 19  
 

 3. ผูใชบริการรถโดยสาร ขสมก. กลุมผูสูงอายุสวนใหญยังไมสามารถใชเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารใน

การตอบแบบสอบถามแบบสอบออนไลน ผาน Google Form ทําใหขอมูลสวนใหญท่ีไดจากการสํารวจเปน

กลุมนักเรียน/นักศึกษา ซ่ึงเปนคนรุนใหมท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดดีกวา  
 

 4. ในชวงเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล มีการปรับเปลี่ยนเวลาการใหบริการของระบบขนสงสาธารณะ 

ตามสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิค – 19 ทําใหผูใชบริการบางสวนปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทาง 

เชน การใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางในการไปทํางาน ทําธุระ และผูใชบริการยังเดินทางเทาท่ีจําเปนเทานั้น 

ทําใหความถ่ีในการใชบริการ และการเดินทางของผูใชบริการระบบขนสงสาธารณะอาจมีพฤติกรรมการใช

บริการท่ีแตกตางไปจากการใชบริการในชวงสถานการณปกติ 
  

 5. ผูใชบริการสวนใหญจะตรวจสอบขอมูลการเดินทาง เสนทางของระบบขนสงสาธารณะกอนการ

เดินทาง และเลือกใชบริการระบบขนสงสาธารณะท่ีสามารถเดินทางไดถึงจุดปลายทางโดยไมตองตอรถ หรือ

เชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะอ่ืนๆ เนื่องดวยตองการลดการสัมผัสกับผูคนท่ีใชบริการขนสงสาธารณะ 

ดังนั้นผูใชบริการระบบขนสงสาธารณะอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง และพฤติกรรมการใชบริการท่ี

แตกตางไปจากการใชบริการในชวงสถานการณปกติ 
 

 6. ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลคอนขางจํากัด (ใชเวลาเก็บขอมูล 2 สัปดาห) แบบสอบถาม

จํานวน 6 ชุด รวมถึงขนาดกลุมตัวอยาง 1,680 คน ทําใหในบางครั้งในการเก็บขอมูลในแตละพ้ืนท่ี ตอง

ดําเนินการดวยความรวดเร็วเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท้ังหมด ทําใหการเก็บแบบสอบถามขาดปฏิสัมพันธกับผูตอบ

แบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม เพ่ือใหทราบขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนจากการสํารวจ 
 

 7. เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจครั้งนี้มีจํานวนขอคําถามคอนขางมาก ทําใหผูตอบแบบสอบถามตองใช

เวลาในการตอบผานระบบออนไลนมากตามไปดวย  ทําใหการอานขอคําถามไมครบถวน หรือใหขอมูลไม

ครบถวนตามวัตถุประสงคของการสํารวจ ซ่ึงการสํารวจอาจจะทําใหเสียเวลาในการเดินทาง และเปนการ

รบกวนผูใชบริการ  
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 8. ทีมท่ีปรึกษาไดดําเนินการลงพ้ืนท่ีในการสํารวจโดยมีอาจารย และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเปนการบูรณาการกับการเรียน   

การสอน  นักศึกษาจะแนะนําตัวกับผูตอบแบบสอบถาม และขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม       

ซ่ึงทําใหไดรับความอนุเคราะหจากผูตอบแบบสอบถามและใหความรวมมือในการสํารวจครั้งนี้เปนอยางดี 

 

     6.7 ขอเสนอแนะสําหรับการสํารวจครั้งตอไป 

สําหรับขอเสนอแนะในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ (ขสมก.) ครั้งตอไปนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

1. ควรคํานึงถึงลักษณะกลุมเปาหมายในการตอบแบบสอบถาม เนื่องดวยผูตอบแบบสอบถามบางสวน

อาจจะยังไมคุนเคยกับการใชเครื่องมือในการสื่อสารสําหรับการตอบแบบสอบถามออนไลน หรือการใหขอมูล

ในการสํารวจ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ ท้ังนี้หากเปนไปไดควรใชเทคนิคการสอบถาม การสังเกต ควบคูไปกับ

การใชแบบสอบถาม  

 

2. ควรพิจารณาถึงวิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mix method) คือการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ท้ังประเภทรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา ควบคูไปกับการสํารวจเชิง

ปริมาณโดยการใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ท้ังนี้เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ มีความ

ครบถวนสมบูรณ และเปนประโยชนตอการนําไปใชการกําหนดแนวทางการพัฒนาการใหบริการของ องคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)   
 

3. ควรกําหนดชวงเวลาในการสํารวจ การเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหสามารถลงพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูล

และการดําเนินการสํารวจภายใตระยะเวลาท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือใหไดขอมูลและผลการสํารวจท่ีสะทอนถึง

ความเปนจริงมากท่ีสุด สําหรับนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริการรถโดยสารขององคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อยางแทจริง 
 

4. ควรพิจารณาเลือกใชเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันและความภักดีของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขส

มก.) ท้ังรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา 
 

5. ควรพิจารณาปจจัยในการสํารวจความพึงพอใจท่ีสอดคลองกับการใหบริการรถโดยสารขององคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิค – 19 เชน การเพ่ิม

มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิค – 19 การปฏิบัติตามหลักปองกันการติดเชื้อแบบ

ครอบจักรวาล (Universal Prevention) เพ่ือใหผูใชบริการเกิดความม่ันใจในการใชบริการ 
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6.8 ขอสังเกตจากการสํารวจความพึงพอใจ 

 สําหรับขอสังเกตจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ (ขสมก.) ประจําปงบประมาณ 2564 นั้น พบขอสังเกตโดยสรุปไดดังนี้ 

ในชวงเวลาท่ีใชในการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารการเดินทางของผูใชบริการรถ

โดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปนชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิค – 19  

ทําใหผูใชบริการรถโดยสารบางสวนปฏิบัติงานท่ีบาน (Work of Home) ตามมาตรการควบคุมการแพรระบาด

ของรัฐ สงผลใหการเดินทางโดยใชบริการรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีอัตราการใช

บริการลดลงจากชวงสถานการณปกติ  โดยผูใชบริการคอนขางมีความกังวลในการเดินทาง การใชบริการรถ

โดยสารสาธารณะ และใหความสําคัญตอการวางแผนการเดินทาง ตรวจสอบขอมูลการเดินทาง เสนทางการ

ใหบริการของรถโดยสารกอนการเดินทาง ซ่ึงขอสังเกตในการสํารวจครั้งนี้ พบวา ผูใชบริการจะเลือกใชบริการ

ระบบขนสงสาธารณะท่ีสามารถเดินทางไดถึงจุดปลายทางโดยตรง  ลดการใชบริการท่ีตองเชื่อมตอกับบริการ

ขนสงสาธารณะประเภทอ่ืนๆ เนื่องดวยตองการลดการสัมผัสกับผูคนท่ีใชบริการขนสงสาธารณะ เพราะการ

เชื่อมตอในแตละชวงของการเดินทาง มีโอกาสสัมผัสกับผูคนจํานวนมากข้ึน สงผลใหผูใชบริการระบบขนสง

สาธารณะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง และพฤติกรรมการใชบริการท่ีแตกตางไปจากการใชบริการ

ในชวงสถานการณปกติ  โดยเฉพาะการเดินทางท่ีตองเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะระหวางบริการ       

รถโดยสาร เรือ และรถไฟฟา จึงมีปริมาณการใชบริการลักษณะการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะลดนอยลง  
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ภาคผนวก   
 

แบบสอบถามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ                                       
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แบบสอบถามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ  
กลุมรถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา  
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แบบสอบถามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ กลุมรถโดยสาร ขสมก. 
(รถโดยสารปรับอากาศ)  

 
คําช้ีแจง : องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดจัดทําแบบสอบถามชุดนี้เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึงขอ
ความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง  ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจะ
นําไปใชในการศึกษาวิจัยเทานั้น ทางคณะผูจัดทําจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริง และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้ในความรวมมือของทาน  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 
8 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสาร ขสมก. 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวัง 
 ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรงุบริการ 
 

โปรดตอบคําถามโดยใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับลักษณะของทานมากท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    
 [  ] 1. ชาย   [  ] 2. หญิง 
2. อายุ   
 [  ] 1. ต่ํากวาอายุ 18 ป  [  ] 2. อายุ 18 – 25 ป  
 [  ] 3. อายุ 26 – 35 ป  [  ] 4. อายุ 36 – 45 ป  
 [  ] 5. อายุ 46 – 60 ป [  ] 6. อายุ 60 ปข้ึนไป 
3. สถานภาพ 
 [  ] 1. โสด   [  ] 2. สมรส    [  ] 3. หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
4. การศึกษาสูงสุด 
 [  ] 1. ไมไดรับการศึกษา [  ] 2. ประถมศึกษา  [  ] 3. มัธยมศึกษาตอนตน  
 [  ] 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย   [  ] 5. ปริญญาตรี  [  ] 6. ปริญญาโท 
 [  ] 7. ปริญญาเอก  [  ] 8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................... 
5. อาชีพ 
 [  ] 1. ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ [  ] 2. พนักงานบริษัทเอกชน        
 [  ] 3. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย    [  ] 4. อาชีพอิสระ 
 [  ] 5. ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป   [  ] 6. พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 
 [  ] 7. นักเรียน/นักศึกษา    [  ] 8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 
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 6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 [  ] 1. นอยกวา 10,000 บาท    [  ] 2. 10,001 – 15,000 บาท                          

[  ] 3. 15,001 – 20,000 บาท    [  ] 4. 20,001 – 25,000 บาท         
    [  ] 5. 25,001 – 30,000 บาท    [  ] 6. 30,001 – 35,000 บาท  
 [  ] 7. มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 
 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสาร ขสมก. 
1. ทานใชบริการรถโดยสาร ขสมก. บอยเพียงใด 
  [  ] 1. ไมไดใชทุกสัปดาห  [  ] 2. อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห [  ] 3. 2 – 3 ครั้งตอสัปดาห             

[  ] 4. 4 – 5 ครั้งตอสัปดาห [  ] 5. ใชบริการเปนประจําทุกวัน [  ] 6. ไมแนนอน 
2. ชวงเวลาท่ีใชบริการรถโดยสาร ขสมก. คือชวงเวลาใด  
 [  ] 1. 05.00 – 9.00 น.  [  ] 2. 09.00 – 12.00 น.  [  ] 3. 12.00 – 15.00 น.  
  [  ] 4. 15.00 – 18.00 น.  [  ] 5. 18.00 –21.00 น.  [  ] 6.  21.00–23.00 น.  
3. เพราะเหตุใดทานจึงเลือกใชบริการรถโดยสาร ขสมก.   
  [  ] 1. ประหยัดคาใชจาย    [  ] 2. เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี 
  [  ] 3. ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทางสาธารณะอ่ืน ๆ [  ] 4. ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  
  [  ] 5. ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ [  ] 6. สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 
  [  ] 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................ 
4. วัตถุประสงคหลักในการเดินทางดวยรถโดยสาร ขสมก. 
  [  ] 1. เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ [  ] 2. ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลยั [  ] 3. ซ้ือของ/จายตลาด 
 [  ] 4. ทองเท่ียว/พักผอน  [  ] 5. เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  
   [  ] 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................................... 
5. จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสาร ขสมก. ในการเดินทาง 1 เท่ียว 
  [  ] 1. ไมตองตอรถ  [  ] 2. 2 ตอ    [  ] 3. มากกวา 2 ตอ 
6. ลักษณะการเดินทางโดยใชบริการรถโดยสาร ขสมก. 
  [  ] 1. ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง  
  [  ] 2. ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. รวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 
   [  ] 2.1 รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 
   [  ] 2.2 รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 
   [  ] 2.3 รถโดยสารเอกชนรวมบริการ /รถตู 
   [  ] 2.4 เรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก 
   [  ] 2.5 รถไฟฟา MRT/รถไฟฟา BTS/ รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงค 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ 
ความคิดเห็นของทาน (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ  

รายการปจจัย 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
1. จํานวนเท่ียวรถมีเพียงพอตอความตองการ      
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม      
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง      
ดานราคา 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง       
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ      
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ      
ดานชองทางการบริการ 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับผูใชบริการ       
2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา      
2. สื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืนๆ      
ดานบุคลากร 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย      
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ      
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. รถโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและภายนอก      
2. ปายบอกเสนทางภายนอกตัวรถชัดเจน      
3. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน      
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      
1. พนักงานขับรถดวยความปลอดภัย เคารพกฎจราจร      
2. พนักงานเก็บคาโดยสารใหบริการดวยความถูกตอง      
3. มีความปลอดภัยในการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง ตรงตามปาย      
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจ โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ  
ความคิดเห็นของทาน (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ  

รายการปจจัย 
ความไมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน      
2. สภาพรถโดยสารท่ีใหบริการ      
3. ระยะเวลาในการเดินทาง      
ดานราคา 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา        
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความสะดวกสบาย      
ดานชองทางการบริการ 
1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงานเพ่ือรับฟงปญหา      
2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชองทางการสื่อสาร      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืนๆ      
2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ      
ดานบุคลากร 
1. มารยาทในการขับรถของพนักงาน       
2. การสื่อสารของพนักงานเก็บคาโดยสาร      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. สภาพภายในรถ เชน ความสะอาด อากาศถายเท      
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด      
3. สัญญาณเปดปดประตู แจงเตือนผูใชบริการ      
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนรถในชวงเวลาเรงดวน      
2. การจอดรับผูโดยสารและการออกรถอยางนุมนวล      
3. การรับ-สงผูโดยสารตรงตามปาย/ไมเลยปาย      
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ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวัง โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย   ในระดับคะแนน  
ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวังของผูใชบริการ 

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการมีความเพียงพอ      
2. รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ      
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง      
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา      
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะกับผูใชบริการ      
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสารหลากหลายชองทาง      
7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา      
8. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน      
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร      
10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง 
ตรงตามปาย 

     

 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพัน โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ        
ความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันของผูใชบริการ 

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานรูสึกรักและผูกพันกับบริการของ ขสมก.      
2. ทานรูสึกคุนเคยกับบริการของ ขสมก. มาอยางยาวนาน      
3. ทานรูสึกยินดเีม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของ ขสมก.      
4. ทานใหความรวมมือในการใชบริการรถของ ขสมก.      

