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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การเดิ นทางนับ เป็ นปั จจัยที่ สาคัญสาหรั บการดาเนิ น ชี วิตของมนุ ษย์ โดยที่ ระบบการขนส่ งเป็ นเครื่ องมื อก่ อให้ เกิ ดการ
เจริ ญเติบโต ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ขึ้น ทาให้ประชาชนได้รับโอกาสและประโยชน์เพิ่มขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิ จ การค้า การบริ การ และ
ในด้านต่างๆ มีการเพิ่มจานวนของประชากรสู งขึ้ น มีความต้องการในการเดิ นทางเพิ่มมากขึ้นต้องการความสะดวกสบายในการเดิ นทาง โดย
สังเกตได้จากการที่หลายครอบครัวมีรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ก่อให้เกิดปั ญหาการจราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน ยานพาหนะก็เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว การศึกษาพฤติกรรมการการเลือกใช้ยานพาหนะสาหรับการเดิ นทาง จึงทาให้สามารถวางแผนการเดิ นทางได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลามาก
ขึ้น และค่าใช่จ่ายในการเดินทางลดลง
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนบุคคล ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
(Subjective norm) และการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ที่ มีต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้
ยานพาหนะสาหรับเดินทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยการเก็บข้อมูลด้วย
จานวน 400 ชุด ผ่านแบบสอบถามออนไลน์และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ผลการศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะสาหรับเดินทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหงของ
นักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 56.3%
วัตถุประสงค์การเดินทางส่วนใหญ่คือ เรี ยนหนังสื อ 86.8% ความถี่ในการเดินทางคือ 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 50.7% ช่วงวันที่เดินทางส่ วนใหญ่ คือ
วันเสาร์ 57.3% และช่วงเวลาที่ เดิ นทาง คือ 05.00-12.00 น. เป็ น 93% ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นเพศหญิง 69%
และเพศชาย 31%โดยส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็ น 31.5% อาชี พส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ น
61.5 %และระดับ รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดับ คื อ 25,001-35,000 บาท 44.8%การศึ ก ษาปั จ จัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศมีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลื อกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดิ นทาง การศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุมี
ความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลือกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดินทาง ด้านวัตถุประสงค์ในการเดิ นทาง ด้านความถี่ ในการเดิ นทาง ด้านช่ วงวันที่มา
ใช้บริ การส่วนใหญ่ และด้านช่วงวันที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ การศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กบั ใน
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ด้านการเลื อกยานพาหนะที่ ใ ช้สาหรั บเดิ นทาง และด้านความถี่ ใ นการเดิ น ทาง ด้านช่ วงวัน ที่ มาใช้บ ริ ก ารส่ วนใหญ่ การศึ ก ษาปั จจัยด้า น
ประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพมีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลือกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดิ นทาง ด้านความถี่ ในการเดิ นทาง และด้านช่ วงวันที่มา
ใช้บริ การส่วนใหญ่ การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม (ท่านวางแผนการจราจรก่อนที่จะออกเดิ นทางและท่านมีการ
ใช้แอปพลิเคชัน่ ของการเดินทาง) มีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลื อกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดิ นทาง และทัศนคติต่อพฤติกรรม(ท่านวางแผน
การจราจรก่อนที่จะออกเดินทาง ท่านมีการใช้แอปพลิเคชัน่ ของการเดินทางและท่านมีพฤติกรรมการเดินทางด้วยยานพาหนะรู ปแบบเดี ยวเสมอ)
มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเดิ น ทาง ทัศ นคติ ต่ อ พฤติ ก รรมมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความถี่ ใ นการเดิ น ทาง(ครั้ ง/สั ป ดาห์ ) และมี
ความสัมพันธ์กบั ช่วงวันที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กบั ในด้าน
การเลือกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดินทาง ด้านวัตถุประสงค์ในการเดิ นทาง ด้านความถี่ ในการเดิ นทาง และด้านช่ วงวันที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่
การศึ ก ษาปั จจัยที่ เ กี่ ยวกับ พฤติ ก รรมด้านการรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ มพฤติ ก รรมมี ค วามสัมพัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมในด้านการเลื อ ก
ยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดินทาง ด้านความถี่ในการเดินทาง
คาสาคัญ: ยานพาหนะ,พฤติกรรม

Abstract
Nowadays, traveling is an important factor for human life. With the transportation system being a tool for growth Causing
development in various fields giving people more opportunities and benefits Both in economy, trade, service and in various fields There is an
increasing number of population. There is a need to travel more and more convenient to travel. By observing that many families have
personal cars These problems cause traffic problems during rush hour. The vehicle is also increasing rapidly. Study of behavior in choosing
vehicles for traveling Therefore makes planning travel easier Save more time And reduced travel expenses.
This research has objectives. To study the influence of personal factors Attitude Toward, Subjective norm and Perceived
Behavioral Control on Vehicle Selection Behavior for Ramkhamhaeng University Students of the Master of Business Administration
Ramkhamhaeng University By collecting 400 sets of data via online questionnaires and using the data obtained to analyze the statistical value
according to the research objectives with the finished program.
The results of the study of factors relating to the behavior of vehicle selection for traveling to Ramkhamhaeng University of the
Master of Business Administration students found that the vehicle selection behavior of the respondents was mostly using personal cars
56.3% Most of the trips were studying 86.8%. Frequency of travel was 1-3 times per week, 50.7% during the travel date for Most of them are
Saturday 57.3% and traveling time is between 05.00-12.00 hrs. It is 93%. The demographic characteristics of the sample groups are female
69% and males 31%, mostly aged between 26-30 years, accounting for 31.5. % The majority of the sample are 61.5% of the private company
employees and the average monthly income of the sample Most of the levels are 25,001-35,000 baht 44.8% The study of gender demographic
factors is associated with the selection of vehicles used for travel. The study of age-age demographic factors is associated with the selection of
vehicles used for travel. Travel Purpose softens travel frequency Most of the date days and dates are available for most of the service.
