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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัครัง้นี้เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกการท่องเที่ยวของกลุ่มคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นการวจิยัเชงิสํารวจ โดยมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาขอ้มูลเฉพาะบุคคลพฤติกรรมการท่องเทีย่ว ปัจจยัดา้นการตลาด และ 
พฤติกรรมการเลือกการท่องเที่ยว ของกลุ่มคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องมือที่ใช้วดัเป็นแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลอืกท่องเที่ยวของคนกลุ่มวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใชเ้ป็นกลุ่มคนวยั 
ทํางานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่า  

1. พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงค่าเฉลี่ยอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี สถานะภาพโสดจบ
การศึกษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนหรอืรบัจา้ง และมรีายไดเ้ฉลี่ย 20,001-30,000 บาทต่อเดอืน 

2. พบว่าพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นการท่องเทีย่วเพื่อความเพลดิเพลนิ พกัผ่อน 
สนุกสนาน เดนิทางท่องเทีย่วกับครอบครวัและคนรกั โดยตวัของกลุ่มตวัอย่างมอีทิธพิลในการตัดสนิใจเลอืกสถานทีท่่องเทีย่ว
เอง ความถี่ในการเดนิทาง 2-3 ครัง้ต่อปี ช่วงเวลาทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วจะเป็นช่วง วนัเสาร์-วนัอาทติย์ ระยะเวลา 2-3 วนั และ
งบประมานในการท่องเทีย่วส่วนใหญ่อยู่ที ่3,000-5,000 บาท 

3. พบว่าปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกท่องเทีย่ว เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบพบว่าการพจิารณา
เลอืกท่องเทีย่ว สําคญัทีสุ่ดคอื สถานที ่รองลงมาคอืด้านการบริการของบุคลากร ผลติภณัฑ์ ราคา และการส่งเสรมิการตลาด 
ตามลําดบั 

4. ขอ้มูลพฤตกิรรมการเลอืกท่องเทีย่วของกลุ่มคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่เลอืกประเภท
แหล่งท่องเทีย่ว คอืแหล่งธรรมชาต ิเช่น ทะเล น้ําตก ภูขา ถํ้า น้ําพุรอ้นสวนสตัว์อุทยานแห่งขาติ 

 
ค าส าคญั: ขอ้มูลส่วนบุคคลของคนในวยัทํางาน,การท่องเทีย่ว,พฤตกิรรมท่องเทีย่ว 

 

 



ABSTRACT 
 

The objective of this survey research was to investigate personal information, tourism behavior, marketing 
factors and travel selection behavior among working people in Bangkok. A research instrument was a 
questionnaire on travel selection behavior among working people in Bangkok. The sample of this study was 400 
working people in Bangkok. The results of this research indicated as follows: 

1. In terms of personal information, most of the respondents were female, between 25-34 years old, 
single person, graduated with a bachelor’s degree level, worked as a private company employee and earned 
monthly income of 20,001-30,000 baht. 

2. In terms of tourism behavior, most of the respondents traveled for enjoyment, leisure, and fun. They 
travelled with their family and a lover. An influential person for travel was oneself. The travel frequency was 2-3 
times per year. The popular days of the week for travel was between Saturday and Sunday. A travel duration 
was 2-3 days. A travel budget was 3,000-5,000 baht. 

3. Marketing factors influenced the sample’s selection of tourist attractions. When data obtained from a 
questionnaire were analyzed, the most important factor for the sample’s selection of tourist attractions was place, 
followed by people, product, price, and promotion, respectively. 

4. In terms of travel selection behavior, the most popular source of tourist attractions was a natural 
tourist site such as sea, waterfall, mountain, cave, hot spring, zoo, and national park. 