 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดี โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ  

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานคิดวาบริการของ ขสมก. เปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด      
2. ทานยังคงใชบริการของ ขสมก. อยางสมํ่าเสมอ      
3. ทานเลือกใชบริการของ ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ      
4. ทานจะใชบริการของ ขสมก. แมจะมีบริการอ่ืน ๆ ท่ีดีกวา      
5. ทานมักจะแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของ ขสมก.      
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ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงบริการ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  [  ] 1. นําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางเดินรถ 
  [  ] 2. เพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 
  [  ] 3. มีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 
  [  ] 4. ดูแลความสะอาด /บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
  [  ] 5. จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพรอมใชงาน 
  [  ] 6. มีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 
  [  ] 7. พนักงานประจํารถพรอมบริการ/ขับรถดวยความปลอดภัย 
  [  ] 8. มีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง  
  [  ] 9. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ภาคผนวก ก.  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ป 2564 
 

7-9 

แบบสอบถามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ กลุมรถโดยสาร ขสมก.  
(รถโดยสารธรรมดา) 

 
คําช้ีแจง : องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดจัดทําแบบสอบถามชุดนี้เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึง  
ขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจะ
นําไปใชในการศึกษาวิจัยเทานั้น ทางคณะผูจัดทําจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริง และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้ในความรวมมือของทาน  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 
8 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสาร ขสมก. 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวัง 
 ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงบริการ 
 

โปรดตอบคําถามโดยใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับลักษณะของทานมากท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    
 [  ] 1. ชาย   [  ] 2. หญิง 
2. อายุ   
 [  ] 1. ต่ํากวาอายุ 18 ป  [  ] 2. อายุ 18 – 25 ป  
 [  ] 3. อายุ 26 – 35 ป  [  ] 4. อายุ 36 – 45 ป  
 [  ] 5. อายุ 46 – 60 ป [  ] 6. อายุ 60 ปข้ึนไป 
3. สถานภาพ 
 [  ] 1. โสด   [  ] 2. สมรส    [  ] 3. หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
4. การศึกษาสูงสุด 
 [  ] 1. ไมไดรับการศึกษา [  ] 2. ประถมศึกษา  [  ] 3. มัธยมศึกษาตอนตน  
 [  ] 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย   [  ] 5. ปริญญาตรี  [  ] 6. ปริญญาโท 
 [  ] 7. ปริญญาเอก  [  ] 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................... 
5. อาชีพ 
 [  ] 1. ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ [  ] 2. พนักงานบริษัทเอกชน        
 [  ] 3. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย    [  ] 4. อาชีพอิสระ 
 [  ] 5. ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป   [  ] 6. พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 
 [  ] 7. นักเรียน/นักศึกษา    [  ] 8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................... 



ภาคผนวก ก.  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ป 2564 
 

7-10 

 6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 [  ] 1. นอยกวา 10,000 บาท    [  ] 2. 10,001 – 15,000 บาท                          
 [  ] 3. 15,001 – 20,000 บาท    [  ] 4. 20,001 – 25,000 บาท         
    [  ] 5. 25,001 – 30,000 บาท    [  ] 6. 30,001 – 35,000 บาท  
 [  ] 7. มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 
 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสาร ขสมก. 
1. ทานใชบริการรถโดยสาร ขสมก. บอยเพียงใด 
  [  ] 1. ไมไดใชทุกสัปดาห  [  ] 2. อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห [  ] 3. 2 – 3 ครั้งตอสัปดาห             

[  ] 4. 4 – 5 ครั้งตอสัปดาห [  ] 5. ใชบริการเปนประจําทุกวัน [  ] 6. ไมแนนอน 
2. ชวงเวลาท่ีใชบริการรถโดยสาร ขสมก. คือชวงเวลาใด  
 [  ] 1. 05.00 – 09.00 น.  [  ] 2. 09.00 – 12.00 น.  [  ] 3. 12.00 – 15.00 น.  
  [  ] 4. 15.00 – 18.00 น.  [  ] 5. 18.00 –21.00 น.  [  ] 6.  21.00–23.00 น.  
3. เพราะเหตุใดทานจึงเลือกใชบริการรถโดยสาร ขสมก.   
  [  ] 1. ประหยัดคาใชจาย    [  ] 2. เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี 
  [  ] 3. ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทางสาธารณะอ่ืน ๆ [  ] 4. ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  
  [  ] 5. ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ [  ] 6. สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 
  [  ] 7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................ 
4. วัตถุประสงคหลักในการเดินทางดวยรถโดยสาร ขสมก. 
  [  ] 1. เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ [  ] 2. ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลยั [  ] 3. ซ้ือของ/จายตลาด 
 [  ] 4. ทองเท่ียว/พักผอน  [  ] 5. เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  
   [  ] 6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................... 
5. จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสาร ขสมก. ในการเดินทาง 1 เท่ียว 
  [  ] 1. ไมตองตอรถ  [  ] 2. 2 ตอ    [  ] 3. มากกวา 2 ตอ 
6. ลักษณะการเดินทางโดยใชบริการรถโดยสาร ขสมก. 
  [  ] 1. ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง  
  [  ] 2. ใชบริการรถโดยสาร ขสมก. รวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 
   [  ] 2.1 รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 
   [  ] 2.2 รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 
   [  ] 2.3 รถโดยสารเอกชนรวมบรกิาร /รถตู 
   [  ] 2.4 เรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก 
   [  ] 2.5 รถไฟฟา MRT/รถไฟฟา BTS/ รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงค 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ      
ความคิดเห็นของทาน (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ  

รายการปจจัย 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
1. มีจํานวนเท่ียวรถเพียงพอตอความตองการ      
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม      
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง      
ดานราคา 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง       
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ      
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ      
ดานชองทางการบริการ 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับผูใชบริการ       
2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา      
2. สื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืน ๆ      
ดานบุคลากร 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย      
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ      
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. รถโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและภายนอก      
2. ปายบอกเสนทางภายนอกตัวรถชัดเจน      
3. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน      
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      
1. พนักงานขับรถดวยความปลอดภัย เคารพกฎจราจร      
2. พนักงานเก็บคาโดยสารใหบริการดวยความถูกตอง      
3. มีความปลอดภัยในการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง ตรงตามปาย      
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจ โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ  
ความคิดเห็นของทาน (5 = มากท่ีสุด 4 =มาก 3= ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ  

รายการปจจัย 
ความไมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน      
2. สภาพรถโดยสารท่ีใหบริการ      
3. ระยะเวลาในการเดินทาง      
ดานราคา 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา        
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความสะดวกสบาย      
ดานชองทางการบริการ 
1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงานเพ่ือรับฟงปญหา      
2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชองทางการสื่อสาร      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืน ๆ      
2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ      
ดานบุคลากร 
1. มารยาทในการขับรถของพนักงานขับรถโดยสาร      
2. การสื่อสารของพนักงานเก็บคาโดยสาร      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. สภาพภายในรถ เชน ความสะอาด อากาศถายเท      
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด      
3. สัญญาณเปดปดประตู แจงเตือนผูใชบริการ      
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนรถในชวงเวลาเรงดวน      
2. การจอดรับผูโดยสารและการออกรถอยางนุมนวล      
3. การรับ-สงผูโดยสารตรงตามปาย/ไมเลยปาย      
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ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวัง โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย   ในระดับคะแนน  
ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวังของผูใชบริการ 

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการมีความเพียงพอ      
2. รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ      
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง      
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา      
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับผูใชบริการ      
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสารหลากหลายชองทาง      
7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา      
8. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน      
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร      
10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง 
ตรงตามปาย 

     

 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพัน โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ        
ความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันของผูใชบริการ 

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานรูสึกรักและผูกพันกับบริการของ ขสมก.      
2. ทานรูสึกคุนเคยกับบริการของ ขสมก. มาอยางยาวนาน      
3. ทานรูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของ ขสมก.      
4. ทานใหความรวมมือในการใชบริการรถของ ขสมก.      