Studying average monthly demographic factors is associated with the selection of vehicles used for travel and travel frequency. On most of
the date days. The study of professional demographic factors is associated with the selection of vehicles used for travel. Travel frequency and
the date range sit mainly in the day. Study factors related to behavioral behavior (you plan traffic before departure and you have use the
application of travel). It is associated with the selection of vehicles used for travel and attitudes to behavior (you plan traffic before departure.
You always use the travel application and you are behaving traveling with a single vehicle.) It is associated with travel purposes. Attitudes to
behavior are associated with travel frequency (times/week) and are associated with most of the date range. The study of factors related to the
amenable behavior based on the referral group is associated with the selection of vehicles used for travel. Travel objectives, travel frequency
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and date ranges The study of factors related to perceived behavior, the ability to control behaviors is associated with the behavior in the field
of vehicle selection used for travel. Frequency of travel
Keyword: Vehicles, Behavior

บทนา
พฤติกรรมในปัจจุบนั ปัจจัยอะไรที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้ยานพาหนะ เช่น ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความรวดเร็ ว
ราคาถูก เป็ นต้น และจาเป็ นที่จะต้องเข้าใจในระดับลึกเพียงพอที่จะสามารถนาไปวิเคราะห์การเลือกของนักศึกษาที่จะตอบสนองต่อปั จจัยในการ
เลือกที่ต่างกัน งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกรู ปแบบการเดินทางของนักศึกษาของนักศึกษาปริ ญญา
โท บริ หารธุรกิจ ในการเลื อกใช้ยานพาหนะเดิ นทางมายังมหาวิยาลัยรามคาแหง ยานพาหนะมีความหลากหลายรู ปแบบ เช่ น โดยรถไฟฟ้ าแอร์
พอร์ตเรลลิงค์ เรื อ รถแท็กซี่ รถไฟฟ้ า รถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อให้นกั ศึกษาได้เลื อกใช้เดิ นทางอย่างเหมาะสม และใน
การเลื อกใช้ยานพาหนะอาจมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลื อกใช้ เช่ น ที่อยู่อาศัย พื้นที่อาศัย อาชี พ รายได้ ความสะดวกสบาย และสิ่ งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ที่จะได้รับจากการเดินทาง
ดังนั้นงานวิจยั เล่มนี้ จึงได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะสาหรับเดินทางมามหาวิทยาลัย
รามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยยานพาหนะที่จะทาการศึกษา เช่ น รถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตเรลลิ งค์ รถ
แท็กซี่ รถไฟฟ้ า เรื อ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์รับจ้าง และปั จจัยใดที่มีผลต่อการเลื อกใช้ยานพาหนะ เช่ น เพศ อายุ รายได้ อาชี พ
พื้นที่ที่อยูอ่ าศัย ศึกษาอิทธิพลของทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) การรับรู้ ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)
วัตถุประสงค์งานวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้ยานพาหนะสาหรับเดินทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm)
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลื อกใช้ยานพาหนะสาหรับเดิ นทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล เช่น อายุ เพศ อาชี พ รายได้
3.เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัยส่ วนบุคคล ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะสาหรับ
เดินทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึง ปั จจัยส่วนบุคคล ทัศนคติต่อพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะสาหรับเดิ นทางของนักนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ มหาวิยาลัยรามคาแหง เพื่อ
สามารถนาผลการวิจยั ไปพัฒนารู ปแบบการเดินทางอย่างเหมาะสม
2. งานวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางให้แก่ผทู ้ ี่สนใจ และนาไปศึกษาต่อ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้ อหา คื อ ศึ กษารู ปแบบการเดิ นทาง ยานพาหนะ ระยะเวลาการเดิ นทางของนักศึ กษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ และการกาหนดกลุ่มตัวอย่างต้องเปิ ดตารางกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่ งทางผูว้ ิจยั ได้กาหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 5% จึงทาให้มีระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% และจากการเปิ ดตารางที่ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95%
ซึ่งได้พบว่าจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจานวน 400 ตัวอย่าง
3. ผูว้ ิจยั ทาการเก็บรวบรวมแบบสอบจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบบสอบถามจะเป็ นแบบสอบถามออนไลน์
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กรอบแนวคิดวิจัย
ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
-ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ
-ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward)
-การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm)
-การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)
ตัวแปรด้านพฤติกรรม
พฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะสาหรับเดินทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-เจตนาแสดงพฤติกรรม (Behavioral intention)
-พฤติกรรม (Behavior)
สมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ดา้ นเพศที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะสาหรับเดินทางมามหาวิทยาลัย
รามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุที่ แ ตกต่ างกัน มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อกใช้ ยานพาหนะส าหรั บ เดิ น ทางมา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้ยานพาหนะสาหรั บ
เดินทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 4 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านอาชี พที่ แ ตกต่ างกัน มี ค วามสัมพัน ธ์ ต่อพฤติ ก รรมการเลื อกใช้ยานพาหนะส าหรั บ เดิ น ทางมา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยพฤติกรรมด้านทัศนคติต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้ยานพาหนะสาหรับเดิ นทางมา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยพฤติกรรมด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะสาหรับเดิ นทาง
มามหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 7 ปั จจัยพฤติกรรมด้านการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติ กรรมการเลื อกใช้
ยานพาหนะสาหรับเดินทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง แตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษา
ในการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะสาหรับเดินทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ เป็ นการศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคล ศึ กษาทัศนคติ ต่อพฤติ กรรม (Attitude Toward) มีผลต่อพฤติ กรรมการเลื อกใช้
ยานพาหนะ ศึ ก ษาการคล้อยตามกลุ่ มอ้างอิ ง (Subjective norm) มี ค วามสัมพัน ธ์ ต่อพฤติ ก รรมการเลื อกใช้ยานพาหนะ ศึ ก ษาการรั บ รู ้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ที่มีผลในการเลือกใช้ยานพาหนะสาหรับการเดินทางมามหาวิทยาลัย
รามคาแหง โดยนักศึกษาได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษางานวิจยั
ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ลกั ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ถือเป็ นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ ยวกับบุคคลเช่ น
เพศอายุสถานภาพลักษณะโครงสร้ างของร่ างกายความอาวุโสในการทางานเป็ นต้นโดยจะแสดงถึ งความเป็ นมาของแต่ละบุคคลจากอดี ตถึ ง
ปัจจุบนั ซึ่งความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี้ สามารถบ่งชี้ ลกั ษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันการตัดสิ นใจที่แตกต่างกันที่มี
สาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ หรื อความเป็ นมาของบุคคลนั้นเอง วชิ รวัชร งามละม่อม (2558)
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ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วยเพศอายุสถานภาพระดับการศึก ษาอาชี พรายได้เป็ นเกณฑ์ที่เหมาะสม
ได้รับความนิ ยมที่มกั ใช้ในการจัดกลุ่มลูกค้าผูบ้ ริ โภคการแบ่งตลาดเนื่ องจากตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สาคัญที่ช่วยบ่งชี้ ตลาด
เป้ าหมายได้อย่างชัดเจนและเป็ นตัวชี้ วดั ด้านประชากรศาสตร์ ที่มีความง่ายชัดเจนและสะดวกต่อการตัดกลุ่ มดังนี้ ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ
(2538)
1. อายุ (Age) นักการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากการแบ่งแยกอายุของผูบ้ ริ โภคในการกาหนดกลยุทธ์หรื อศึกษาความต้องการใน
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคได้ศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่ วงอายุจะมีความต้องการเลื อกซื้ อสิ นค้ามี ความ
จาเป็ นต่อสิ นค้าที่แตกต่างกันหรื อบริ โภคสิ นค้าที่ แตกต่างกันเช่ นวัยเด็กจะมีความต้องการสิ นค้าหรื อบริ โภคที่ต่างกับวัยผูส้ ู งอายุเป็ นต้นทั้งนี้
ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ (2554) ที่ศึกษาและสรุ ปผลการวิจยั พบว่าเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าทางอินเตอร์เนตของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพศ (Sex) ถือเป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญในการแบ่งส่ วนตลาดซึ่ งความแตกต่างของเพศเป็ นตัวแปรสาคัญที่บ่งชี้ ถึงความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันเพราะลักษณะของเพศที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั สามารถอธิ บายและแยกแยะการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
ที่แตกต่างกันได้ค่อนข้างชัดเจนเนื่ องจากเพศชายและเพศหญิ งจะมี ค่านิ ยมความคิ ด วิธีคิดวิ ธีการตัดสิ นใจและทัศนคติ ที่แตกต่างกันในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า
3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) ประเภทของสภาพสมรสจะมีผลต่อการตัดสิ นใจของบุคคลเนื่ องจากวิธีคิดทัศนคติความ
จาเป็ นหรื อแนวทางการตัดสิ นใจหรื อบุคคลที่มีอิทธิต่อความคิดของบุคคลจะมีความแตกต่างกันตามแต่สภาพการสมรสเช่ นบุคคลที่มีสถานภาพ
โสดจะมีอิสระทางความคิดสามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเองเพียงลาพังการตัดสิ นใจต่างๆได้อิสระและใช้เวลาน้อยกว่าคนที่สมรสแล้วเป็ นต้น
4. รายได้การศึกษาและอาชี พ (Income, Education and Occupation) การแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ดา้ นรายได้อย่างเดี ยวอาจไม่
