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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคุณภาพอาคารสถานที่ คุณภาพรถโดยสาร 

คุณภาพบริการ และความพึงพอใจตลอดจนศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการซ้ําสถานีขนสงผูโดยสาร

เทศบาลนครลําปาง กลุมตัวอยางคือ ผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง จํานวน 371 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา คารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานเพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรสมการเชิงโครงสราง ผลการวิจัยพบวา

ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง อายุต่ํากวา 20 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักศึกษา มี

รายไดต่ํากวา 5,000 บาท เดินทางบอยที่สุดโดยรถโดยสารประจําทาง เหตุผลที่เลือกคือ สะดวกสบาย สวนใหญ

เดินทางโดยรถโดยสาร 10 ครั้งขึ้นไปตอป และเลือกวันเดินทางไมแนนอน ชวงเวลาที่ใชมากที่สุดคือ ชวงเวลา 

18.00 – 24.59 น. เหตุผลในการเดินทางคือ การเดินทางหลังเลิกงาน/เรียน โดยใชบริการรถโดยสารของบริษัท 

ขนสง จํากัด (99 หรือ 999) มากที่สุด 

 ความคิดเห็นของผูใชบริการ ทุกดานอยูในระดับปานกลาง คือ คุณภาพรถโดยสาร คุณภาพบริการ การใช

บริการซ้ํา คุณภาพอาคารสถานที่ และความพึงพอใจ  

 การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางพบวา คุณภาพอาคารสถานที่ คุณภาพรถโดยสาร คุณภาพบริการ

และความพึงพอใจมีอิทธิพลตอการใชบริการซ้ํา ซึ่งมีความสัมพันธทุกเสนทาง โดยความพึงพอใจมีอิทธิพลมาก

ที่สุดตอการใชบริการซ้ําสถานีขนสง โดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.676 และมีคา R2เทากับ 0.458 รองลงมา

เปนปจจัยคุณภาพบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ โดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.458 และมีคา R2เทากับ 

0.574 

คําสําคัญ : คุณภาพอาคารสถานที่  คุณภาพรถโดยสาร  คุณภาพบริการ  ความพึงพอใจ  การใชบริการซํ้า 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research is to study the opinion levels of building quality, bus quality; 

service quality and satisfaction together with exploring factors affecting repeat service use of Nakhon 

Lampang Municipality Bus Terminal. The sampling group was 371 customers of Nakhon Lampang 

Municipality Bus Terminal. The instrument used for this research was a questionnaire designed by the 
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researcher. The descriptive statistics used to analyze data were percentage, frequency, mean, and 

standard deviation. The inferential statistic was used to find the relationship of structural equation 

variables. The results found that: the majority of customers were female, their age was lower than 20 

years, their marital status was single, and their education was bachelor level. They were students 

whose income was lower than 5,000 baht. Their most frequent travel was by bus. They chose the bus 

due to its convenience. Almost of them had traveled more than 10 times a year and chose uncertain 

dates. The bus was most commonly used during the time period of 18.00 – 24.59. Most used the bus 

after work or studying. The bus services of Transportation Company Limited (99 or 999) were used 

the most. 

  The customers’ opinions in every aspect were at the moderate level regarding bus quality, 

repeat service quality, building quality and satisfaction.  

 Structural equation modeling analysis revealed that building quality, bus quality, service quality 

and satisfaction affected repeat service use which has a relation in every line. Satisfaction affected 

repeat service use bus terminal the most with the path coefficients equaling 0.676 and R2= 0.458. The 

second was that service quality affected satisfaction with the path coefficients equaling 0.458 and 

R2= 0.574. 