 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดี โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ           
ความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ  

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานคิดวาบริการของ ขสมก. เปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด      
2. ทานยังคงใชบริการของ ขสมก. อยางสมํ่าเสมอ      
3. ทานเลือกใชบริการของ ขสมก. กอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ      
4. ทานจะใชบริการของ ขสมก. แมจะมีบริการอ่ืน ๆ ท่ีดีกวา      
5. ทานมักจะแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของ ขสมก.      
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ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงบริการ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  [  ] 1. นําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางเดินรถ 
  [  ] 2. เพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 
  [  ] 3. มีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 
  [  ] 4. ดูแลความสะอาด /บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
  [  ] 5. จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพรอมใชงาน 
  [  ] 6. มีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 
  [  ] 7. พนักงานประจํารถพรอมบริการ/ขับรถดวยความปลอดภัย 
  [  ] 8. มีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง  
  [  ] 9. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................ 
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แบบสอบถามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ กลุมรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  
ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก.  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ป 2564 
 

7-16 

แบบสอบถามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ กลุมรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  
(รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา) 

 
คําช้ีแจง : องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดจัดทําแบบสอบถามชุดนี้เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึง    
ขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจะ
นําไปใชในการศึกษาวิจัยเทานั้น ทางคณะผูจัดทําจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริง และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้ในความรวมมือของทาน  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 
8 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวัง 
 ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงบริการ 
 

โปรดตอบคําถามโดยใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับลักษณะของทานมากท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    
 [  ] 1. ชาย   [  ] 2. หญิง 
2. อายุ   
 [  ] 1. ต่ํากวาอายุ 18 ป  [  ] 2. อายุ 18 – 25 ป  
 [  ] 3. อายุ 26 – 35 ป  [  ] 4. อายุ 36 – 45 ป  
 [  ] 5. อายุ 46 – 60 ป [  ] 6. อายุ 60 ปข้ึนไป 
3. สถานภาพ 
 [  ] 1. โสด   [  ] 2. สมรส    [  ] 3. หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
4. การศึกษาสูงสุด 
 [  ] 1. ไมไดรับการศึกษา [  ] 2. ประถมศึกษา  [  ] 3. มัธยมศึกษาตอนตน  
 [  ] 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย   [  ] 5. ปริญญาตรี  [  ] 6. ปริญญาโท 
 [  ] 7. ปริญญาเอก  [  ] 8. อ่ืนๆ ................................... 
5. อาชีพ 
 [  ] 1. ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ [  ] 2. พนักงานบริษัทเอกชน        
 [  ] 3. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย    [  ] 4. อาชีพอิสระ 
 [  ] 5. ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป   [  ] 6. พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 
 [  ] 7. นักเรียน/นักศึกษา    [  ] 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
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6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 [  ] 1. นอยกวา 10,000 บาท    [  ] 2. 10,001 – 15,000 บาท                          

[  ] 3. 15,001 – 20,000 บาท    [  ] 4. 20,001 – 25,000 บาท         
    [  ] 5. 25,001 – 30,000 บาท    [  ] 6. 30,001 – 35,000 บาท  
 [  ] 7. มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 
 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
1. ประเภทรถโดยสารเอกชนรวมบริการท่ีทานใชบริการเปนประจํา 
  [  ] 1. รถธรรมดา  [  ] 2. รถปรับอากาศ 
2. ทานใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการบอยเพียงใด 
  [  ] 1. ไมไดใชทุกสัปดาห  [  ] 2. อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห [  ] 3. 2 – 3 ครั้งตอสัปดาห             

[  ] 4. 4 – 5 ครั้งตอสัปดาห [  ] 5. ใชบริการเปนประจําทุกวัน [  ] 6. ไมแนนอน 
3. ชวงเวลาท่ีใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ คือชวงเวลาใด 
 [  ] 1. 05.00 – 09.00 น.  [  ] 2. 09.00 – 12.00 น.  [  ] 3. 12.00 – 15.00 น.  
  [  ] 4. 15.00 – 18.00 น.  [  ] 5. 18.00 –21.00 น.  [  ] 6.  21.00–23.00 น.  
4. เพราะเหตุใดทานจึงเลือกใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ  
  [  ] 1. ประหยัดคาใชจาย    [  ] 2. เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี 
  [  ] 3. ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทางสาธารณะอ่ืน ๆ [  ] 4. ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  
  [  ] 5. ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ [  ] 6. สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 
  [  ] 7. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 
5. วัตถุประสงคหลักในการเดินทางดวยรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
  [  ] 1. เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ [  ] 2. ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลยั [  ] 3. ซ้ือของ/จายตลาด 
 [  ] 4. ทองเท่ียว/พักผอน  [  ] 5. เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  
   [  ] 6. อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................... 
6. จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถโดยสารเอกชนรวมบริการในการเดินทาง 1 เท่ียว 
  [  ] 1. ไมตองตอรถ  [  ] 2. 2 ตอ    [  ] 3. มากกวา 2 ตอ 
7. ลักษณะการเดินทางโดยใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการ 
  [  ] 1. ใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง  
  [  ] 2. ใชบริการรถโดยสารเอกชนรวมบริการรวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 
   [  ] 2.1 รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 
   [  ] 2.2 รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 
   [  ] 2.3 รถโดยสารของ ขสมก./รถตู 
   [  ] 2.4 เรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก 
   [  ] 2.5 รถไฟฟา MRT/รถไฟฟา BTS/ รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงค 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ     
ความคิดเห็นของทาน (5 = มากท่ีสุด 4 =มาก 3= ปานกลาง 2 = ใจนอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ  

รายการปจจัย 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
1. มีจํานวนเท่ียวรถเพียงพอตอความตองการ      
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม      
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง      
ดานราคา 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง       
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ      
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ      
ดานชองทางการบริการ 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับผูใชบริการ       
2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา      
2. สื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืน ๆ      
ดานบุคลากร 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย      
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ      
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. รถโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและภายนอก      
2. ปายบอกเสนทางภายนอกตัวรถชัดเจน      
3. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน      
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      
1. พนักงานขับรถดวยความปลอดภัย เคารพกฎจราจร      
2. พนักงานเก็บคาโดยสารใหบริการดวยความถูกตอง      
3. มีความปลอดภัยในการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง ตรงตามปาย      
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจ โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ   
ความคิดเห็นของทาน (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ  

รายการปจจัย 
ความไมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน      
2. สภาพรถโดยสารท่ีใหบริการ      
3. ระยะเวลาในการเดินทาง      
ดานราคา 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา        
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความสะดวกสบาย      
ดานชองทางการบริการ 
1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงานเพ่ือรับฟงปญหา      
2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชองทางการสื่อสาร      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืน ๆ      
2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ      
ดานบุคลากร 
1. มารยาทในการขับรถของพนักงานขับรถโดยสาร       
2. การสื่อสารของพนักงานเก็บคาโดยสาร      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. สภาพภายในรถ เชน ความสะอาด อากาศถายเท      
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด      
3. สัญญาณเปดปดประตู แจงเตือนผูใชบริการ      
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนรถในชวงเวลาเรงดวน      
2. การจอดรับผูโดยสารและการออกรถอยางนุมนวล      
3. การรับ-สงผูโดยสารตรงตามปาย/ไมเลยปาย      
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ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวัง โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย   ในระดับคะแนน  
ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวังของผูใชบริการ 