เหมาะสมต่อการศึกษาคลาดคือรายได้จะกลายเป็ นตัวชี้ วดั การมีหรื อไม่มีความสามารถในการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งในความเป็ นจริ งแล้วการ
เลือกซื้อสิ นค้าอาจจะมาจากรู ปแบบของการดารงชี วิตอาชี พการศึกษารสนิ ยมส่ วนตัวเป็ นต้นนักการตลาดส่ วนใหญ่จึงมักใช้ตวั แปรด้านรายได้
รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ตวั อื่นๆเพื่อให้สามารถกาหนดเป้ าหมายได้ชดั เจนมากยิ่งขึ้นเช่ นกลุ่มรายได้อาจเกี่ ยวข้องกับเกณฑ์อายุและ
อาชีพร่ วมกันเป็ นต้น
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)
Icek Ajzen (2005) กล่าวว่าทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) เป็ นทฤษฎีทางจิตสังคมที่ใช้ในการทานาย
พฤติกรรมของบุคคลและช่ วยให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลมากยิ่งขึ้ นโดยบุคคลจะกระทาพฤติ กรรมที่ สนใจซึ่ งจะมี การวางแผน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ท้ งั นี้ พฤติกรรมที่บุคคลนั้นกระทาสาเร็ จจะเกิ ดได้จากความตั้งใจในการที่จะมีการควบคุมปั จจัยต่างๆที่ขดั ขวางการ
กระทาพฤติกรรมโดยพฤติกรรมของบุคคลส่ วนใหญ่จะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของความตั้งใจที่จะมีการกระทาพฤติกรรมต่างๆโดยพฤติกรรมทุก
ชนิดที่มีความจาเป็ นต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและสามารถที่จะทานายได้จากความตั้งใจที่จะกระทาพฤติกรรมนั้นซึ่ งปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนด
ความตั้งใจที่จะกระทาพฤติกรรม
ทัศนคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) เป็ นตัวแปรที่เกิดจากการประเมินความรู ้สึกทางบวกหรื อทางลบของบุคคลต่อ
พฤติกรรมต่างๆซึ่ งจะได้รับอิทธิพลจากความเชื่ อที่เกี่ยวกับผลของพฤติกรรมทั้งนี้ หากบุคคลที่มีความเชื่ อว่าการกระทานั้นจะนาไปสู่ พฤติกรรม
ในทางบวกก็จะทาให้มีทศั นคติที่ดีต่อพฤติกรรมและจะมีความตั้งใจมากในการกระทาพฤติกรรมต่างๆโดยในทางตรงกันข้ามหากบุคคลนั้นมี
การกระทาที่จะนาไปสู่พฤติกรรมในทางลบก็จะทาให้มีทศั นคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรม
การคล้อยตามกลุ่ มอ้างอิ ง (Subjective Norm) เป็ นการรับรู ้ ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ มีความสาคัญกับตนเอง โดยที่ จะมี ความ
ต้องการหรื อไม่ตอ้ งการให้ตนเองกระทาพฤติกรรมนั้นๆซึ่ งถ้าบุคคลที่มีความสาคัญต่อตนเองได้มีการกระทาพฤติกรรมใดตนเองก็จะมีแนวโน้ม
ที่จะกระทาพฤติกรรมนั้นตาม
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การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) เป็ นการรับรู้ของบุคคลถึ งความง่ายและความยากต่อ
การกระทาพฤติกรรมนั้นๆซึ่งจะเป็ นการสะท้อนจากประสบการณ์ในอดีตทั้งนี้ สามารถที่จะควบคุมตนเองให้มีการกระทาพฤติกรรมต่างๆภายใต้
ปัจจัยที่สนับสนุนหรื อปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคในการกระทาต่างๆซึ่ งจะมีการขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆเช่นทักษะความรู ้ความสามารถเป็ นต้น
ความตั้งใจในเชิ งพฤติกรรม (Intention) เป็ นความต้องการที่จะพยายามทาพฤติกรรมต่างๆโดยความตั้งใจนั้นเป็ นสิ่ งที่บ่งชี้ ว่าบุคคลได้
มีความพยายามและทุ่มเทมากน้อยเพียงใดโดยความตั้งใจเพียงตัวเดี ยวก็เพียงพอที่จะสามารถทาพฤติ กรรมต่างๆได้ท้ งั นี้ หากยิ่งบุคคลนั้นนั้นมี
ความตั้งใจที่แน่วแน่และมุ่งมัน่ ในการกระทาต่างๆ บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมนั้นให้สาเร็ จลุล่วงแต่ถา้ หากความตั้งใจเพียงตัว
เดียวไม่เพียงพอก็อาจจะต้องมีการหาปั จจัยต่างๆเข้ามาช่วยเสริ มให้ความตั้งใจนั้นประสบความสาเร็ จเช่นเงินทักษะเป็ นต้น
พฤติกรรม (Behavior) ในส่ วนของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทฤษฎีพฤติกรรมที่ตามแผนได้เสนอว่าการวัดทัศนคติน้ นั จะต้องวัดทัศนคติที่มี
ต่อการซื้ อสิ นค้าหนึ่ งๆไม่ใช่ทศั นคติ ต่อสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์หนึ่ งๆจึงจะสามารถทานายพฤติกรรมของบุคคลได้อย่างถู กต้องและแม่นยามาก
ยิง่ ขึ้นโดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนยังมีส่วนช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการบริ โภคของบุคคลได้มากยิ่งขึ้นกล่าวคือทาให้เกิ ดความเข้าใจมากขึ้นว่า
มีปัจจัยใดบ้างนอกเหนื อจากทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภค (ชูชยั สมิทธิ ไกร, 2557 )
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับพฤติกรรมตามแผน
จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวฒ
ั น์ (2547) จากงานวิจยั ความสัมพันธ์ของโครงสร้ างอิทธิ พล ทัศนคติต่อจุดหมายปลายทาง การบอกต่อด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์ การรั บรู ้ภาพลักษณ์ ของจุดหมายปลายทางและความตั้งใจเดิ นทาง พบว่า ทัศนคติ ต่อจุดหมายปลายทาง และ ภาพลักษณ์ของ
จุดหมายปลายทาง มีความสัมพันธ์ต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว อย่างมีนยั สาคัญ
Fishbein & Ajzen (1977) พบว่า การคล้อยตามกลุ่ มอ้างอิง มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกระทาพฤติกรรม เนื่ องจากเป็ นตัวกาหนด
บรรทัดฐานของพฤติกรรมว่า สามารถกระทาพฤติ กรรมใดได้บา้ ง เป็ นตัวกาหนดทางเลื อกของพฤติกรรม เพื่อให้พฤติกรรมและรู ปแบบการ
ดารงชีวิต เนื่องจากความต้องการเป็ นที่ยอมรับภายในสังคม
วีรพงษ์ ชมภูนุช ผลการวิจยั พบว่า การคล้อยตามบุคคลรอบข้าง ส่ งผลมากที่สุดต่อความตั้งใจเปลี่ ยนรู ปแบบการเดิ นทาง ความเคย