Key Words : Building Quality, Bus Quality, Service Quality, Satisfaction, and Repeat Service Use 
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คํานํา 
 ระบบราชการเปนกลไกสําคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศ เนื่องจากตองนํานโยบายจากฝายบริหาร

โดยเฉพาะนโยบายดานการเมืองไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไรก็

ตาม ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติยอมสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น 

ดังนั้นระบบราชการจึงเปนกลไกที่ทําใหเกิดการพัฒนา หรือความลาหลังใหกับประเทศไดในเวลาเดียวกันหาก

ออนดอยในดานการบริหาร ดังนั้นรัฐบาลจึงตราพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (นลินี โลชิงชัยฤทธิ์, 2549, หนา 1) โดยเฉพาะมาตรา 30 (1) ใหรัฐ

ดําเนินการถายโอนภารกิจ การใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งภารกิจดาน

โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมและการขนสงที่อยูในความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางบก ที่ตองถาย

โอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นคือสถานีขนสง โดยสถานีขนสงจังหวัดในเขตเมืองถายโอนใหเทศบาล (นคร

, เมือง) สถานีขนสงนอกเขตเมืองเทศบาล ถายโอนใหองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหองคการบริหารสวน

ตําบลไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ  
 อน่ึงการดําเนินการของสถานีขนสงผูโดยสารขนสงจังหวัดลําปางที่ผานมาโดยเฉพาะในชวงเทศกาล

สําคัญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เทศกาลประเพณียี่เปงของชาวเหนือ มีผูใชบริการรถโดยสารจาก

สถานีขนสงจํานวนมาก แตการตอบสนองตอความตองการไมสอดคลองกับจํานวนประชากรเชน จํานวนรถไม
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เพียงพอ ปญหาชองจอดรถโดยสารไมเพียงพอ โดยเฉพาะชวงเทศกาลสถานที่คับแคบทําใหเกิดปญหาการจราจร

ภายในและภายนอกสถานีขนสง เกิดการจราจรติดขัดปญหาเรื่องที่พักคอยผูโดยสารไมเปนสัดสวน อาจเกิด

อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได ปญหาหองสุขาขาดการดูแลเร่ืองความสะอาดและการแกไขขอชํารุดของ

อุปกรณภายในสภาพไมนาดู และหองสุขาอยูชั้น 2 ไมสะดวกตอการใชบริการ ปญหาการจําหนายตั๋วนอกชอง

จําหนายตั๋ว ปญหาขององคกรที่มีงบประมาณไมเพียงพอเนื่องจากรายไดจากการดําเนินงานกิจการขนสงที่ไดรับ

อํานาจใหจัดเก็บไมเปนสัดสวนเดียวกับรายจาย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีขีดความสามารถเพียงพอ 

ในการพัฒนาและปรับปรุงและปญหาที่เกิดจากการไมเปนอิสระในการบริหารงานอันเนื่องมาจากการบริหารงาน

ตองอยูในการควบคุมของ กรมขนสงทางบกและกรมธนารักษผูเปนเจาของพื้นที่ตั้งของสถานีขนสง เนื่องจาก

สภาวการณทางเศรษฐกิจ พฤติกรรม ความตองการของผูบริโภค และนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหการบริการ

ดานสาธารณะใหประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงทําใหตองการทราบความตองการของประชาชน ซึ่งขอมูล

ที่ไดจะเปนประโยชนในการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนแนวทางเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงสถานี

ขนสง ตลอดจนตอบสนองความตองการของประชาชนใหเปนรูปธรรม ในทิศทางแนวทางที่ถูกตองและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับคิดเห็นคุณภาพอาคารสถานที่ คุณภาพรถโดยสาร คุณภาพ

บริการและความพึงพอใจตลอดจนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการซ้ําสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยครั้งนี้ใชทฤษฎีคุณภาพบริการของพาราสูราแมน (Parasuraman, 1991) ที่ไดกลาววา คุณภาพ

บริการ เปนความสามารถในการสนองความตองการของผูรับบริการ และไดกําหนดคุณภาพบริการประกอบดวย 

การเขาถึงบริการ การสื่อสารที่ถูกตองเหมาะสม สมรรถภาพในการใหบริการ การใหเกียรติ ความนาเชื่อถือ

ไววางใจ ความเชื่อมั่น การตอบสนองความตองการของลูกคา ความมั่นคงปลอดภัย ส่ิงอํานวยความสะดวกทาง

