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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการสาธารณะส าหรับนักท่องเที่ยว

ชาวไทยในจังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และเสนอแนะ
แนวทางเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม ออก
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ด้วย Linear Regression จากผลการส ารวจในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 405 ตัวอย่าง ตาม
สถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญในจังหวัดนครพนม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 64 อายุระหว่าง 20-40 
ปี ร้อยละ 35 วัตถุประสงค์การเดินทางส่วนใหญ่ร้อยละ 41 เดินทางเพื่อความนันทนาการ จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีผลต่อความพึงพอใจ พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การใช้บริการและด้าน
เศรษฐศาสตร์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 2.81  2.45 2.40 และ 
2.22 ตามล าดับ โดยสามารถอธิบายถึงผลกระทบของการรับบริการระบบขนส่งสาธารณะที่มีต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวได้ร้อยละ 78 (R2 = 0.78) ซึ่งผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรปรับปรุงและพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยเป็นส าคัญ เพื่อน าไปสู่ความเช่ือมั่นของนักท่องเที่ยวและเพื่อความพึงพอใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะมากข้ึน 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ / นักท่องเที่ยว / ขนส่งสาธารณะ / จังหวัดนครพนม 

 
Abstract 

This research was obtained through carrying out a survey with the Thai tourists who 
travel to Nakhon Phanom Province to see how satisfied they are with the public transportation in 
Nakhon Phanom Province. The objective of this study is to find out what the factors are that 
effect the level of Thai tourists satisfaction and for the study to recommend ways of improving 
the public transportation within Nakhon Phanom Province. By using different literature reviews 
from other studies a questionnaire is constructed and then analysed by Linear Regression. 

The results are taken from 405 survey samples which were taken at popular tourist 
destinations in Nakhon Phanom. 64% of the samples taken were from women and 35% of the 
samples taken were from people aged between 20 to 40 years old, 41% of the people who took 
part in the survey were travelling to Nakhon Phanom Province for leisure reasons. From the 
analysis the factors that effect their satisfaction are safety, convenience, service and the 
economics. All of these factors were retrieved through positive feedback and responses from the 
Thai tourists making the results satisfactory. 

The results of coefficients are 2.81, 2.45, 2.49, 2.22. This explains that the satisfactory 
levels of the Thai tourists visiting Nakhon Phanom are at 78% (R2 = 0.78) for public transport. The 
operator and the department responsible for public transportation in Nakhon Phanom Province 
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should improve safety standards to enhance the trust of the tourists visiting to increase 
satisfaction levels of use for public transportation. 
Keywords: satisfaction / tourist / public transportation / Nakhon Phanom Province 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ถึง 
174 กิโลเมตร มีจุดได้เปรียบทางการเดินทางหลายอย่าง อาทิเช่น การเดินทางทางบก ทางเรือ และทางอากาศ 
เนื่องจากทางอากาศมีสนามบินท่ีสามารถพัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติได้ในอนาคตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางเข้ามา จังหวัดนครพนมยังมีโครงข่ายคมนาคมทางถนนที่เช่ือมต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว คือ สะพานมิตรภาพ 3 เช่ือมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว สามารถเพิ่มจ านวน
นักท่องเที่ยวได้มากขึ้นกว่าในอดีต จังหวัดนครพนมยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ส าคัญมากมายที่ยังได้รับ
ความนิยมส าหรับนักท่องเที่ยวท้ังชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวภายในประเทศ  

 ปัจจุบันปัจจัยที่เอื้ออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวคือระบบบริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งมี
ความส าคัญส าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยต้องค านึงถึงความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเที่ยว การเข้าถึงสถานท่ีท่องเที่ยว ที่พักอาศัย รวมถึงสิ่งที่เอื้ออ านวยต่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและผู้พิการ ใน
ความหมายของระบบขนส่งสาธารณะที่รองรับนักท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยว คือ กิจกรรมเพื่อการขนส่งผู้โดยสาร
หรือนักท่องเที่ยวจากจุดเริ่มต้นของการเดินทาง (บ้านหรือถิ่นที่พักประจ า) ไปยังจุดหมายปลายทาง  (สถานที่
ท่องเที่ยวหรือที่พักอยู่เพียงระยะเวลาหนึ่ง) ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การขนส่งนักท่องเที่ยวจึงมี
ความส าคัญมาก ซึ่งในจังหวัดนครพนม พบว่ามีระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ครอบคลุมและไม่เอื้ออ านวยแก่นักเดินทาง
เท่าที่ควร บทความนี้จึงต้องการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดนครพนม 
เพื่อท่ีจะวางแผนด าเนินการ การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมด้านขนส่งสาธารณะ เพื่อ
น ามาใช้ในการปรับปรุงและเพื่อการรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวให้พึงพอใจได้ดียิ่งขึ้น สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 