ชินมีผลกระทบน้อยต่อการตัดสิ นใจเปลี่ยนรู ปแบบการเดินทาง และตัวแปรด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูเ้ ดินทาง รายได้ ลักษณะการเดินทาง
และระยะทางการเดินทาง ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเปลี่ยนรู ปแบบการเดินทางด้วยเช่นกัน
Bandura( 1986) พบว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเอง จะส่ งผลต่อพฤติกรรมหรื อการกระทาของบุคคล เนื่ องมาจากการรั บรู ้
ความสามารถของตนเองมี อิทธิ พลต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสร้ าง จูงใจ อารมณ์ ความรู ้ สึก พฤติ กรรมส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการรั บรู ้
ความสามารถ ของตนเอง บุคคลมีแนวโน้มที่จะหลี กเลี่ ยงงานและสภาพการณ์ที่เชื่ อว่ายากเกิ นความสามารถของ ตนเอง และบุคคลจะเลื อกทา
กิจกรรมที่เขาแน่ใจว่า เขามีความสามารถที่จะทางานนั้นสาเร็ จ
Ajzen and Fishbein (1980) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมและการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เมื่อบุคคลประเมินแล้วว่าพฤติกรรมนั้นให้ผล
ลัพธ์ในทางบวกและเชื่ อว่าบุคคลที่มีความสาคัญต่อตนเห็ นด้วย และสนับสนุ นให้ตนกระทาพฤติกรรมนั้น บุคคลจะตั้งใจแสดงพฤติกรรม แต่
หากประเมินแล้วว่าพฤติกรรมนั้นให้ผลลัพธ์ในทางลบ บุคคลจะไม่แสดงพฤติกรรม
Wood & Bandura(1989) ได้ขยายความหมายของการรับรู้ ความสามารถของตนเองเป็ นบทบาทหลักของกระบวนการควบคุมตนเอง
ทาให้มีแรงจูงใจที่จะกระทา พฤติกรรมต่างๆ ให้ประสบความสาเร็ จ รวมถึ งความพยายามที่บุคคลทุ่มเทลงไป และความยืนหยัดที่จะกระทาต่อ
สิ่ งนั้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการเลือกรู ปแบบการเดินทาง
พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกรู ปแบบการเดินทางระยะไกลของประเทศไทยสานักนโยบายและแผนการขนส่ งจราจร
(สนข.) (2552). ระบุวา่ ในประเทศไทยมีผใู้ ช้บริ การระบบขนส่ งสาธารณะระหว่างจังหวัด (Intercity) จานวนประมาณ 500 ล้านคน-เที่ยวต่อปี แต่
สัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การระบบขนส่ งสาธารณะลดลงอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะการใช้บริ การรถโดยสารประจาทาง(รถบัสหรื อรถทัวร์ ) และรถไฟ
โดยสารเนื่ องจากระบบขนส่ งสาธารณะในปั จจุบนั มี ปัญหาและการให้บริ การไม่อาจตอบสนองต่อพฤติ กรรมการเดิ นทางของคนได้อย่างดี
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เพียงพอในด้านความสะดวกและรวดเร็ วโดยผูเ้ ดินทางระยะไกล หันมาใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดิ นทางมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการ
พัฒนาแบบจาลองเพื่อวิเคราะห์ตา้ นการจราจรและขนส่ งมาอย่างต่อเนื่ องโดยได้มีการพัฒนาแบบจาลองการเดิ นทางระดับประเทศ (National
Model) ซึ่ งสามารถนามาวิเคราะห์ในภาพรวมของการเลื อกรู ปแบบเดิ นทางระหว่างจังหวัดได้โดยในอดี ตส่ วนใหญ่ได้ถูกพัฒนาโดยอยู่บน
พื้นฐานของแบบจาลองหลายทางเลือกและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพียง 2 ปั จจัยคือค่าใช้จ่ายในการเดินทางและระยะเวลาในการเดิ นทางซึ่ งต่อมาก็ได้
มีหลายงานวิจยั ที่ได้ทาการศึกษาเพื่อปรับปรุ งแบบจาลองการเลือกการเดินทางให้ดียิ่งขึ้ นอาทิ เอกฉัตรและคณะ (2549). Silaparcharn (2007)
เป็ นต้น
วาทินี สาราญจิตร์ (2548) ยุทธกิจ ครุ ธาโรจน์. (2548). กิตติชยั ธนทรัพย์สิน. (2549). และ ชลิตา ผดุงมิตรและคณะ (2552) อย่างไรก็
ตามในปี พ. ศ. 2554 สานักนโยบาย และแผนการขนส่ งจราจร. (2554). ได้พฒั นาแบบจาลองการเลือกรู ปแบบการเดิ นทางระดับประเทศขึ้นใหม่
โดยได้พฒั นาอยูบ่ นพื้นฐานของแบบจาลองหลายทางเลื อกและมีทางเลื อกในการเดิ นทางทั้งสิ้ น 4 รู ปแบบคือรถยนต์ส่วนตัวรถโดยสารรถไฟ
และเครื่ องบินสาหรับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือกรู ปแบบการเดินทางระยะไกลของประเทศไทย วาทินี สาราญจิตร์ (2548). พบว่า
ปัจจัยด้านเพศ อายุ รายได้ ครัวเรื อน จานวนปี ที่ศึกษาวัตถุประสงค์ในการเดินทางผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการเดินทางประสบการณ์การเดิ นทางรวมทั้ง
ปั จจัยด้านระยะเวลาในการเดิ นทางความปลอดภัยในการเดิ นทางและความสะดวกสบายในการเดิ นทางมี ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผู้
เดินทาง
ยุทธกิ จ ครุ ธาโรจน์ (2548) พบว่าปั จจัยด้านอายุรายได้ของผูเ้ ดิ นทางค่าโดยสารการเดิ นทางและความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายในการ
เดิ นทางกับระดับรายได้ของผูเ้ ดิ นทางมี ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูเ้ ดิ นทาง กิ ตติ ชัย ธนทรั พย์สิน (2549) พบว่าปั จจัยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางรถโดยสารประจาทางเทียบกับสายการบินต้นทุนต่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางของรถโดยสารประจาทางเทียบกับรถไฟความปลอดภัยของ
รถโดยสารประจาทางเทียบกับรถไฟและความปลอดภัยของรถไฟเที ยบกับสายการบิ นต้นทุนต่ าความตรงต่อเวลาของรถโดยสารประจาทาง
เทียบกับสายการบินต้นทุนต่าและรถโดยสารประจาทางเทียบกับรถไฟมีความสาคัญต่อการเลือกรู ปแบบการเดินทางระยะไกล
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกรู ปแบบการเดินทางระยะไกลในต่างประเทศ
Dargay, J. and Clark, S. (2010). สาหรับประเทศเนเธอร์ แลนด์ พบว่าระดับการศึกษาและการมีรถยนต์ส่วนตัวในความครอบครองมี
ส่วนสัมพันธ์กบั การเลือกรู ปแบบการคมนาคมต่อทุกจุดประสงค์ของการเดินทางโดยตัวแปรการใช้ประโยชน์ที่ดินและระยะเวลาในการเดิ นทาง