กายภาพ การเขาใจและรูจักผูรับบริการ ลําดับตอมาคุณภาพอาคารสถานที่ แนวคิดของประยุทธ นาคศิลป 

(2548) ไดกลาวไววา หมายถึง การพัฒนางานอาคารสถานที่ ประกอบดวย การจัดอาคารสถานที่ การใชอาคาร

สถานที่ การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ และการประเมินผลการใชอาคารสถานที่

ตามวัฎจักรเดมมิ่ง อนึ่งการจัดสภาพแวดลอมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาใหเกิดขึ้นไดจากการ

ดําเนินงานคือตองมีพื้นที่และบริเวณ ตองมีพื้นที่เพียงพอแกการใชประโยชนตางๆ และคุณภาพรถโดยสาร ใน

มุมมองของนฤดม บุญหลง (2532) ไดกลาวไววา คุณภาพรถโดยสาร หมายถึงคุณสมบัติทุกประการของรถ

โดยสาร และบริการที่ตรงกับความตองการและความปลอดภัยในการใชงาน สามารถตอบสนองความตองการ

และสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ   ความพึงพอใจ แนวความคิดของแอลพอรต (Allport, 1935) ได

กลาววาองคประกอบที่เกี่ยวของคือ องคประกอบดานความรูสึก (affective component) เปนลักษณะทาง

ความรูสึก หรือ อารมณของบุคคล องคประกอบทางความรูสึกนี้มี 2 ลักษณะคือ (1) ความรูสึกทางบวก ไดแก 

ชอบ พอใจ เห็นใจ (2) ความรูสึกทางลบ ไดแก ไมชอบ ไมพอใจ กลัว รังเกียจ ลําดับสุดทายปจจัยดานการใช

บริการซ้ํา ซึ่งแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2539) ไดกลาววาพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจ พฤติกรรมการซื้อ

ครั้งแรกและพฤติกรรมการซื้อซ้ําวา เปนการซื่อสัตยตอตรา ยี่หอ เปนพันธะทางจิตวิทยาตอตรายี่หอ 
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 ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิด

และสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิด 

 สมมติฐานการวิจัย  

 H1 : คุณภาพอาคารสถานที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ 

 H2 : คุณภาพรถโดยสารมีอิทธิพลตอความพงึพอใจ 

 H3 : คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ 

 H4  : ความพึงพอใจมอีิทธิพลตอการใชบริการซ้ําสถานีขนสง  

 

อุปกรณและวิธีการ 
ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูที่เคยใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง ที่มากกวา 5 

ครั้งขึ้นไป ตั้งแตป พ.ศ. 2553 จนถึง ป 2554 กําหนดกลุมตัวอยางไดจํานวน 400 คน ตามเกณฑของยามาเน 

(Taro Yamane) 
เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 
 เครื่องมือคือ แบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชสรางขึ้นจากการดัดแปลงแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของดานคุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และการใชบริการซ้ํา โดยแบงแบบสอบถามอกเปน 2 สวน คือ สวน

ที่ 1 ขอมูลทั่วไป และสวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นดานคุณภาพอาคารสถานที่ คุณภาพรถ

โดยสาร คุณภาพบริการและความพึงพอใจตลอดจนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการซ้ําของสถานีขนสง

ผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง โดยลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ประยุกตตาม

วิธีของ ลิเคอรท (Likert, 1970) โดยคะแนนที่ไดรับจะนํามาวิเคราะหดวยสถิติพรรณนาและอนุมาน เพื่อหา

คาเฉลี่ยและแปลความหมายตามระดับความคิดเห็น  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดขอความกรุณาจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลําปาง จังหวัดลําปาง เพื่อทําการสํารวจโดยใช

เวลา 1 เดือน วันจันทร วันพุธ และวันศุกร วันละ 20 คน วันเสาร วันอาทิตย และวันนักขัตฤกษ วันละ 10 คน และ

ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 371 คน จากประชากรที่ใชบริการของสถานีขนสงเทศบาลนครลําปางและ

นํามาวิเคราะหขอมูล 
 

H4

H3

H2

H1

การใช้ 
บริการซ้ํา 

ความ 
พึงพอใจ 

คุณภาพ
บริการ 

คุณภาพรถ
โดยสาร 

คุณภาพ
อาคาร
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การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสมการโครงสราง เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรตามกรอบแนวคิดคือ (1) 

คุณภาพอาคารสถานที่ (2) คุณภาพรถโดยสาร (3) คุณภาพบริการ (4) ความพึงพอใจ (5) การใชบริการซ้ํา เพื่อ

หาคารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และหาคา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดวยสมการโครงสราง (Structure Equation Model : SEM) ใช

สถิติอนุมานวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ โดยใชเทคนิค PLS-Graph 3.0 (Wynne, 2004) 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงรอยละ 57.70 อายุต่ํากวา 20 ป และชวง

อายุ 21 – 30 ป รอยละ 27.00 สถานภาพโสดถึงรอยละ 57.40 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีรอยละ 37.70 

และเปนนักศึกษารอยละ 33.40 มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 40.70 เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง

บอยที่สุด รอยละ 68.70 เหตุผลท่ีเลือกเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางคือสะดวกสบายรอยละ 29.10 และ

พบวาผูเดินทางโดยรถโดยสาร 10 ครั้งขึ้นไปตอป รอยละ 39.60 และวันเดินทางไมแนนอนรอยละ 40.40 สวน

ชวงเวลาที่ใชในการเดินทางมากที่สุดคือ ชวงเวลา 18.00 – 24.59 น.รอยละ 34.00 การเดินทางหลังเลิกงาน/เรียน

เปนเหตุผลในการเดินทางรอยละ 34.00 โดยใชบริการรถโดยสารของบริษัท ขนสง จํากัด (99 หรือ 999) มากที่สุด

รอยละ 27.50  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ผลการวิเคราะหสมการโครงสราง 

 จากภาพที่ 2 การวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางพบวา คุณภาพอาคารสถานที่ คุณภาพรถโดยสาร 

คุณภาพบริการและความพึงพอใจมีอิทธิพลตอการใชบริการซ้ํา ซึ่งมีความสัมพันธทุกเสนทาง โดยความพึงพอใจ

มีอิทธิพลมากที่สุดตอการใชบริการซ้ําสถานีขนสง โดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.676 และมีคา R2เทากับ 

0.458 รองลงมาเปนปจจัยคุณภาพบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ โดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.458 

และมีคา R2เทากับ 0.574 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางออมและอิทธพิลรวม 

Note. ** TE = Total Effect, DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, N/A = Non Applicable 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย Coef. t-stat สรุปผล 

H1 คุณภาพอาคารสถานที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ 0.429 9.356*** สนับสนุน 

H2 คุณภาพรถโดยสารมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ 0.012 0.243 ไมสนับสนุน 

H3 คุณภาพบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ 0.458 9.458*** สนับสนุน 

H4 ความพึงพอใจมอีิทธิพลตอการใชบริการซ้าํสถานีขนสง 0.676 21.804*** สนับสนุน 

หมายเหตุ t-stat ≥ 1.96 แสดงวาสมมติฐานมีนัยสําคัญทางสถิติมากที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 2 ผลการทําสอบสมมติฐานพบวาคา t-stat ≥ 1.96 แสดงวาสมมติฐานมีนัยสําคัญทางสถิติ

มากที่ระดับ 0.05 สรุปผลวายอมรับสมมติฐาน ยกเวน H2 ที่ไมเปนไปตามสมมติฐาน ดังนั้นจึงไมสนับสนุน 
 