ระบบขนส่งสาธารณะมีปัจจัยที่ส าคัญ 4 ด้านด้วยกันคือ 1) ตัวบริการ 2) แหล่งหรือสถานที่ที่ให้บริการ  
3) ช่องทางในการให้บริการ และ 4) ผู้รับบริการ จึงจะเป็นระบบที่มีการเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
เพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการของผู้รับบริการ  

จากผลส ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจ าปี 2557 
โดยส านักงานสถิติจังหวัดนครพนมซึ่งมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามอายุ 15 ปีข้ึนไปจ านวน 400 รายได้ผลสรุปว่า ความ
พึงพอใจต่อการจัดงานไหลเรือไฟ โดยสถานท่ีจัดงานและช่วงระยะเวลาสถานที่ ร้อยละ 3.95 และ 3.82 ตามล าดับ
ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจค่อนข้างมาก ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิรวมถึงการจัดระบบจราจรสถานท่ี
จอดรถ ความเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวของสถานที่จอดรถนั้น อยู่ในระดับปานกลางคือร้อยละ 3.36 และ
ร้อยละ 3.21 ตามล าดับ จากข้อคิดเห็นประชาชน มีถึงการแก้ปัญหาด้านการจราจรอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงที่
ประชาชนให้ข้อเสนอแนะมา และจากสถิติการเก็บข้อมูลนี้ท าให้ทราบว่า โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวท่ีมาเที่ยวจังหวัด
นครพนมนิยมน ารถส่วนตัวมาใช้ จึงท าให้การหาที่จอดรถมีปัญหาและรองรับได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ใน
จังหวัดนครพนมมีระบบขนส่งสาธารณะเพียงรถสามลอ้เครือ่ง และแท็กซี่ปริมาณน้อย จึงไม่สามารถเอื้ออ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้ (ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม, 2557) 

ศึกษาบทความ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพของการให้บริการรถยนต์โดยสารประจ าทางของ
บริษัทขนส่งจ ากัด สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน เพศหญิงเลือกใช้บริการรถยนต์โดยสารประจ าทางมากกว่าเพศชาย และส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้โดยสารที่เลือกโดยสารรถประจ าทางสาธารณะนั้น เป็นผู้ที่มีอายุ
ค่อนข้างสูง มีรายได้ค่อนข้างต่ าเมือเทียบกับค่าครองชีพปัจจุบัน แสดงว่าผู้โดยสารเลือกใช้บริการรถโดยสารประจ า-
ทาง ด้วยเรื่องค่าใช้จ่าย จากบทความนี้ ท าให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาในเรื่องการจัดการวางแผน
ระบบขนส่งสาธารณะได้ว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ขนส่งรูปแบบใดจึงเหมาะกับการจัดการบริหารให้ด าเนิน
กิจการได้และรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่เป็นส่วนใหญ่ (ฐานุตรา จันทรเกตุ, 2554) 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยภายในประเทศที่มีต่อระบบขนส่งสาธารณะภายใน

จังหวัดนครพนม 
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบาย ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยภายในประเทศที่มีต่อระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัด
นครพนมจะตระหนักถึงปัจจัยทางด้านความปลอดภัยมากที่สุด 

2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยภายในประเทศที่มตี่อระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัด
นครพนมจะตระหนักถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์น้อยที่สดุ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ทางคณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาเป็นการศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งหมด 420 ตัวอย่าง ท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม ทั้งพักอาศัยและไม่พักอาศัย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย  

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อระบบขนส่งสาธารณะ
ภายในจังหวัดนครพนมนั้น ศึกษา ณ สถานท่ีท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมืองนครพนม 

ขอบเขตด้านเนื้อหาวิจัย ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อระบบขนส่ง
สาธารณะภายในจังหวัดนครพนม โดยจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรและคุณภาพการให้บริการ 

ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย ด้านประชากร และด้านคุณภาพการให้บริการ 
ด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย การบริการ เศรษฐศาสตร์ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ใช้ระยะเวลาในการส ารวจข้อมูล ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2559 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดทางด้านการวิจัยนี้ ใช้ตัวแปรอิสระ คือ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย การบริการ 
เศรษฐศาสตร์ และใช้ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ในการวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในสถานที่ท่องเที่ยว ณ 