 
Keywords: Personal data of working people, Travel, Tourism behavior 

 
บทน า 
 

แม้เศรษฐกิจมีแนวโน้มการขยายตัวชะลอลงอย่างต่อเนื่อง แต่อุตสาหกรรมท่องเทีย่วก็เป็นหนึ่งในกําลงัสําคญัใน 
การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย นําเงินตราจากการท่องเที่ยวมาพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ 
ใหม่ๆ ลดอัตราการว่างงาน ประกอบกับรัฐบาลให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวโดยจดัหา มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ส่งเสรมิท่องเทีย่วอย่างต่อเนื่อง  

โดยมีผลสํารวจเรื่องดชันีความเครียดของคนกรุงเทพมหานคร ไตรมาส 3/2562 ตัวอย่างประชาชนทัว่ไป ในเขต 
กรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้สิ้น 1,076 คนพบว่าอายุ 36-50 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในวยัทํางานมีดชันีความเครียดสูงสุด ร้อยละ 
30.86 โดยดชันีความเครียดของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 53.53 อาชีพที่มีดชันีความเครียดสูงสุด คือพนักงาน 
เอกชน ร้อยละ 39.59 ดัง้นัน้กลุ่มคนวยัทํางานจึงเป็นเป้าหมายในเรื่องการท่องเที่ยว เนื่องจากมีรายได้และต้องการการ 
พกัผ่อน จากการทํางานทีร่บีเร่งในชวีติประจําวนั และการแข่งขนักบัเวลา  

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ ทางผู้วิจยัได้มีความสนใจที่จะศกึษาพฤติกรรมการเลอืกท่องเที่ยวของกลุ่มคนวยัทํางาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาข้อมูล  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเลือกท่องเที่ยวของคนกลุ่มวัยทํางาน ในเขต 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูส้นใจต่อไปในอนาคต
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วตัถปุระสงค ์
 

1. เพื่อศกึษาขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของกลุ่มคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นการตลาดบรกิาร 
4. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกท่องเทีย่วของกลุ่มคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ประโยชน์ของการวิจยั 
 

การวิจยัครัง้นี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มวยัทํางาน ทําให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมการเลือกท่องเที่ยวของกลุ่มคนวยัทํางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนวยัทํางาน ในเขต  
กรุงเทพมหานครได้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและวางกลยุทธ์เพื่อพฒันาการท่องเที่ยวในการประกอบ
ธุรกิจการท่องเที่ยวให้เหมาะสมต่อไป 
 
ขอบเขตงานวิจยั  
 

งานวิจยันี้เป็นการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกท่องเที่ยวของกลุ่มคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นการศึกษาเชงิปริมาณ โดยทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างวยัทํางานในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ทําวจิยั คือ 
แบบสอบถามและ การเก็บข้อมูลมาประมวลผลทางสถิติ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D)  

1.ด้านข้อมูลส่วนบุคคลและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี้  คือประชากรชาวไทยมีอายุ
ตัง้แต่ 15 ปีขึ้น ที่อาศยัหรอืทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผู ้วิจยัจึงใชว้ิธกีารกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดย
การเปิดตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ซึ่งผู ้ วิจยักําหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิต ิทีร่ะดบั 0.05 หรือคดิเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที ่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอยา่ง
ทัง้หมด 384 คน ผู ้ว ิจยัจ ึงกําหนดกลุ ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน เพื่อให ้ได้ ข ้อมูลที ่มากขึน้  และสะดวกในการ
ประมวลผลของข้อมูล 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการทําวิจยั  
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ สภาพภาพสมรส ระดบัการศกึษาอาชีพ และรายได้เฉลี่ย

ต่อ เดือน ในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจยัด้านการตลาดบริการ 
ตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมการเลือกท่องเที่ยวของคนกลุ่มวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ด้านของเวลา ในการทําวิจยัครัง้นี้ ผู ้วิจยัได้กําหนดระยะเวลาการทําวิจยัโดยเริ่มทําวิจยั  ตัง้แต่ มีนาคม 

2563 จนถึง เมษายน 2563 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งกระทําเพื่อผ่อนคลายความตงึเครยีดจากกิจการงาน

ประจํา โดยปกติการท่องเที่ยวจะหมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่ง โดยไม่คํานึงว่าระยะทางนัน้จะใกล้
หรือไกล และการเดินทางนัน้จะมีการค้างแรมหรือไม่  

องค์การสหประชาชาติในความประชุมในคราวประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยว  ณ กรุงโรม เมื่อ ปี 
พ.ศ.2506 ได้ให้นิยามการท่องเที่ยวไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ประการ คือ 1) ต้องมีการ
เดิน ทาง 2) ต้องมีสถานที่ปลายทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมและ 3) ต้องมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง  