ตารางที่ 3 Loading, Composite Reliability and Average Variance Extracted 

Construct/Item S.D. loading t-stat CR AVE 
คุณภาพอาคารสถานที ่    0.904 0.825 

1. ความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร 3.19 0.908 64.469   

3. ความสะอาด ความสะดวกในการใชบริการหองสุขา 2.77 0.909 63.083   

คุณภาพรถโดยสาร    0.838 0.509 

1. สภาพโดยรวมของรถโดยสาร 3.58 0.726 21.775   

2. มีรถใหเลือกหลายประเภท 3.64 0.615 10.497   

3. รถมีความเพยีงพอตอผูโดยสาร 3.36 0.767 23.073   

4. รถมีความพรอมใหบริการอยูเสมอ 3.36 0.721 15.117   

5. มีหลายบริษทัใหเลือกใชบริการในสถานีขนสงผูโดยสาร 3.76 0.729 19.286   
 

 

Dependent Variable 
Antecedent R2 Effect 

Place Product Service Statisfication 

DE 0.429 0.012 0.458 N/A 

IE 0.000 0.000 0.000 N/A Statisfication 0.574 

TE 0.429 0.012 0.458 N/A 

DE 0.000 0.000 0.000 0.676 

IE 0.290 0.008 0.310 0.000 Service repeat 0.458 

TE 0.290 0.008 0.310 0.676 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

Construct/Item S.D. loading t-stat CR AVE 
คุณภาพบริการ    0.810 0.518 

1. พนักงานใหบริการขอมูลเกีย่วกับการเดินทางไดอยาง

ถูกตอง 

3.54 0.631 12.301   

2. พนักงานมีความเต็มใจ กระตือรือรน สุภาพออนนอม 3.43 0.789 26.798   

3. มีการประชาสัมพันธเมื่อรถเทียบทาหรือออกจากทา 3.52 0.643 11.484   

4. การบริการทีไ่วใจได 3.43 0.799 40.580   

ความพึงพอใจ    0.846 0.579 

1. ทานพอใจสภาพแวดลอมของอาคารสถานที่ 3.20 0.765 25.209   

2. ทานพอใจกบัการบริการของเจาหนาที่ 3.42 0.707 18.038   

3. ทานพอใจกบัส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับการใหบริการ 

เชน ยานพาหนะ ระบบการติดตอส่ือสาร 

3.24 0.796 31.128   

4. ทานพอใจกบัหองบริการสขุา 2.66 0.774 29.799   

การใชบริการซ้ํา    0.855 0.665 

2. เหตุผลดานการใหบริการ 3.43 0.703 16.842   

3. เหตุผลดานความสะดวกปลอดภัย 3.40 0.865 37.061   

5. บางบริษัทมกีารสงเสริมการขายทําใหเกิดความประทบัใจ 3.21 0.867 56.653   

หมายเหตุ : มาตรวัดภายหลังการปรับแกแลวโดยการตัด indicator ออก เนื่องจากมีคา loading ต่ํากวา 0.606 

คือ คุณภาพอาคารสถานที่ 2 มีปายบอกทางอยางทั่วถึงมีขอมูลที่ครอบคลุมมีคา Corrected Item-total 

Correlation เทากับ 0.488, คุณภาพอาคารสถานที่ 4 สะดวกและหางายใกลชุมชน Corrected Item-total 

Correlation เทากับ 0.110, การใชบริการซ้ํา 1 เหตุผลดานราคามีคา Corrected Item-total Correlation เทากับ 

0.521, การใชบริการซ้ํา 4 เหตุผลดานมีบริษัทรถใหเลือกหลากหลายมีคา Corrected Item-total Correlation 

เทากับ 0.532 

 จากตารางที่ 3 พบวาตัวชี้วัดทุกตัวเมื่อทําการตัดตัวที่มีคา loading ต่ํากวา 0.606 แลว พบวามีคา 

Loading ระหวาง 0.615 - 0.909 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ทุกตัว และบล็อกมีคา CR สูงระหวาง 0.810 

– 0.904 และมีคา AVE ระหวาง 0.509 – 0.825 แสดงใหเห็นวาตัวชี้วัดในแตละบล็อกสามารถชี้วัดตัวแปรแฝงใน

บล็อกของตนไดดีเทาเทียมกันและมีความเชื่อถือไดสูง 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 