มีความสาคัญในการอธิ บายการเปลี่ ยนแปลง*, I. (2006) ระบุว่าคนเมริ กนั ที่ พกั อาศัยในเขตเมื องและมี รายได้น้อยกว่า 20, 000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กาหากมีการเดินทางในวันหยุดยาวแต่ไม่ได้ใช้เวลาค้างคืนหลายคืนและเดินทางร่ วมกับสมาชิ กในครอบครัวหลายคนจะเลื อกรู ปแบบ
การเดิ นทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งนี้ ในการศึกษานี้ ยงั พบว่าอัตราการเลื อกเดิ นทางโดยเครื่ องบินจะเพิ่มขึ้นตามอายุของผูโ้ ดยสารและระยะ
ทางการเดินทางที่เพิ่มขึ้นโดยปั จจัยหลักของการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางคือตาแหน่ งของที่ อยูอ่ าศัยที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเมืองนอกจากนี้ อาชี พของผู้
เดินทางก็เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกรู ปแบบการเดินทางระหว่างรถยนต์ส่วนบุคคลและระบบขนส่ งสาธารณะ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจการเลือกรู ปแบบในการเดินทาง
อานุพล (2553) การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางขุนเทียนลักษณะการเดินทางไป มจธ. บางขุนเทียนแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม 1. รถสวัสดิ การ 2.
รถยนต์ส่วนตัวผูว้ ิจยั จึงเสนอให้มีการจัดรถรั บส่ งบุคลากรโดยมี เส้นทางการเดิ นรถวิ่งผ่านใกล้กบั แหล่ งที่ พกั อาศัยของบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงาน
ประจาที่ มจธ. บางขุนเทียนและทาการจัดเก็บค่าโดยสารตามระยะทางที่ใช้บริ การซึ่ งสามารถลดค่าใช้จ่ายหรื อเวลาในการเดิ นทางให้แก่บุคลากร
การสารวจข้อมูลลักษณะพฤติกรรมและปัจจัยความพึงพอใจในการเดินทางทาด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามให้บุคลากรตัดสิ นใจเลือก
รู ปแบบการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการเดิ นทางในปั จจุบนั จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาหาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
เลือกรู ปแบบการเดินทางโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคเพื่อหาความน่ าจะเป็ นที่บุคลากรจะเปลี่ ยนมาใช้รถรับส่ งบุคลากร มจธ. บาง
ขุนเทียนจากผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกรู ปแบบการเดิ นทางโดยรถรับส่ งบุคลากรของกลุ่มผูใ้ ช้รถสวัสดิการ ได้แก่ จานวนครั้ง
ในการต่อรถความสะดวกในการเดิ นทางและความปลอดภัยในการเดิ นทางสาหรับกลุ่มผูใ้ ช้รถยนต์ส่วนตัวมี ปัจจัย ได้แก่ เวลาในการเดิ นทาง

8

และความง่ายในการเข้าถึงจุดจอดรถรับส่ งผลจากการนาแบบจาลองที่สร้างขึ้นมาประยุกต์ใช้พบว่าหากมีการจัดระบบรถรับส่ งบุคลากรตามที่ได้
นาเสนอใหม่น้ ีจะมีบุคลากรมาใช้บริ การถึงร้อยละ 34.56
Zhou (2012) ได้มีศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกรู ปแบบการเดิ นทางของนักศึกษาภายใน University of California ซึ่ งได้ทาการ
สารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจานวน 769 ตัวอย่างโดยเลือกตัวอย่างเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่ใช้รถยนต์หรื อมีรถยนต์ไว้ในครอบครองโดยทาการสารวจ
รู ปแบบการเดินทางจากบ้านถึงมหาวิทยาลัยและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์พฤติกรรมการเดิ นทางพบว่ามาตรการที่นาไปสู่ การเพิ่มจานวนของผู้
เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบขนส่ งมวลชนให้มีความต่อเนื่ องและเชื่ อมโยงกันในทุกระบบ 2) การลดค่าโดยสาร
ของระบบขนส่ งมวลชนที่ให้บริ การ 3) การจัดทาบัตรอนุ ญาตเพื่อจอดรถช่ วยให้ผูใ้ ช้รถส่ วนบุคคลหันมาใช้ระบบขนส่ งมวลชนนอกจากนี้
แบบจาลองการเลือกรู ปแบบการเดินทางแบบโลจิตหลายทางเลือก (Mutinomial Logit models) ที่พฒั นาโดย Zhon (2012) ทาให้พบว่าปั จจัยที่มี
ผลต่อการเลือกรู ปแบบการเดินทาง ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี ที่ศึกษา อายุ และรู ปแบบการพักอาศัยส่ วนการเดินทางร่ วมกันในลักษณะ Carpool เป็ น
ที่นิยมสาหรับนักศึกษาที่มีบา้ นอยูใ่ กล้จากมหาวิทยาลัยและมีเพื่อนอาศัยอยูใ่ กล้กนั
วรวิมล นิมิต (2547) ได้ศึกษาเรื่ องการเดินทางของนักเรี ยนกับปั ญหาจราจรในเทศบาลนครอุดรธานี โดยสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างได้
คัดเลือกจากบริ เวณถนนที่มีปริ มาณการจราจรคับคัง่ โดยพิจารณาจากข้อมูลปริ มาณการจราจรของสานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก (สจร.) โดยใช้เกณฑ์การศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างโรงเรี ยนสังกัดรัฐบาลและเอกชนและได้กล่าวว่าเพศมิใช่ ตวั แปรสาคัญในการศึกษา
ครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึ กษาโดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิดา้ นสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามลักษณะการเดิ นทางที่พกั
อาศัยและการกระจายตัวของนัก เรี ยนรวมถึ งปั ญหาและอุปสรรคในการเดิ นทางและการศึก ษาข้อมูลทุติยภูมิสภาพการใช้ที่ดินและสภาพ
การจราจรจากเอกสารของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยใช้โปรแกรม SPSS คานวณทางสถิติใช้ Crosstab เป็ นตัวอธิบายเพื่อเปรี ยบเทียบจานวน
และร้อยละด้านสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามและลักษณะการเดินทางของนักเรี ยนโดยมีตวั แปรที่ใช้ดงั ต่อไปนี้
1. ตัวแปรด้านสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศอายุระดับชั้นอาชี พผูป้ กครองรายได้ต่อเดื อนของผูป้ กครองและสิ่ งจูงใจ
ในการเลือกสถานศึกษา
2. ตัวแปรด้านลักษณะการเดินทางของนักเรี ยนได้แก่พาหนะค่าใช้จ่ายระยะเวลาช่ วงเวลาการกระจายตัวของที่พกั อาศัยของนักเรี ยน