นิคม จารุมณี (2536) กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อธบิายศพัท์ “การท่องเที่ยว” (tourism) ไว้
ว่าเป็น คําที่มีความหมายค่อนข้างกว้างขวางเพราะว่ามิได้หมายความแต่เฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อน
ใจ หรือเพื่อ ความสนุกสนานบนัเท ิงเร ิงรมย์ดงัทีค่นส่วนมากเขา้ใจกัน  แต่หมายรวมถึงการเดินทางเพื่อการ
ประชุมสมัมนา เพื่อศึกษา หาความรู้ เพื่อการกีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจตลอดจนการเยี่ยมเยยีนญาติพีน่้องนับว่าเป็น
การท่องเที่ยวทัง้สิ้น 

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภค  

Leon, David and Bitta (1988) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึงพฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการค้นหาการซื้อ การ
ใช้การ ประเมินผล และการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา  

James, Roger and Paul (1995) พฤติกรรมผูบ้รโิภค เป็นกระบวนการตัดสนัใจและลกัษณะกจิกรรมของ
แต่ละ บุคคลเมื่อทําการประเมินผล การจดัหาการใช้ และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ  

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2519) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า เป็น ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้ รบั และการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทัง้กระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อน และ
เป็นตัวกําหนด ปฏิกิริยา ต่าง ๆ  

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542) กล่าวว่าพฤติกรรมผู ้บริโภค ความหมายว่าการศึกษาเพื่อทราบถึงความ
ต้องการ ความจําเป็นของผู ้บรโิภคที่เป็นตลาดเป้าหมายเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองความ
ต้องการบริโภคนัน้ ๆ และ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รบัความพึงพอใจสูงสุด 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการการท่องเท่ียว  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2545) กล่าวว่าความหมายของตลาดบริการไว้ว่า เป็นกระบวนการในการวางแผนและ
การบริหารแนวความคิด การตัง้ราคา การจดัจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดสําหรบัผลิตภัณฑ์บริการ เพื่อก่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนที่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ได้  

จิรพร สุเมธีประสิทธิ ์(2547) ได้กล่าวถึงลกัษณะกลยุทธ์การตลาดด้านบริการ ไว้ดงันี้ 
1. การสร้างความแตกต่างด้านการบริการ สิ่งที่ช่วยอํานวยความสะดวกและสนับสนุน การสร้างความ

แตกต่างด้านการบริการ ได้แก่ รูปแบบการนําเสนอบริการควรจะเป็นสิ่งแปลกใหม่เหนือความคาดหมายของลูกค้า 
แต่ผู้ให้บริการมกัพบว่ารูปแบบบริการของตนถูกลอกเลียนแบบได้โดยง่าย  

2. การส่งมอบด้วยการฝึกฝนอบรมบุคลากรให้มีความสามารถในการส่งมอบบริการแก่ลูกค้า และรู้จกัสร้าง
บรรยากาศที่น่าดึงดูดในการส่งมอบบริการ 

3. ภาพลกัษณ์การใช้สญัลกัษณ์และตรายี่ห้อจะช่วยดึงภาพลกัษณ์ของการบริการให้โดด เด่นกว่าคู่แข่งขนั
ได้ 
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4. คุณภาพบริการ คุณภาพบริการที่ส่งมอบแก่ลูกค้าต้องมีความสมํ่าเสมอ และคุณภาพ ดีกว่าคู่แข่งขนั 
และเหนือกว่าคุณภาพที่ลูกค้าคาดหมายไว้ โดยการคาดหมายของลูกค้ามกัจะมา จากประสบการณ์ในอดีต ถ้าบอก
ปากต่อปาก และการโฆษณา 

5. การแก้ไขปัญหาและคําร้องเรียน การศึกษาจุดต้องแก้ไขและคําร้องเรียนของลูกค้า เกี่ยวกับงานบริการ 
เป็นเรื่องสําคญัที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