อ าเภอเมืองนครพนม ผู้วิจัยไม่สามารถทราบประชากรที่แท้จริง (ไม่สามารถทราบจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
เที่ยวภายในจังหวัดนครพนม) แต่สามารถประมาณได้จากสถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จากข้อมูล
อ้างอิงดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่าชาวต่างชาติ ในทุกๆ ปีที่ผ่านมา จึงมุ่ง
เป้าหมายไปท่ีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  

ด้านที่ 1 ความสะดวกสบาย   
 ที่น่ังโดยสาร นุ่ม สะอาด 
 มีที่ปรับลดกระจก 
 ที่น่ังโดยสาร มีเพียงพอ 
 มีราวจับ ส าหรับ ข้ึน-ลงรถ 
 เข้าถึงที่กดกริ่ง ได้อย่างสะดวก 
 กระจกสามารถเลื่อนขึ้น-ลง ได้สะดวก 

ด้านที่ 2 ความปลอดภยั  
 พนักงานขับรถมีความน่าเชื่อถือ 
 ความเหมาะสมในการใช้ความเร็วของคนขับ 
 เส้นทางที่ให้บริการ 
 สภาพรถที่ให้บริการ 
 ความมั่นคงของบันได ส าหรับขึ้น-ลงรถ 
 ปฏิบัติตามกฎจราจร 

ด้านท่ี 3 การบริการ  
 ความถี่ท่ีให้บริการ 
 พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ด ี
 มีที่นั่งเพียงพอส าหรับรอรถโดยสาร 
 จอดรถตรงตามจดุรับส่งผู้โดยสาร 
 มีป้ายแนะน าเส้นทางที่ชัดเจน 

ด้านที่ 4 เศรษฐศาสตร์  
 ความคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป 
 ความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 

3. ความคุ้มค่ากับเวลาที่รอ 

ความพึงพอใจในภาพรวม 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2552 – 2558 

รายการ  2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 
(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

จ านวนผู้เย่ียมเยือน 579,637   599,246   647,363   793,036   873,925   913,138   982,620   
ชาวไทย 555,979   577,173   613,383   732,460   801,441   838,857   905,501   
ชาวต่างประเทศ 23,658   22,073   33,980   60,576   72,484   74,281   77,119   

จ านวนนักท่องเท่ียว 263,736   255,611   286,856   358,227   397,334   415,255   447,779   
ชาวไทย 259,840   251,498   280,604   347,296   388,099   405,911   438,117   
ชาวต่างประเทศ 3,896   4,113   6,252   10,931   9,235   9,344   9,662   

จ านวนนักทัศนาจร 315,901   343,635   360,507   434,809   476,591   497,883   534,841   
ชาวไทย 296,139   325,675   332,779   385,164   413,342   432,946   467,384   
ชาวต่างประเทศ 19,762   17,960   27,728   49,645   63,249   64,937   67,457   

ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของ
นักท่องเท่ียว (วัน) 

2.13   2.29   2.23   2.27   2.31   2.32   2.31   

ชาวไทย 2.13   2.29   2.24   2.27   2.30   2.32   2.31   
ชาวต่างประเทศ 2.02   2.54   2.02   2.54   2.52   2.51   2.55   

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 
ผู้เย่ียมเยือน 836   869   838   890   933   962   990   

ชาวไทย 833   866   835   889   936   964   991   
ชาวต่างประเทศ 959   961   905   919   902   935   972   

นักท่องเท่ียว 942   987   949   1,027   1,068   1,097   1,129   
ชาวไทย 938   982   944   1,020   1,063   1,092   1,124   
ชาวต่างประเทศ 1,185   1,241   1,209   1,219   1,250   1,292   1,356   

นักทัศนาจร 649   668   641   635   674   699   720   
ชาวไทย 635   661   630   620   659   683   703   
ชาวต่างประเทศ 869   798   766   751   773   807   832   

รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท)  
ผู้เย่ียมเยือน 734   807   839   1,113   1,300   1,407   1,556   

ชาวไทย 708   780   802   1,042   1,222   1,325   1,466   
ชาวต่างประเทศ 27   27   37   71   78   83   90   

สถานประกอบการที่พักแรม  
จ านวนห้อง 822   908   1,786   1,922   1,999   2,344   2,474   
อัตราการเข้าพัก (%) 38.59   45.74   25.63   32.79   40.72   44.66   48.90   
จ านวนผู้เข้าพักแรม 135,889   161,884   210,030   286,582   346,040   364,974   396,652   

ชาวไทย 134,342   159,962   205,000   281,540   340,206   359,030   390,449   
ชาวต่างประเทศ 1,547   1,922   5,030   5,042   5,834   5,944   6,203   