 จากตารางที่ 4 พบวาคา composite reliability ของทุกตัวแปร และคา AVE มีคามากกวา 0.50 แสดงวา

ขอคําถามทุกขอในตัวชี้วัดสามารถวัดคาไดนาเชื่อถือมีความเที่ยงตรงและคาความสัมพันธ ของตัวชี้วัดแตละตัว

ภายในตัวแปรเดียวกันมีคาสูงกวาคาความสัมพันธกับตัวชี้วัดตางตัวแปรกันแสดงวามาตรวัดแตละ construct 

สามารถวัดไดดีเฉพาะเรื่องราวของตน ซึ่งแสดงถึงคานาเชื่อถือความเที่ยงตรงเชิงจําแนก 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 สวนที่ 1  

 กลุมตัวอยางจํานวน 371 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงรอยละ 57.70 อายุต่ํากวา 

20 ป รอยละ 27.00 สถานภาพโสดรอยละ 57.40 การศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 37.70 เปนนักศึกษารอยละ 

33.40 มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 40.70 วิธีเดินทางบอยที่สุดคือ เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง รอย

ละ 68.70 เหตุผลท่ีเลือกเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางคือสะดวกสบายรอยละ 29.10 และพบวาผูเดินทาง

โดยรถโดยสาร 10 ครั้งขึ้นไปตอป รอยละ 39.60 แนนอนรอยละ 40.40 สวนชวงเวลาที่ใชในการเดินทางมากที่สุด

คือชวงเวลา 18.00 – 24.59 น.รอยละ 34.00 การเดินทางหลังเลิกงาน/เรียนเปนเหตุผลในการเดินทางรอยละ 34 

โดยใชบริการรถโดยสารของบริษัท ขนสง จํากัด (99 หรือ 999) มากที่สุดรอยละ 27.50  

 

 สวนที่ 2  

 จากการวิจัยพบวา คุณภาพรถโดยสาร โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ นฤดม 

บุญหลง (2532) ไดใหความหมายของคุณภาพ คือ คุณสมบัติทุกประการของผลิตภัณฑ และบริการที่ตรงกับ

ความตองการและความปลอดภัยในการใชงาน สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจให

ผูบริโภคยอมรับ  

 คุณภาพอาคารสถานที่ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของประยุทธ นาคศิลป 

(2548) กลาววา การจัดสภาพแวดลอมตองมีพื้นที่และบริเวณเพียงพอแกการใชประโยชน อาคารและสิ่งกอสราง

ตกแตงใหสวยงาม และคํานึงถึงความสะอาด ความสะดวก ลําดับตอมาคุณภาพบริการ โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของพาราสูราแมน (Parasuraman, 1991) ไดกลาวไววา คุณภาพบริการเปน

ความสามารถในการสนองความตองการของผูรับบริการ และสอดคลองกับแนวคิดของ สาคเรศ มาพานิช (2553) 

Construct 
Construct 

 
CR AVE R2 

Place Product Service Statisfication Service repeat 

Place 0.904 0.825 - 0.908     

Product 0.838 0.509 - 0.226 0.713    
Service 0.810 0.518 - 0.435 0.615 0.720   
Statisfication 0.846 0.579 0.574 0.631 0.391 0.652 0.761  
Service repeat 0.855 0.665 0.458 0.528 0.408 0.511 0.676 0.815 
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ไดกลาวถึงระดับคุณภาพบริการวาตองเกิดความนาเชื่อถือและไววางใจ ใหความมั่นใจ การตอบสนองลูกคาตอง

มีความตั้งใจและเต็มใจใหบริการเพื่อแสดงถึงการเอาใจใสในงานบริการอยางเต็มที่ 

 ความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับในระดับปานกลาง สอดคลองกับแนวความคิดของอรรถพร คําคม 

(2546) กลาววา ระดับความพึงพอใจของบุคคลตอกิจกรรมตางๆ สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ 

โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู คานิยมและประสบการณที่แตละบุคคลไดรับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้น