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการมีความเพียงพอ      
2. รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ      
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง      
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา      
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับผูใชบริการ      
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสารหลากหลายชองทาง      
7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา      
8. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน      
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร      
10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง 
ตรงตามปาย 

     

 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพัน โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ         
ความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันของผูใชบริการ 

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานรูสึกรักและผูกพันกับบริการของรถเอกชนรวมบริการ      
2. ทานรูสึกคุนเคยกับบริการของรถเอกชนรวมบริการมาอยางยาวนาน      
3. ทานรูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของรถเอกชนรวมบริการ      
4. ทานใหความรวมมือในการใชบริการของรถเอกชนรวมบริการ      

 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดี โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ           
ความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ  

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานคิดวาบริการของรถเอกชนรวมบริการเปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด      
2. ทานยังคงใชบริการของรถเอกชนรวมบริการอยางสมํ่าเสมอ      
3. ทานเลือกใชบริการของรถเอกชนรวมบริการกอนการเดินทางวิธีอ่ืน      
4. ทานจะใชบริการของรถเอกชนรวมบริการแมจะมีบริการอ่ืนท่ีดีกวา      
5. ทานจะแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของรถเอกชนรวมบริการ      
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ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงบริการ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  [  ] 1. นําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางเดินรถ 
  [  ] 2. เพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 
  [  ] 3. มีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 
  [  ] 4. ดูแลความสะอาด /บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
  [  ] 5. จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพรอมใชงาน 
  [  ] 6. มีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 
  [  ] 7. พนักงานประจํารถพรอมบริการ/ขับรถดวยความปลอดภัย 
  [  ] 8. มีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง  
  [  ] 9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 
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แบบสอบถามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ กลุมรถโดยสารเอกชนรวมบริการ (รถตู) 
 

คําช้ีแจง : องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดจัดทําแบบสอบถามชุดนี้เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึง   
ขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจะ
นําไปใชในการศึกษาวิจัยเทานั้น ทางคณะผูจัดทําจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริง และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้ในความรวมมือของทาน  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 
8 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการรถเอกชนรวมบริการ (รถตู) 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ  
 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวัง 
 ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงบริการ 
 
โปรดตอบคําถามโดยใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับลักษณะของทานมากท่ีสุด 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    
 [  ] 1. ชาย   [  ] 2. หญิง 
2. อายุ   
 [  ] 1. ต่ํากวาอายุ 18 ป  [  ] 2. อายุ 18 – 25 ป  
 [  ] 3. อายุ 26 – 35 ป  [  ] 4. อายุ 36 – 45 ป  
 [  ] 5. อายุ 46 – 60 ป [  ] 6. อายุ 60 ปข้ึนไป 
3. สถานภาพ 
 [  ] 1. โสด   [  ] 2. สมรส    [  ] 3. หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
4. การศึกษาสูงสุด 
 [  ] 1. ไมไดรับการศึกษา [  ] 2. ประถมศึกษา  [  ] 3. มัธยมศึกษาตน  
 [  ] 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย   [  ] 5. ปริญญาตรี  [  ] 6. ปริญญาโท 
 [  ] 7. ปริญญาเอก  [  ] 8. อ่ืน ๆ ................................... 
5. อาชีพ 
 [  ] 1. ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ [  ] 2. พนักงานบริษัทเอกชน   
 [  ] 3. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย    [  ] 4. อาชีพอิสระ 
 [  ] 5. ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป   [  ] 6. พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 
 [  ] 7. นักเรียน/นักศึกษา    [  ] 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
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6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 [  ] 1. นอยกวา 10,000 บาท    [  ] 2. 10,001 – 15,000 บาท                          

[  ] 3. 15,001 – 20,000 บาท    [  ] 4. 20,001 – 25,000 บาท         
    [  ] 5. 25,001 – 30,000 บาท    [  ] 6. 30,001 – 35,000 บาท  
 [  ] 7. มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 
 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการรถตู 
1. ทานใชบริการรถตูบอยเพียงใด 
  [  ] 1. ไมไดใชทุกสัปดาห  [  ] 2. อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห [  ] 3. 2 – 3 ครั้งตอสัปดาห             

[  ] 4. 4 – 5 ครั้งตอสัปดาห [  ] 5. ใชบริการเปนประจําทุกวัน [  ] 6. ไมแนนอน 
2. ชวงเวลาท่ีใชบริการรถตู คือชวงเวลาใด  
 [  ] 1. 05.00 – 09.00 น.  [  ] 2. 09.00 – 12.00 น.  [  ] 3. 12.00 – 15.00 น.  
  [  ] 4. 15.00 – 18.00 น.  [  ] 5. 18.00 –21.00 น.  [  ] 6.  21.00–23.00 น.  
3. เพราะเหตุใดทานจึงเลือกใชบริการรถตู  
  [  ] 1. ประหยัดคาใชจาย    [  ] 2. เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี 
  [  ] 3. ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทางสาธารณะอ่ืน ๆ [  ] 4. ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  
  [  ] 5. ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ [  ] 6. สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 
  [  ] 7. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 
4. วัตถุประสงคหลักในการเดินทางดวยรถตู  
  [  ] 1. เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ [  ] 2. ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลยั [  ] 3. ซ้ือของ/จายตลาด 
 [  ] 4. ทองเท่ียว/พักผอน  [  ] 5. เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  
   [  ] 6. อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................... 
5. จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถในการเดินทาง 1 เท่ียว 
  [  ] 1. ไมตองตอ  [  ] 2. 2 ตอ    [  ] 3. มากกวา 2 ตอ 
6. ลักษณะการเดินทางโดยใชบริการรถตู 
  [  ] 1. ใชบริการรถตูเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง  
  [  ] 2. ใชบริการรถตูรวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 
   [  ] 2.1 รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 
   [  ] 2.2 รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 
   [  ] 2.3 รถโดยสาร ขสมก. 
   [  ] 2.4 เรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก 
   [  ] 2.5 รถไฟฟา MRT/รถไฟฟา BTS/ รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงค 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ     
ความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ  

รายการปจจัย 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
1. มีจํานวนเท่ียวรถเพียงพอตอความตองการ      
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม      
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง      
ดานราคา 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง       
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ      
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ      
ดานชองทางการบริการ 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับผูใชบริการ       
2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา      
2. สื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืน ๆ      
ดานบุคลากร 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย      
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ      
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. รถโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและภายนอก      
2. ปายบอกเสนทางภายนอกตัวรถชัดเจน      
3. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน      
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      
1. พนักงานขับรถดวยความปลอดภัย เคารพกฎจราจร      
2. พนักงานเก็บคาโดยสารใหบริการดวยความถูกตอง      
3. มีความปลอดภัยในการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง ตรงตามปาย      
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจ โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ   
ความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ  

รายการปจจัย 
ความไมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน      
2. สภาพรถโดยสารท่ีใหบริการ      
3. ระยะเวลาในการเดินทาง      
ดานราคา 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา        
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความสะดวกสบาย      
ดานชองทางการบริการ 
1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงานเพ่ือรับฟงปญหา      
2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชองทางการสื่อสาร      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืน ๆ      
2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ      
ดานบุคลากร 
1. มารยาทในการขับรถของพนักงานขับรถโดยสาร      
2. การสื่อสารของพนักงานเก็บคาโดยสาร      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. สภาพภายในรถ เชน ความสะอาด อากาศถายเท      
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด      
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนรถในชวงเวลาเรงดวน      
2. การจอดรับผูโดยสารและการออกรถอยางนุมนวล      
3. การรับ-สงผูโดยสารตรงตามปาย/ไมเลยปาย      
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ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวัง โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย   ในระดับคะแนน  
ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวังของผูใชบริการ 