พชัร ินทร์ งามเล ิศ (2548) ได้ศ ึกษาพฤติกรรมการท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยวชาวไทย กรณีศึกษา : 
พระราชวงั บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา การวิจยัพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมี
อายุในช่วง 26-35 ปี มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนักงาน
รฐัวิสาหกิจและมีระดบัรายได้ต่อ เดือนอยู่ในช่วงตํ่ากว่า 10,000 บาทเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเทีย่วด้านต่าง ๆ 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาเที่ยว พระราชวงับางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในด้านจํานวนครัง้ที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในรอบ 1 ปี พบว่า นักท่องเที่ยว ชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเฉลี่ยคิดเป็น 2-3 ครัง้ในรอบ 1 ปี 
ในด้านค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในการท่องเที่ยว โดยเฉลี่ยคิดเป็น 438.46 บาทด้านจํานวน
คนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน จํานวน 4 คน ส่วนในด้านของแนว โน้มในการเดินทางกลบัมาท่องเทีย่วในอนาคต มี
แนวโน้มที่จะกลบัมาท่องเทีย่วในพระราชวงับางปะอินอกีครัง้ในระดบัมาก อย่างยิ่ง ในด้านบุคคลที่ร่วมเดินทางมา
ท่องเที่ยวในครัง้นี้โดยส่วนใหญ่มากับครอบครวั ส่วนวตัถุประสงค์ในการเดินทางมา ท่องเที่ยวในครัง้นี้ส่วนใหญ่มา
พกัผ่อนหย่อนใจ และเหตุผลในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในครัง้นี้  ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นสถาน ที่ที่มีชื่อเสียง 

ถาวร ธงสถาพรวฒันา (2551) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกท่องเที่ยวในจงัหวดัระยองผลการวิจยัสรปุ
ได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาท่องเที่ยวในจงัหวดัระยองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี มีถานภาพ
สมรส ระดบัการ ศึกษาชัน้มธัยมศึกษา มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายไดต้ํ่ากว่า 5,000 บาทพฤติกรรมการเลือก
ท่องเทีย่วของผู้มาท่องเที่ยวใน จงัหวดัระยอง พบว่าส่วนใหญ่รบัรู ้ข้อมูลการท่องเทีย่วจากโทรทศัน์ ผู ้มีส่วนรวมใน
การท่องเที่ยวได้แก่เพื่อน พาหนะใช้ใน การเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถส่วนตัว วตัถุประสงค์การมาท่องเที่ยวเพื่อมา
เยี่ยมญาติ ค่าใช้จ่ายต่อการมาท่องเที่ยว 1 ครัง้ ตํ่ากว่า 15,000 บาท ใน 1 ปี มาท่องเที่ยว 2 - 3 ครัง้และเลอืกแหล่ง
ท่องเที่ยวชายทะเล ความคิดเห็นของผู้มาท่องเที่ยว จงัหวดัระยองต่อปัจจยัการตลาดท่องเทีย่วโดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความสําคญัต่อปัจจยัการ ตลาดท่องเที่ยวจากมากไปหาน้อย ดงันี้ คือ ด้านสถานที ่
ด้านบุคลากร ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการบริการภายใน บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้าน
ราคา และด้านโปรแกรมทวัร์ ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบั การเลือกแหล่งท่องเทีย่วพบว่าปัจจยัสว่น
บุคคลทุกประเด็นมีความสมัพนัธ์กับการเลือกแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีนัยสําคญัทาง สถิติที่ 0.5 ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัการตลาดท่องเที่ยวกับการเลือกแหล่งท่องเที่ยว พบว่ามีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัตํ่า 

 
วิธีด าเนินงานวิจยั  

 
การวิจยัครัง้นี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกท่องเที่ยวของกลุ่มคนวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมี การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ และ
เมื่อทําการ สํารวจเก็บข้อมูลครบแล้วจึงนําข้อมูลที่เก็บมาไปประมวลผลทางสถิติต่อไป  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คือประชากรชาวไทยมีอายุตัง้แต่ 15 ปี ขึ้น ที่อาศยัหรือทํางานในเขต 
กรุงเทพมหานคร ผู ้ว ิจยัจงึใช้วธิกีารกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  โดยการเปิดตารางของ Krejcie & Morgan 
(1970) ซึ่งผู ้ว ิจยักําหนดความคลาดเคลื่อนที ่ยอมรบัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิที ่ระดบั  0.05 หรือคิดเป็นค่า
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ความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 384 คน ผู้วิจยัจึงกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่มากขึ้น และสะดวกในการประมวลผลของข้อมูล  