(ที่มา:  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เครื่องมือที่ใช้การวิจัยครั้งนี้คือ 

แบบสอบถาม (questionnaire) โดยแบ่งเป็น 3 ตอนได้แก่  
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ เป็นต้น 

ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามที่ เกี่ยวกับ ข้อมูลการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม 
ประกอบด้วย ภูมิล าเนาผู้เดินทาง, วัตถุประสงค์การเดินทางและผู้ร่วมเดินทาง 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ รถสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดนครพนม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ  

การทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เมื่อด าเนินการสร้างแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว น าแบบสอบถามมาทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา 

(content validity) โดยการส่งแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ 7 ท่าน เพื่อวัดว่าแบบสอบถามนั้นมีความเข้าใจง่าย 
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Objective Congruence : 
IOC) ทั้งนี้ค่าท่ีได้ควรมีค่ามากกว่า 0.50 และท าการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม (reliability) ซึ่งควรมี
ค่ามากกว่า 0.7 

3. การรวบรวมข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด

นครพนม เช่น นักท่องเที่ยวภายในวัดพระธาตุพนม เป็นต้น โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ random sampling จ านวน 
420 ชุด 

การวางแผนการส ารวจข้อมูลในครั้งนี้  ใช้วิธีการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัด
นครพนมในลักษณะตัวต่อตัวซึ่งวิธีนี้จะได้คุณภาพมากกว่าการสัมภาษณ์ทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์ เพราะเป็นวิธีที่
เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถพูดคุยและสอบถามข้อข้องใจหรือเสนอแนวทางต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะท าให้
ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือและแม่นย ามากขึ้น กลุ่มเป้าหมายในการท าการศึกษาครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยว ชาวไทย
ภายในประเทศที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดนครพนม ด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งในการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว
สถานที่ที่ใช้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในจังหวัดนครพนม เช่น สถานที่ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (วัดมหาธาตุ, วัดโอกาส, วัดอรัญญิกกาวาส และวัดพระธาตุพนม เป็นต้น) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่ามากที่สุด ค่าน้อยที่สุด และจ านวนค่าร้อยละ 

การวิเคราะห์ปัจจัย ประกอบด้วย ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย การบริการ เศรษฐศาสตร์  ซึ่งใช้ ค่า 
Conbach’s Alpha มาท าการทดสอบกลุ่มปัจจัยการวิเคราะห์สมการท านาย ท าการวิเคราะห์โดยน าข้อมูลมา
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามทั้งหมด 420 ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ กลับคืนมา 405 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ  96  ของแบบสอบถามทั้งหมด 

การวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน 
จากการส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จ านวน 405 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ 

พบว่า เป็นเพศหญิงร้อยละ 64 มีอายุอยู่ในช่วง 20-40 ปี ร้อยละ 35 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 47 
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ42 และมี รายได้อยู่ในช่วง 10,000-
19,999 บาทต่อเดือน ส่วนข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวมี
ภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 70 โดยเป็นการเดินทางเพื่อความนันทนาการและประสบการณ์ 
ร้อยละ 76 และส่วนใหญ่เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวและคนรัก มีร้อยละ 38 และ ร้อยละ 35 ตามล าดับ 

ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่น  
จากการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวจ านวน 30 คน ในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม พบว่าค่า 

Conbach’s Alpha รวมเท่ากับ 0.79 มีค่ามากกว่า 0.7 นั่นหมายความว่าแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นที่สามารถ
ยอมรับได้ 
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การวิเคราะห์ปัจจัย 
จากแบบสอบถามสามารถแบ่งกลุ่มตัวแปรออกเป็นท้ังหมด 4 ด้าน จ านวน 21 ตัวแปร ประกอบด้วย 
ด้านที่ 1 ความสะดวกสบาย มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 4.55 ได้แก่  

1. ที่น่ังโดยสาร นุ่ม สะอาด 
2. มีที่ปรับลดกระจก 
3. ที่น่ังโดยสาร มีเพียงพอ 
4. มีราวจับ ส าหรับ ข้ึน-ลงรถ 
5. เข้าถึงที่กดกริ่ง ได้อย่างสะดวก 
6. กระจกสามารถเลื่อนขึ้น-ลง ได้สะดวก 

ด้านที่ 2 ความปลอดภัย มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 4.78 ได้แก่  
1. พนักงานขับรถมีความน่าเชื่อถือ 
2. ความเหมาะสมในการใช้ความเร็วของคนขับ 
3. เส้นทางที่ให้บริการ 
4. สภาพรถที่ให้บริการ 
5. ความมั่นคงของบันได ส าหรับขึ้น-ลงรถ 
6. ปฏิบัติตามกฎจราจร 