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการมีความเพียงพอ      
2. รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ      
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง      
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา      
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับผูใชบริการ      
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสารหลากหลายชองทาง      
7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา      
8. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน      
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ ปฏิบัติตามกฎจราจร      
10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง 
ตรงตามปาย 

     

 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพัน โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ         
ความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันของผูใชบริการ 

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานรูสึกรักและผูกพันกับบริการของรถตู      
2. ทานรูสึกคุนเคยกับบริการของรถตูมาอยางยาวนาน      
3. ทานรูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของรถตู      
4. ทานใหความรวมมือในการใชบริการของรถตู      

 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดี โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับความคิด 
เห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ  

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานคิดวาบริการของรถตูเปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด      
2. ทานยังคงใชบริการของรถตูอยางสมํ่าเสมอ      
3. ทานเลือกใชบริการของรถตูกอนการเดินทางวิธีอ่ืน      
4. ทานจะใชบริการของรถตูแมจะมีบริการอ่ืนท่ีดีกวา      
5. ทานจะแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของรถตู      
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ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงบริการ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  [  ] 1. นําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางเดินรถ 
  [  ] 2. เพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 
  [  ] 3. มีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 
  [  ] 4. ดูแลความสะอาด /บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
  [  ] 5. จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพรอมใชงาน 
  [  ] 6. มีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 
  [  ] 7. พนักงานประจํารถพรอมบริการ/ขับรถดวยความปลอดภัย 
  [  ] 8. มีรถโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง  
  [  ] 9. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................ 
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แบบสอบถามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ กลุมรถโดยสารระบบขนสงที่เปนคูแขง     
              ประกอบดวย  รถไฟฟา (รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) และ 

 เรือโดยสาร (เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) 
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แบบสอบถามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ กลุมรถโดยสารระบบขนสงที่เปนคูแขง 
(รถไฟฟา MRT, รถไฟฟา BTS, รถไฟฟา ARL) 

 
คําช้ีแจง : องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดจัดทําแบบสอบถามชุดนี้เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึง   
ขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจะ
นําไปใชในการศึกษาวิจัยเทานั้น ทางคณะผูจัดทําจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริง และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้ในความรวมมือของทาน  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 
8 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวัง 
 ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงบริการ 
 

โปรดตอบคําถามโดยใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับลักษณะของทานมากท่ีสุด 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    
 [  ] 1. ชาย   [  ] 2. หญิง 
2. อายุ   
 [  ] 1. ต่ํากวาอายุ 18 ป  [  ] 2. อายุ 18 – 25 ป  
 [  ] 3. อายุ 26 – 35 ป  [  ] 4. อายุ 36 – 45 ป  
 [  ] 5. อายุ 46 – 60 ป [  ] 6. อายุ 60 ปข้ึนไป 
3. สถานภาพ 
 [  ] 1. โสด   [  ] 2. สมรส    [  ] 3. หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
4. การศึกษาสูงสุด 
 [  ] 1. ไมไดรับการศึกษา [  ] 2. ประถมศึกษา  [  ] 3. มัธยมศึกษาตอนตน  
 [  ] 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย   [  ] 5. ปริญญาตรี  [  ] 6. ปริญญาโท 
 [  ] 7. ปริญญาเอก  [  ] 8. อ่ืนๆ ................................... 
5. อาชีพ 
 [  ] 1. ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ [  ] 2. พนักงานบริษัทเอกชน          
 [  ] 3. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย    [  ] 4. อาชีพอิสระ 
 [  ] 5. ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป   [  ] 6. พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 
 [  ] 7. นักเรียน/นักศึกษา    [  ] 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
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6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 [  ] 1. นอยกวา 10,000 บาท    [  ] 2. 10,001 – 15,000 บาท                          
 [  ] 3. 15,001 – 20,000 บาท    [  ] 4. 20,001 – 25,000 บาท         
    [  ] 5. 25,001 – 30,000 บาท    [  ] 6. 30,001 – 35,000 บาท  
 [  ] 7. มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 
 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟา 
1. ประเภทรถไฟฟา ท่ีทานใชบริการเปนประจํา 
  [  ] 1. รถไฟฟา MRT   [  ] 2. รถไฟฟา BTS   [  ] 3. รถไฟฟา ARL 
2. ทานใชบริการรถรถไฟฟาบอยเพียงใด 
  [  ] 1. ไมไดใชทุกสัปดาห  [  ] 2. อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห [  ] 3. 2 – 3 ครั้งตอสัปดาห             

[  ] 4. 4 – 5 ครั้งตอสัปดาห [  ] 5. ใชบริการเปนประจําทุก [  ] 6. ไมแนนอน 
3. ชวงเวลาท่ีใชบริการรถไฟฟา คือชวงเวลาใด  
 [  ] 1. 05.00 – 09.00 น.  [  ] 2. 09.00 – 12.00 น.  [  ] 3. 12.00 – 15.00 น.  
  [  ] 4. 15.00 – 18.00 น.  [  ] 5. 18.00 –21.00 น.  [  ] 6.  21.00–23.00 น.  
4. เพราะเหตุใดทานจึงเลือกใชบริการรถไฟฟา 
  [  ] 1. ประหยัดคาใชจาย    [  ] 2. เสนทางครอบคลุมหลากหลายพ้ืนท่ี 
  [  ] 3. ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทางสาธารณะอ่ืน ๆ [  ] 4. ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  
  [  ] 5. ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ [  ] 6. สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 
  [  ] 7. อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................ 
5. วัตถุประสงคหลักในการเดินทางดวยรถไฟฟา  
  [  ] 1. เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ [  ] 2. ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลยั [  ] 3. ซ้ือของ/จายตลาด 
 [  ] 4. ทองเท่ียว/พักผอน  [  ] 5. เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืนๆ  
   [  ] 6. อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................... 
6. จํานวนครั้งโดยเฉลี่ยท่ีตองตอรถในการเดินทาง 1 เท่ียว 
  [  ] 1. ไมตองตอ   [  ] 2. 2 ตอ    [  ] 3. มากกวา 2 ตอ 
7. ลักษณะการเดินทางโดยใชบริการรถไฟฟา 
  [  ] 1. ใชบริการรถไฟฟาเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง  
  [  ] 2. ใชบริการรถไฟฟารวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 
   [  ] 2.1 รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 
   [  ] 2.2 รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 
   [  ] 2.3 รถโดยสาร ขสมก. 
   [  ] 2.4 เรือคลองแสนแสบ/เรือดวนเจาพระยา/เรือขามฟาก 
   [  ] 2.5 รถโดยสารเอกชนรวมบรกิาร/รถตู 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ     
ความคิดเห็นของทาน (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ  

รายการปจจัย 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
1. มีจํานวนเท่ียวรถเพียงพอตอความตองการ      
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม      
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง      
ดานราคา 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง       
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ      
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ      
ดานชองทางการบริการ 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับผูใชบริการ       
2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา      
2. สื่อสารขอมูลท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืน ๆ      
ดานบุคลากร (สถานีรถไฟฟา) 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย      
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ      
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. รถโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและภายนอก      
2. ปายบอกเสนทางในสถานีชัดเจน      
3. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน      
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      
1. มีสัญญาณแจงเตือนเม่ือรถไฟฟามาถึงสถาน ี      
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในรถ/สถาน ี      
3. รถไฟฟาใหบริการรวดเร็ว ตรงเวลา      
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจ โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ  
ความคิดเห็นของทาน (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ  