สําหรบัการวิจยัในครัง้นี ้ เครื่องมือทีใ่ช ้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที ่เป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมข้อมูล เพื่อการตอบปัญหาการวิจยัหรือเรื่องที่ต้องการศึกษาโดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4ส่วน  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง มีจํานวน 6 ข้อ คําถามมีลกัษณะ
เป็นการ ตรวจรายการ (Check-list)  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง  ในเขตกรุงเทพมหานครโดย
คําถามทัง้ 8 ข้อ คําถามชนิดปลายปิด (Close - ended Question) มีลกัษณะเป็นการตรวจรายการ (Check-list)  

ส่วนที่ 3 ปัจจยัด้านการตลาดบริการ โดยคําถามทัง้ 5 ข้อ คําถามมีลกัษณะแบบลิเคริท์ (Likert scale)  
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเลือกท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยคําถาม 1 ข้อ คําถามชนิดปลายปิด (Close- ended Question) มีลกัษณะเป็นการตรวจรายการ (Check-list)  
ผู ้ว ิจยัวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช ้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการเลอืกท่องเที่ยวของกลุม่คนวยั

ทํางานในเขต กรุงเทพมหานคร คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดงัต่อไปนี้ 
1.ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน พฤติกรรมการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการเลือกท่องเที่ยวของคนกลุ่มวยัทํางาน เขตกรุงเทพมหานคร โดย
การวิเคราะห์ ข้อมูลของตัวแปร คํานวณหาค่าร้อยละ (%)  

2.ปัจจยัด้านการตลาดบริการได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
และ บุคลากรการบริการโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลของตวัแปร คํานวณค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 
ผลสรปุการวิจยั  

 
จากกการวิจยัเรื่องพฤติกรรมการเลือกท่องเที่ยวของคนกลุ่มวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปผล การวิจยัได้ดงันี้  
 

ข้อมูลด้านส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวิจยัเรื่องพฤติกรรมการเลือกท่องเทีย่วของคนกลุ่มวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานครมกีลุ่มตัวอย่าง

ทัง้หมด 400 คนโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 มีอายุในช่วง 25-34 ปี จํานวน 185 
คน คิดเป็นร้อย ละ 46.3 อยู่ในสถานภาพโสด จํานวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
จํานวน 255 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.8 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรบัจ้าง จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.3 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 

 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มคนวยัท างาน ในเขตกรงุเทพมหานคร 

การวิจยัเรื่องพฤตกิรรมการเลอืกท่องเที่ยวของคนกลุ่มวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มตัวอยา่ง
ทัง้หมด 400 คน โดยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการเดินทางท่องเทีย่ว คือ เพื่อความเพลิดเพลินพกัผ่อน สนุกสนาน 
จํานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 มีลกัษณะการเดินทางท่องเที่ยว คือไปกับครอบครวัหรือคนรกัจํานวน 256 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.0 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มอีทิธพิลในการตัดสินใจในการเดินทางท่องเทีย่วส่วนใหญ่คือตัวท่านเอง 
จํานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 มีความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว คือจํานวน 2-3 ครัง้ จํานวน 174 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.5 ชอบเดินทางท่องเที่ยวคือช่วงเวลาวนัเสาร์ -อาทิตย์ จํานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 มีระยะเวลา
ในการเดินทางท่องเที่ยว คือ 2-3วนั จํานวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 ใช้พาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวคือ 
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รถยนต์ส่วนตัว จํานวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 และมีงบประมาณในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครัง้คือ 
3,000-5,000 บาทจํานวน 149 คนคิดเป็นร้อยละ37.3 

 
ปัจจยัด้านการตลาดบริการ  

การวิจยัเรื่องพฤตกิรรมการเลอืกท่องเที่ยวของคนกลุ่มวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มตัวอยา่ง 
ทัง้หมด 400 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่อยู่ในระดบัมากที่สุด คือ ด้าน
สถานที่ รองลงมาคือ ด้านบุคลากรการบริการด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาและด้านการส่งเสริมทางการตลาดตามลําดบั  

ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ข้อที่มีความคิดเหน็อยู่ในระดบั
ความ สําคญัมากทีสุ่ดคอืความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวรองลงมาคือ ความหลากหลายของสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
สิ่งอํานวยความ สะดวกในสถานที่ท่องเที่ยวและความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยวตามลําดบั  

ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัความสําคญั
มาก ที่สุด คือราคาสินค้าและของที่ระลกึ มีความเหมาะสม รองลงมาคือราคาที่พกั อาหาร และเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสม มีป้าย บอกราคาที่ชดัเจน และแจ้งราคาทางอินเตอร์เน็ต ความหลากหลายในการชําระเงิน เช่น บตัร
เครดิต เงินสด และทราบ งบประมาณค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางตามลําดบั 

ด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ความสําคญั มากที่สุด คือ ความสะดวกในการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือความสะดวกในการหา
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ความสะดวกในการจองที่พกั และความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเช่น สถานที่
ท่องเที่ยวหรือ ที่พกั ตามลําดบั  

 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบั ความสําคญัมากที่สุด คือ การลดราคาหรอื จดั Package ส่งเสริมการท่องเทีย่ว รองลงมาคือการเผยแพร่
สถานท่องเที่ยว ทางเว็บไซด์ การโฆษณาผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพบั หนังสอื โทรทศัน์ ทางออนไลน์ การจดั
งานประเพณีหรอื วฒันธรรมทอ้งถิ่นที่น่าสนใจ มีสํานักงานประชาสมัพนัธ์ในสถานที่ท่องเทีย่วและการจดัมหกรรม
การท่องเที่ยวตามลําดบั  

ด้านบุคลากรการบริการ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบั ความสําคญัมากที่สุดคือ บุคลากรการบรกิารให้การเอาใจใส่ดีมีความซื่อสตัย์สุจริตต่อหน้าทีแ่ละไม่ลกัขโมย
ทรพัย์สิน รองลง มาคือให้ข้อมูลตรงตามความต้องการและมคีวามถูกต้อง และมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้บริการตามลําดบั 

 
พฤติกรรมการเลือกท่องเท่ียวของกลุ่มคนวยัท างาน ในเขตกรงุเทพมหานคร  

การวิจยัเรื่องพฤติกรรมการเลือกท่องเที่ยวของคนกลุ่มวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีผู้กลุ่มตัวอย่าง
ทัง้หมด 400 คน โดยส่วนใหญ่เลอืกประเภทแหล่งท่องเที่ยว คือ แหล่งธรรมชาติ เช่น ทะเล น้ําตก ภูขา ถํ้า น้ําพุ
ร้อน สวนสตัว์ อุทยานแห่งขาติ เขื่อน จํานวน 343 คนคิดเป็นร้อยละ 85.8  
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อภิปรายผลการวิจัย  
 

การวิจยัเรื่องพฤติกรรมการเลือกท่องเทีย่วของคนกลุ่มวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถอภิปราย
ผลได้ ดงันี้  

 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลการวิจยัทําให้ทราบข้อมูลของนักท่องเที่ยวกลุ่มคนวยัทํางาน  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเลือกท่อง 
เที่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-34 ปี มีสถานภาพโสด จบการศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี มีอาชีพ เป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรบัจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พชัรินทร์ งามเลิศ (2548) พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิและ มี
อายุในช่วง 26-35 ปี จรสันนท์ ส ิทธ ิเจร ิญ (2550) ส่วนใหญ่มอีายุ 21-40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน บริษัท/รฐัวิสาหกิจ มิ่งขวญั เสืองามเอี่ยม (2551) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท รตัน์พิตรา สวสัดินํ์า 
(2552) ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมีอายุ 26-30 ปี เป็นพนักงานบริษัทมีรายได้ 10,001-30,000 
บาท พิชาวีร์ ศกัดิท์วีพิชากุล (2554) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปีสถานภาพสมรส 
เป็นโสด สําเร ็จการศึกษาในระดบัปรญิญาตรี ประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิ ัทเอกชน และมรีายไดม้ากกวา่ 
25,000 บาท 