เมื่อกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความตองการได ลําดับสุดทายการใชบริการซ้ํา โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง สอดคลองกับแนวคิดของอดุลย จาตุรงคกุล (2539) ไดกลาววาพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจ พฤติกรรม

การซื้อครั้งแรกและพฤติกรรมการซื้อซ้ําวาเปนการซื่อสัตยตอตรา ยี่หอ เปนพันธะทางจิตวิทยาตอตรายี่หอ 

 ผลการวิเคราะหตัวแบบสมการโครงสรางพบวา คุณภาพอาคารสถานที่ คุณภาพรถโดยสาร คุณภาพ

บริการและความพึงพอใจมีอิทธิพลตอการใชบริการซ้ําสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง มีความสัมพันธ

ทุกเสนทางโดยเฉพาะเสนทางตัวแปรดาน ความพึงพอใจไปสูตัวแปรดานการใชบริการซ้ําสถานีขนสง โดยมี

สัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.676 และมีคา R2เทากับ 0.458 รองลงมาเสนทางของตัวแปรดานคุณภาพบริการที่

ไปสูตัวแปรดานความพึงพอใจ โดยมีสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.458 และมีคา R2เทากับ 0.574 ดังแนวคิดของ

อรรถพร คําคม (2546) ไดสรุปวา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติ หรือระดับความพึงพอใจของบุคคลตอ

กิจกรรมตาง ๆ คานิยมและประสบการณที่แตละบุคคลไดรับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ 

สามารถตอบสนองความตองการแกบุคคลนั้นซึ่งมีความหมายแตกตางกันไป 
การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิจัยพบวาทุกสมมติฐานสวนใหญมีความสอดคลอง ยกเวน H2: คุณภาพรถโดยสารไมมีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจเพราะในถานีขนสงมีบริษัทขนสงผูโดยสารที่หลากหลาย ดังนั้น ปจจัยที่ยอมรับสมมติฐาน คือ ดาน

คุณภาพอาคารสถานที่ อาทิความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร มีปายบอกทางอยางทั่วถึงและมีขอมูลที่

ครอบคลุม ความสะอาด ความสะดวกในการใชบริการหองสุขา สถานีขนสงหางาย ใกลชุมชนเมือง และดาน

คุณภาพบริการ อาทิ พนักงานใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไดอยางถูกตอง มีความเต็มใจ กระตือ รือรน 

สุภาพออนนอม มีการประชาสัมพันธเมื่อรถเทียบทาหรือออกจากทา การบริการที่ไวใจที่สงผลใหผูใชบริการมี

ความพึงพอใจแตกตางกันไปและปจจัยความพึงพอใจมีอิทธิพลตอการใชบริการซ้ํา อาทิ ตั๋วรถโดยสารราคาถูก

กวาการเดินทางประเภทอื่น การใหบริการของพนักงาน สถานีขนสงอยูในยานชุมชนเมืองมีความปลอดภัยในการ

เดินทาง มีการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดี มีบริษัทรถใหเลือกหลายประเภท มีการแขงขันของบริษัทรถโดยสาร

โดยมีการสงเสริมการขาย ซึ่งถือวาเปนหัวใจหลักของการตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 
ขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงเรื่อง คุณภาพอาคารสถานที่ คุณภาพรถโดยสาร คุณภาพบริการและความ  

พึงพอใจมีอิทธิพลตอการใชบริการซ้ําสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง ทั้งอิทธิพลทางตรงและทางออม

ซึ่งเปนชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น เพื่อใหไดผลการวิจัยที่สมบูรณควรมีการวิจัยเพิ่มเติมโดยเจาะจงปญหาของการ

มาใชบริการเพื่อสงผลในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญตอสถานีขนสงผูโดยสารเทศบาลนครลําปาง อาจจะ

มีการเปรียบเทียบกับสถานีขนสงตางจังหวัด หรือตางอําเภอที่มีลักษณะในการบริการไปในทิศทางเดียวกัน 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาสูงสุด 
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