รายการปจจัย 
ความไมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน      
2. สภาพรถโดยสารท่ีใหบริการ      
3. ระยะเวลาในการเดินทาง      
ดานราคา 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา        
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความสะดวกสบาย      
ดานชองทางการบริการ 
1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงานเพ่ือรับฟงปญหา      
2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชองทางการสื่อสาร      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืน ๆ      
2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ      
ดานบุคลากร 
1. การดูแลความปลอดภัยของพนักงานในสถานี       
2. การสื่อสาร และการใหคําแนะนําของพนักงานในสถานี      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. สภาพภายในรถ เชน ความสะอาด อากาศถายเท      
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด      
3. สัญญาณเปดปดประตู แจงเตือนผูใชบริการ      
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนรถไฟฟาในชวงเวลาเรงดวน      
2. จํานวนผูโดยสารท่ีใชบริการในชวงเวลาเรงดวน      
3. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง      
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ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวัง โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนน   
ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวังของผูใชบริการ 

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. จํานวนเท่ียวรถท่ีใหบริการมีความเพียงพอ      
2. รถโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ      
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง      
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา      
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับผูใชบริการ      
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสารหลากหลายชองทาง      
7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา      
8. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณภายในรถพรอมใชงาน      
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ       
10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง       

 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพัน โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ        
ความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันของผูใชบริการ 

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานรูสึกรักและผูกพันกับบริการของรถไฟฟา      
2. ทานรูสึกคุนเคยกับบริการของรถไฟฟามาอยางยาวนาน      
3. ทานรูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของรถไฟฟา      
4. ทานใหความรวมมือในการใชบริการของรถไฟฟา      

 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดี โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ          
ความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ  

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานคิดวาบริการของรถไฟฟาเปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด      
2. ทานยังคงใชบริการของรถไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ      
3. ทานเลือกใชบริการของรถไฟฟากอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ      
4. ทานจะใชบริการของรถไฟฟาแมจะมีบริการอ่ืน ๆ ท่ีดีกวา      
5. ทานมักจะแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของรถไฟฟา      
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ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงบริการ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  [  ] 1. นําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางเดินรถ 
  [  ] 2. เพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 
  [  ] 3. มีจํานวนเท่ียวรถในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 
  [  ] 4. ดูแลความสะอาด /บํารุงรักษารถใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
  [  ] 5. จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพรอมใชงาน 
  [  ] 6. มีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 
  [  ] 7. พนักงานท่ีสถานีพรอมบริการ/ใหความสําคัญดานความปลอดภัย 
  [  ] 8. มีรถไฟฟาใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง  
  [  ] 9. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................ 
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แบบสอบถามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ กลุมรถโดยสารระบบขนสงที่เปนคูแขง 
(เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก เรือคลองแสนแสบ) 

 
คําช้ีแจง : องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดจัดทําแบบสอบถามชุดนี้เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึง  
ขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามจะ
นําไปใชในการศึกษาวิจัยเทานั้น ทางคณะผูจัดทําจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริง และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้ในความรวมมือของทาน  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 
8 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการรถโดยสาร ขสมก. 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวัง 
 ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ 
 ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงบริการ 
 

โปรดตอบคําถามโดยใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับลักษณะของทานมากท่ีสุด 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    
 [  ] 1. ชาย   [  ] 2. หญิง 
2. อายุ   
 [  ] 1. ต่ํากวาอายุ 18 ป  [  ] 2. อายุ 18 – 25 ป  
 [  ] 3. อายุ 26 – 35 ป  [  ] 4. อายุ 36 – 45 ป  
 [  ] 5. อายุ 46 – 60 ป [  ] 6. อายุ 60 ปข้ึนไป 
3. สถานภาพ 
 [  ] 1. โสด   [  ] 2. สมรส    [  ] 3. หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
4. การศึกษาสูงสุด 
 [  ] 1. ไมไดรับการศึกษา [  ] 2. ประถมศึกษา  [  ] 3. มัธยมศึกษาตอนตน  
 [  ] 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย   [  ] 5. ปริญญาตรี  [  ] 6. ปริญญาโท 
 [  ] 7. ปริญญาเอก  [  ] 8. อ่ืนๆ ................................... 
5. อาชีพ 
 [  ] 1. ขาราชการ/ลูกจางรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ [  ] 2. พนักงานบริษัทเอกชน     
 [  ] 3. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย    [  ] 4. อาชีพอิสระ 
 [  ] 5. ผูใชแรงงาน/รับจางท่ัวไป   [  ] 6. พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/วางงาน 
 [  ] 7. นักเรียน/นักศึกษา    [  ] 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
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6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 [  ] 1. นอยกวา 10,000 บาท    [  ] 2. 10,001 – 15,000 บาท                          
 [  ] 3. 15,001 – 20,000 บาท    [  ] 4. 20,001 – 25,000 บาท         
    [  ] 5. 25,001 – 30,000 บาท    [  ] 6. 30,001 – 35,000 บาท  
 [  ] 7. มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป 

 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใชบริการเรือ  
1. ประเภทเรือโดยสารท่ีทานใชบริการเปนประจํา 
  [  ] 1. เรือดวนเจาพระยา  [  ] 2. เรือขามฟาก  [  ] 3. เรือคลองแสนแสบ 
2. ทานใชบริการเรือโดยสารบอยเพียงใด 
  [  ] 1. ไมไดใชทุกสัปดาห  [  ] 2. อยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห [  ] 3. 2 – 3 ครั้งตอสัปดาห             

[  ] 4. 4 – 5 ครั้งตอสัปดาห [  ] 5. ใชบริการเปนประจําทุกวัน [  ] 6. ไมแนนอน 
3. ชวงเวลาท่ีใชบริการเรือโดยสารคือชวงเวลาใด  
 [  ] 1. 06.00 – 09.00 น.  [  ] 2. 09.00 – 12.00 น.  [  ] 3. 12.00 – 15.00 น.  
  [  ] 4. 15.00 – 18.00 น.  [  ] 5. 18.00 –21.00 น.    
4. เพราะเหตุใดทานจึงเลือกใชบริการเรือโดยสาร  
  [  ] 1. ประหยัดคาใชจาย    [  ] 2. เดินทางสะดวกไมตองเจอรถติด 
  [  ] 3. ไปยังจุดเชื่อมตอการเดินทางสาธารณะอ่ืน ๆ [  ] 4. ถึงจุดหมายไดอยางรวดเร็ว  
  [  ] 5. ปลอดภัยกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ [  ] 6. สะดวกกวาการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 
  [  ] 7. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................ 
5. วัตถุประสงคหลักในการเดินทางดวยเรือโดยสาร  
  [  ] 1. เดินทางมาทํางาน/ทําธุระ [  ] 2. ไปโรงเรียน/มหาวิทยาลยั [  ] 3. ซ้ือของ/จายตลาด 
 [  ] 4. ทองเท่ียว/พักผอน  [  ] 5. เชื่อมตอไปยังบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  
   [  ] 6. อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................... 
6. ลักษณะการเดินทางโดยใชบริการเรือโดยสาร 
  [  ] 1. ใชบริการเรือเดินทางถึงจุดปลายทาง  
  [  ] 2. ใชบริการเรือรวมกับการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ 
   [  ] 2.1 รถยนตสวนตัว/มอเตอรไซตสวนตัว 
   [  ] 2.2 รถแท็กซ่ี/รถตุก ตุก /มอเตอรไซตรับจาง 
   [  ] 2.3 รถโดยสาร ขสมก.  
   [  ] 2.4 รถไฟฟา MRT/รถไฟฟา BTS/ รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงค 
   [  ] 2.5 รถตู 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก.  รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ป 2564 
 