 
พฤติกรรมการท่องเท่ียว  

ผลการวิจยัทําให้ทราบขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเทีย่วของกลุ่มคนวยัทํางาน โดยส่วนใหญ่วตัถุประสงค์ การ
ท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อความเพลิดเพลิน พกัผ่อน สนุกสนาน เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครวั คนรกั โดย
ตัวเองผู้ มีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ความถี่ในการเดินทาง 2-3 ครัง้ เดินทางในช่วงวนัเสาร์-
อาทิตย์ ใช้เป็นการส่วนตัว ระยะเวลาที่ใช้ท่องเที่ยว 1-3 วนั เคยมาท่องเที่ยว 2-4 ครัง้ ท่องเที่ยวในวนัเสาร์-อาทิตย ์
ท่องเที่ยวโดยรถส่วนตัว กฤติกา อยู่ทรพัย์ (2555) พบว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วอยู่ระหว่าง 1,000-5,000 บาท 
ระยะเดินทาง 2-3 วนั มีงบ ประมาณในการเดินทางอยู่ที่ 3,000-5,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
พชัรินทร์ งามเลิศ (2548) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคิดเป็น 2-3 ครัง้ ด้านบุคคลที่
ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวในครัง้นี้โดยส่วนใหญ่มา กับครอบครวั ส่วนวตัถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในครัง้
นี้ ส่วนใหญ่มาพกัผ่อนหย่อนใจ จรสันนท์ สิทธิเจริญ (2550) พบว่าส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนเป็น
วตัถุประสงค์หลกั บุคคลที่มอี ิทธิพลต้อการตัดสินใจเดินทาง ท่องเที่ยวได้แก่ ตัวของผูต้อบแบบสอบถามเอง นิยม
เดินทางท่องเที่ยวร่วมกับบุคคลในครอบครวั  ถาวร ธงสถาพรวฒันา (2551) พบว่าส่วนใหญ่พาหนะใชใ้นการ
เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถส่วนตัวใน 1 ปี มาท่องเที่ยว 2-3 ครัง้ มิ่งขวญั เสืองามเอี่ยม (2551) พบว่าส่วนใหญ่
เดินทางมาท่องเที่ยว ในช่วงวนัหยุดสุดสปัดาห์ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว มีวตัถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือพกัผ่อน  
รตัน์พิตรา สวสัดินํ์า (2552) พบว่าส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยวเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ ไปเป็นการส่วนตัวระยะเวลาที่ใช้
ท่องเที่ยว 1-3 วนั เคยมาท่องเที่ยว 2-4 ครัง้ ท่องเที่ยวในวนัเสาร์-วนัอาทิตย์ ท่องเที่ยวโดย รถส่วนตัว 
กฤติกา อยู่ทรพัย์ (2555) พบว่าค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอยู่ระหว่าง 1,000-5,000 บาท 
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ปัจจยัด้านการตลาดบริการ  
ผลการวิจยัทําให้ทราบปัจจยัการตลาดที่มีผลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มคนวยัทํางาน  ในเขต 

กรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดบัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านที่อยู่ในระดบัมากที่สดุ 
คือ ด้าน สถานที่ รองลงมาคือ ด้านบุคลากรการบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ตามลําดบั สอดคล้องกับผลการศึกษาของถาวร ธงสถาพรวฒันา (2552) พบว่าโดยภาพรวมมคีวามคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก กฤติกา อยู ่ทรพัย์ (2555) พบว่าระดบัส่วนประสมการตลาดท่องเที ่ยวเชิงประวตั ิศาสตร์  จงัหวดั
กาญจนบุรี ในภาพรวมอยู่ใน ระดบัมาก พิชาวีร์ ศกัดิท์วีพิชากุล (2554) พบว่าด้านปัจจยัที่มผีลมากที่สุดต่อการ
ตัดสินใจท่องเทีย่วในประเทศไทย คือด้าน สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก (product) ด้านข้อมูลข่าวสารและการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (place) ด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยว (promotion) ด้านค่าใช้จ่าย (price) ตามลําดบั  
รตัน์พิตรา สวสัดินํ์า (2552) พบว่าภาพรวมนักท่องเที่ยว ม ีความคิดเห็นต่อปัจจยัการตลาดที่มีผลต่อการเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยว อยู่ในระดบัปานกลาง จรสันนท์ สิทธิเจรญิ (2550) พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามใหร้ะดบัความสําคญัของ
ปัจจยัด้านความสวยงามและมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว “มากที่สุด” ซึ่งประกอบด้วยปัจจยัย่อยคือ ความสวยงาม/
น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว  