ด้านที่ 3 การบริการ มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 4.23 ได้แก่ 
1. ความถี่ท่ีให้บริการ 
2. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
3. มีที่นั่งเพียงพอส าหรับรอรถโดยสาร 
4. จอดรถตรงตามจุดรับส่งผู้โดยสาร 
5. มีป้ายแนะน าเส้นทางที่ชัดเจน 

ด้านที่ 4 เศรษฐศาสตร์ มีน้ าหนักเฉลี่ย 4.20 ได้แก่  
1. ความคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป 
2. ความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 
3. ความคุ้มค่ากับเวลาที่รอ 

 
ความพึงพอใจในภาพรวม มีน้ าหนักเฉลี่ย 4.79 

 
การวิเคราะห์สมการท านาย 

หลังจากท่ีท าการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจขององค์ประกอบของปัจจัยต่างๆ ผลการศึกษา เมื่อน าแต่
ละองค์ประกอบมาวิเคราะห์ Regression พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การท านายของด้านความปลอดภัย มีค่าเท่ากับ 
2.81, องค์ประกอบด้านความสะดวกสบายมีสัมประสิทธิ์การท านาย 2.45 , องค์ประกอบด้านการบริการมี
สัมประสิทธ์ิการท านาย 2.40 และเศรษฐศาสตร์มีสัมประสิทธ์ิการท านาย 2.2 ค่า R2 เท่ากับ 0.78 ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.005  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และเพื่อเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาความสามารถระบบขนส่งสาธารณะส าหรับการท่องเที่ยว โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างที่
ส ารวจจ านวน 405 ชุด ด้วยเทคนิคการแบ่งองค์ประกอบและวิเคราะห์ด้วย Linear Regression  

ผลการวิจัยพบว่า ด้านความปลอดภัยมีค่าสัมประสิทธิ์มากที่สุด 2.81 ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวมากท่ีสุด ถ้าหากมีการปรับปรุงพัฒนาปัจจัยซึ่งประกอบด้วยพนักงานมีความน่าเช่ือถือ อาจจะมีการท า
หลักสูตรอบรมให้ความรู้และสิ่งที่ควรปฏิบัติแก่พนักงาน พร้อมทั้งติดตามประเมินผล ความเร็วที่ใช้ในการขับ 
สามารถติดตั้งระบบ GPS ที่รถได้ เมื่อมีการใช้ความเร็วเกินที่ก าหนด สัญญาณจะถูกส่งไปยังศูนย์ควบคุมพร้อมกับ
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สัญญาณเตือนภายในรถให้พนักงานรู้ตัว พร้อมตรวจสอบสภาพเป็นประจ าเสมอ เส้นทางที่ใช้บริการถ้าไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงท่ีเสี่ยงได้ ให้แจ้งผู้โดยสารทราบก่อนขึ้นรถ พร้อมบอกมาตรการแก้ไขเฉพาะ เช่น ในบางช่วงเวลาจะวิ่งที่
ความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เป็นต้น สภาพรถที่ใช้บริการ ผู้ประกอบการต้องหมั่นตรวจสอบสภาพรถและท า
ความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือกับนักท่องเที่ยวท่ีใช้บริการ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จังหวัดนครพนมมีนักท่องเที่ยวท่ีเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เดินทางมาโดยส่วนมาก ด้วยรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากเป็น
จังหวัดที่ก าลังพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ จึงท าให้แต่ก่อนระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อเป็นเมือง
ท่องเที่ยวและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้ว จึงควรพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ในบทบาทส าคัญของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวนั้นควรมีระบบขนส่งสาธารณะท่ีรองรับนักท่องเที่ยวท้ังไทยและตา่งชาติ
ได้ จึงควรพัฒนาและศึกษาเส้นทางที่ครอบคลุมการให้บริการและรถโดยสารที่รองรับเพียงพอ สะดวกสบาย
ปลอดภัย และเหมาะสมกับค่าโดยสารบริการ เพื่อที่จะรองรับความต้องการการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

จากผลการศึกษาที่ได้รับ สามารถน าไปใช้ก าหนดนโยบาย ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว และด้านเศรษฐกิจ เมื่อมีการพัฒนาปรับปรุงในประเด็นส าคัญ จะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมา
เที่ยวจังหวัดนครพนมมากขึ้น และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่มากข้ึน 

ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติม จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติหรือประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ตั้งและมีพรหมแดนเช่ือมต่อกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในปัจจุบันนักท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านมีการเดินทางมาท่องเที่ยวจ านวนมากและ
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี 
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