7-37 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ     
ความคิดเห็นของทาน (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ  

รายการปจจัย 
ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
1. มีจํานวนเท่ียวเรือเพียงพอตอความตองการ      
2. ระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม      
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง      
ดานราคา 
1. คาโดยสารกําหนดตามระยะทาง       
2. คาโดยสารเหมาะสมกับบริการ      
3. คาโดยสารเหมาะสมกับคาครองชีพ      
ดานชองทางการบริการ 
1. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะสมกับผูใชบริการ       
2. มีชองทางติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา      
2. สื่อสารขอมูลผานท่ีเปนประโยชนผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืน ๆ      
ดานบุคลากร 
1. พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย      
2. พนักงานใหคําแนะนํา เต็มใจใหบริการ      
3. พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. เรือโดยสารมีสภาพพรอมใชงานท้ังภายในและภายนอก      
2. ปายบอกเสนทางภายนอกตัวเรือชัดเจน      
3. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณชูชีพพรอมใชงาน      
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      
1. พนักงานขับเรือดวยความปลอดภัย       
2. พนักงานเก็บคาโดยสารใหบริการดวยความถูกตอง      
3. มีความปลอดภัยในการเดินทาง จอดรับข้ึน-ลง ตรงตามทาเรือ      
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจ โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ  
ความคิดเห็นของทาน 
 (5 = ไมพึงพอใจมากท่ีสุด 4 = ไมพึงพอใจมาก 3 = ปานกลาง 2 = ไมพึงพอใจนอย 1 = ไมพึงพอใจนอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับความไมพึงพอใจของผูใชบริการ  

รายการปจจัย 
ความไมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานผลิตภัณฑ (คุณภาพของการบริการ) 
1. จํานวนเท่ียวเรือท่ีใหบริการในชวงเวลาเรงดวน      
2. สภาพเรือโดยสารท่ีใหบริการ      
3. ระยะเวลาในการเดินทาง      
ดานราคา 
1. ราคาคาโดยสารไมแพง คุมคา        
2. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับความสะดวกสบาย      
ดานชองทางการบริการ 
1. ระยะเวลาในการรอคอยการติดตอพนักงานเพ่ือรับฟงปญหา      
2. ระยะเวลาการตอบสนองขอมูลผานชองทางการสื่อสาร      
ดานการสงเสริมการตลาด 
1. ความตอเนื่องในการนําเสนอขอมูลผานสื่อออนไลนและสื่ออ่ืน ๆ      
2. ความชัดเจนในการสื่อสารขอมูลแกผูใชบริการ      
ดานบุคลากร 
1. มารยาทในการขับเรือของพนักงาน       
2. การสื่อสารของพนักงานเก็บคาโดยสาร      
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. สภาพภายในเรือมีความสะอาด       
2. เกาอ้ี ราวจับ พรอมใชงานไมชํารุด      
3. มีการแจงเตือนผูใชบริการกอนเขาทา      
ดานกระบวนการใหบริการและความปลอดภัย      
1. ระยะเวลาในการรอข้ึนเรือในชวงเวลาเรงดวน      
2. การจอดรับผูโดยสารและการออกเรืออยางนุมนวล      
3. การรับ-สงผูโดยสารตรงตามทาเรือ/ไมเลยทาเรือ      
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ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวัง โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนน   
ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการ/ความคาดหวังของผูใชบริการ 

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. จํานวนเท่ียวเรือท่ีใหบริการมีความเพียงพอ      
2. เรือโดยสารอยูในสภาพท่ีดีพรอมบริการ      
3. เสนทางบริการครอบคลุมจุดหมายปลายทาง      
4. ราคาคาโดยสารเหมาะสมกับระยะทาง มีความคุมคา      
5. วิธีการชําระคาโดยสารสะดวกเหมาะกับผูใชบริการ      
6. มีชองทางติดตอสื่อสารและนําเสนอขาวสารหลากหลายชองทาง      
7. มีสวนลดการเดินทางสําหรับการใชบริการเปนประจํา      
8. สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณชูชีพพรอมใชงาน      
9. พนักงานใหบริการดวยความสุภาพ       
10. บริการดวยความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ข้ึน-ลงตรงตามทา      

 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพัน โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ        
ความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันของผูใชบริการ 

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานรูสึกรักและผูกพันกับบริการของเรือโดยสาร      
2. ทานรูสึกคุนเคยกับบริการของเรือโดยสาร มาอยางยาวนาน      
3. ทานรูสึกยินดีเม่ือผูอ่ืนชื่นชมบริการของเรือโดยสาร      
4. ทานใหความรวมมือในการใชบริการเรือโดยสาร      

 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดี โดยทานสามารถทําเครื่องหมาย  ในระดับคะแนนท่ีตรงกับ          
ความคิดเห็นของทาน  (5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3= ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด) 
ตอนท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของผูใชบริการ  

รายการปจจัย 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ทานคิดวาบริการของเรือโดยสารเปนการเดินทางท่ีดีท่ีสุด      
2. ทานยังคงใชบริการของเรือโดยสาร อยางสมํ่าเสมอ      
3. ทานเลือกใชบริการของเรือโดยสารกอนการเดินทางดวยวิธีอ่ืน ๆ      
4. ทานจะใชบริการของเรือโดยสารแมจะมีบริการอ่ืน ๆ ท่ีดีกวา      
5. ทานมักจะแนะนําใหผูอ่ืนเดินทางดวยบริการของเรือโดยสาร      
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ตอนท่ี 8 ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงบริการ (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
  [  ] 1. นําเทคโนโลยีสมัยใหม/แอปพลิเคชั่นมาใชในการใหขอมูลและเสนทางเดินเรือ 
  [  ] 2. เพ่ิมชองทางในการชําระคาบริการใหมีความหลากหลาย 
  [  ] 3. มีจํานวนเท่ียวเรือในชวงเวลาเรงดวนเพ่ิมข้ึน 
  [  ] 4. ดูแลความสะอาด /บํารุงรักษาเรือใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
  [  ] 5. จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพรอมใชงาน 
  [  ] 6. มีมาตรการควบคุมการติดตอของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 
  [  ] 7. พนักงานประจําเรือพรอมบริการ/ขับเรือดวยความปลอดภัย 
  [  ] 8. มีเรือโดยสารใหบริการเพ่ิมข้ึนใหครอบคลุมจุดหมายปลายทาง  
  [  ] 9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 
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ภาคผนวก ข. 
 

การลงพ้ืนเพ่ือเก็บขอมูลสําหรับการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการของ                   

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)                                                             

ประจําปงบประมาณ 2564 
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รถโดยสารองคการ ประกอบดวย รถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา                
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รถเอกชนรวมบริการ ประกอบดวย โดยสารปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถตู     
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และ รถไฟฟา ARL   
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ระบบขนสงที่เปนคูแขงของ ขสมก. ประกอบดวย เรือดวนเจาพระยา เรือขามฟาก                 

และเรือคลองแสนแสบ 
 
         
 
 
 
 
 
 
 