ผู้วิจยัขอเสนอผลการวิจยัแต่ละประเด็นดงันี้  โดยนักท่องเที่ยวให้ความสําคญัต่อปัจจยัการตลาดบริการแต่
ละด้าน ดงันี้  

ด้านผล ิตภัณฑ์ นักท่องเที ่ยวให ้ความสําคญัมากที ่สุดกับความสวยงามของสถานที ่ท่องเที ่ยวและให้
ความสําคญัน้อยสุดกับความมีชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว  

ด้านราคา ผู ้ท่องเที่ยวให้ความสําคญัมากที่สุดกับราคาสินค้าและของที่ระลึก  มีความเหมาะสม และให้
ความสําคญัน้อยสุดกับทราบงบประมาณค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง  

ด้านสถานที่ นักท่องเที่ยวใหค้วามสําคญัมากที่สุดกับความสะดวกในการเดินทางไปยงัแหล่งท่องเที่ยว และ
ให้ความสําคญัน้อยสุดกับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร เช่น สถานที่ท่องเที่ยวหรือที่พกั 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด นักท่องเทีย่วให้ความสําคญัมากที่สุดกับการลดราคาหรือจดั  Package 
ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว และให้ความสําคญัน้อยสุดกับการจดัมหกรรมการท่องเที่ยว  

ด้านบุคลากรการบรกิาร นักท่องเที่ยวให้ความสําคญัมากที่สุดกับบุคลากรการบรกิารใหก้ารเอาใจใส่ดี  มี
ความซื่อสตัย์สุจริตต่อหน้าที่ และไม่ลกัขโมยทรพัย์สิน และให้ความสําคญัน้อยสุดกับมีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
 
พฤติกรรมการเลือกท่องเท่ียว  

ผลการวิจยัทําให้ทราบข้อมูลพฤติกรรมการเลือกท่องเที่ยวของกลุ่มคนวยัทํางาน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การเลือก ท่องเทีย่ว ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่เลอืกประเภทแหล่งท่องเทีย่ว คือแหล่งธรรมชาต ิเช่น 
ทะเล น้ําตก ภูขา ถํ้า น้ําพุร้อน สวนสตัว์ อุทยานแห่งขาต ิเขื่อนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ถาวร ธงสถาพรวฒันา 
(2551) พบว่าส่วนใหญ่ เลือกแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล พิชาวีร์ ศกัดิท์วีพิชากุล (2554) พบว่าประเภทของแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในประเทศที่กลุ่มตัวอย่างชื่นชอบคือ แหล่งธรรมชาติ เช่น ทะเลน้ําตก ภูเขา เกาะแก่ง  
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 

จากการวจิยัเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลอืกท่องเทีย่วของคนกลุ่มวยัทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวจิยั
ครัง้นี้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงในการบริการเพื่อส่งเสรมิแผนการตลาดและกลยุทธ์ให้มปีระสิทธิผล
ยิง่ขึน้ดงัต่อไปนี้  

1. องค์กรควรใหค้วามสําคญักบัความมชีื่อเสยีงของสถานทีท่่องเทีย่ว  
2. องค์กรควรใหค้วามสําคญักบัความสะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อสื่อสารเช่น สถานทีท่่องเทีย่ว,ทีพ่กั  
3. องค์กรควรใหค้วามสําคญัเรื่องการแจง้งบประมาณค่าใชจ้่ายก่อนเดนิทาง  
4. องค์กรควรใหค้วามสําคญักบัการจดัมหกรรมการท่องเทีย่ว  
5. องค์กรควรใหค้วามสําคญักบัการมีโอกาสในการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัการใชบ้ริการ  

 
ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  
 

จากการวิจัยในครัง้นี้ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของคน กลุ่มวัยทํางาน ในเขต 
กรุงเทพมหานครว่าเป็นอย่างไรการวจิยัครัง้ต่อไปควรใหว้จิยัดงัต่อไปนี้  

1. ควรศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของกลุ่มวยัทํางาน ในการไปท่องเทีย่วต่างประเทศ  
2. ควรศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่อง  
3. ควรศกึษาวจิยัปัจจยัทางจติวทิยาผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทย 
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