ปริ มาณการเดินทางจากที่พกั อาศัยของนักเรี ยนมายังโรงเรี ยนรวมถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยสถานภาพของผูเ้ ดิ นทางกับพฤติกรรมการ
เดินทาง
สุกญั ญา ชัยพงษ์ (2544) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรู ปแบบการเดินทางของประชากรกลางวันเข้าสู่ พ้ืนที่ใจกลางกรุ งเทพมหานคร: กรณี ศึกษา
เขตสาทรโดยศึกษาจากประชากรที่เข้ามาทากิจกรรมโดยมีจุดปลายทางการเดิ นทางประเภทแหล่งงานสถานศึกษาและย่านการค้าเป็ นการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์ถึงรู ปแบบการเดินทาง ได้แก่ ระยะทาง ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง และศึกษาปั ญหาและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการ
เดินทางของประชากรกลางวันใช้เกณฑ์ในการเก็บแบบสอบถามจากประชากรที่เข้ามาทากิ จกรรมในพื้นที่เขตสาธรตามพื้นที่ที่มีการกระจุกตัว
ของจุดปลายทางการเดิ นทางทั้ง 3 ประเภทโดยใช้ตวั ชี้ วดั ทางสถิ ติคือ Crosstab และการหาค่าเฉลี่ ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรี ยบเทียบ
จานวนและร้อยละโดยมีตวั แปรที่ใช้ดงั ต่อไปนี้
1. ตัวแปรด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากร ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพการสมรส การครอบครองที่อยูอ่ าศัย
2. ตัวแปรด้านการเดินทาง ได้แก่ พาหนะ ระยะเวลา วัตถุประสงค์ในการเดินทางและค่าใช้จ่าย
3. ตัวแปรด้านการเสนอแนะ ได้แก่ การเสนอแนะและความพึงพอใจต่อการเดินทางจากการศึกษาพบว่า การเดิ นทางมาทางานใช้รถยนต์ส่วนตัว
มากที่สุดการเดินทางเข้ามาใช้บริ การย่านการค้า และบริ การใช้รถขนส่ งสาธารณะมากที่ สุด เช่ นเดี ยวกับการเดิ นทางมาสถานศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเดินทางโดยรวมสู ง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อรู ปแบการเดิ นทางคือลักษณะของผูท้ ี่เดิ นทางเองลักษณะทางกายภาพมีการกระจุกตัวของ
แหล่งงานสถานบริ การ และสถานศึกษาที่ดึงดูดการเดินทางเข้ามาประกอบกับลักษณะโครงข่ายคมนาคมขนส่ ง
จารึ ก ประพันธ์พจน์ (2533) ได้ศึ ก ษาสภาพการเดิ น ทางของนัก เรี ยนเพื่ อเป็ นแนวทางประกอบการแก้ไขปั ญหาการจราจรของ
กรุ งเทพมหานคร: กรณี ศึกษาเขตชั้นในฝั่งพระนครโดยมีการคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากปริ มาณการจราจร (Traffic Volume) ของ
ถนนสายต่างๆในเขตพื้นที่ศึกษาพิจารณาตาแหน่ งที่ ต้ งั โรงเรี ยนในเขตพื้นที่ศึกษาโดยพิจารณาจากถนนที่มีปริ มาณการจราจรคับคัง่ เป็ นหลัก
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พิจารณาคัดเลือกโรงเรี ยนที่มีจานวนนักเรี ยนมากจากข้อมูลจานวนนักเรี ยนรายโรงเรี ยนปี พ. ศ. 2531 โดยเปรี ยบเทียบระหว่างโรงเรี ยนรัฐบาล
กับโรงเรี ยนเอกชนและไม่แยกระดับชั้นเรี ยนหรื อเพศมีตวั แปรที่ใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลโรงเรี ยนรัฐบาลและเอกชน ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พผูป้ กครอง รายได้ต่อเดือนผูป้ กครอง ค่าใช้จ่ายต่อวันในการเดิ นทางไป-กลับโรงเรี ยนและสิ่ งจูงใจที่สาคัญในการเลื อก
ศึกษาโรงเรี ยนนี้ วิเคราะห์การกระจายตัวของที่พกั อาศัยของนักเรี ยนรายโรงเรี ยน วิเคราะห์ปริ มาณการเดินทางจากที่พกั อาศัยของนักเรี ยนมายัง
โรงเรี ยน วิเคราะห์ประเภทพาหนะที่ใช้เดิ นทางไป-กลับโรงเรี ยนของนักเรี ยนรายโรงเรี ยน วิเคราะห์เ ปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ด้วยตาราง
Crosstab พบว่าร้อยละ 51.21 มีที่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ศึกษาซึ่ งโดยสรุ ปแล้วจะพบว่าการเดิ นทางของนักเรี ยนมีส่วนสาคัญที่ก่อให้เกิ ดปั ญหา
การจราจรติดขัดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชัว่ โมงเร่ งด่วน
วิธดี าเนินงานวิจัย
ในบทนี้จะเป็ นส่วนของวิธีการดาเนิ นงานวิจยั ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะ
สาหรับเดินทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ โดยทาการศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
การออกแบบงานวิจยั
งานวิจยั นี้ ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะสาหรับเดิ นทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษา
ปริ ญญาโท บริ ห ารธุ รกิ จโดยการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative

Research) และใช้วิธีวิจยั เชิ งสารวจ (Survey) ซึ่ งใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การประมวลผลจากโปรแกรมสาเร็ จรู ป ผูว้ ิจยั
ได้ทางานทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ของแบบสอบถามก่อนนาแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่ อมัน่
(Reliability) โดยปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อช่วยพิจารณาความพอเพียงของเนื้ อหาในแบบสอบถามทั้งฉบับ
ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบสอบถามที่สร้ างขึ้นมาและปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามกาหนดไว้จานวน 30 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเข้าใจที่ตรงกันในข้อคาถามต่าง ๆ และวัดความสม่าเสมอสอดคล้อง
ภายใน (Internal consistency) โดยใช้วิธีทดสอบ Cronbacht’s Alpha วิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.848
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผูว้ ิจยั ได้ทา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว จึงได้นาข้อมูลนั้นมาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1. ใช้ค่าร้ อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่ มีระดับการวัดเชิ งกลุ่ ม ได้แก่ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และรายได้
2. ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิ งปริ มาณ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด และพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าออนไลน์
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ที่ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐาน
คือ สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) โดยใช้ทดสอบกับปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ กับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ และปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด กับพฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าออนไลน์
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น
เพศหญิ ง 69% และเพศชาย 31%โดยส่ วนใหญ่มี อายุระหว่าง 26-30 ปี คิ ดเป็ น 31.5% อาชี พส่ วนใหญ่ ข องกลุ่ มตัวอย่าง คื อ กลุ่ ม พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน คิดเป็ น 61.5 %และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ คือ 25,001-35,000 บาท 44.8%
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พฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลื อกใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 56.3% วัตถุประสงค์การเดินทางส่ วนใหญ่คือ
เรี ยนหนังสื อ 86.8% ความถี่ในการเดินทางคือ 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 50.7% ช่วงวันที่เดินทางส่ วนใหญ่ คือวันเสาร์ 57.3% และช่ วงเวลาที่เดินทาง
คือ 05.00-12.00 น. เป็ น 93%
จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยที่เกี่ ยวกับพฤติกรรมกับพฤติกรรมการ
เลือกใช้ยานพาหนะสาหรับเดินทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหงของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผลการศึกษาเป็ น
ดังต่อไปนี้
การศึ ก ษาปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ ด้านเพศมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ในด้า นการเลื อ กยานพาหนะที่ ใ ช้ ส าหรั บ เดิ น ทาง แต่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการเดิ นทาง(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่ วงวันที่มาใช้
บริ การส่วนใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมากที่สุด
การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นอายุมีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลือกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดิ นทาง มีความสัมพันธ์กบั
วัตถุประสงค์ในการเดิ นทาง มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการเดิ นทาง(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กบั ช่ วงวันที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ และมี
ความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมากที่สุด
การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลื อกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดิ นทาง มี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการเดินทาง(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กบั ช่ วงวันที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์
ในการเดินทาง และไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมากที่สุด
การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นอาชี พมีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลื อกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดิ นทาง มีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการเดินทาง(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กบั ช่วงวันที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการเดิ นทาง
และไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมากที่สุด
การศึ กษาปั จจัยที่เกี่ ยวกับพฤติกรรมด้านทัศนคติต่อพฤติ กรรม (ท่านวางแผนการจราจรก่อนที่ จะออกเดิ นทางและท่านมี การใช้
แอปพลิเคชั่นของการเดิ นทาง) มีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลื อกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดิ นทาง และทัศนคติ ต่อพฤติ กรรม(ท่านวางแผน
การจราจรก่อนที่จะออกเดินทาง ท่านมีการใช้แอปพลิเคชัน่ ของการเดินทางและท่านมีพฤติกรรมการเดินทางด้วยยานพาหนะรู ปแบบเดียวเสมอ)
มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการเดิ น ทาง ทัศ นคติ ต่ อ พฤติ ก รรมมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความถี่ ใ นการเดิ น ทาง(ครั้ ง/สั ป ดาห์ ) และมี
ความสัมพันธ์กบั ช่วงวันที่มาใช้บริ การส่วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมากที่สุด
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลือกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดิ นทาง
มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการเดิ นทาง มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการเดิ นทาง(ครั้ง/สัปดาห์) และมีความสัมพันธ์กบั ช่ วงวันที่มาใช้
บริ การส่วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมากที่สุด
การศึ ก ษาปั จจัยที่ เ กี่ ยวกับพฤติ ก รรมด้านการรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรมมี ค วามสัมพัน ธ์ ก ับ ในด้า นการเลื อ ก
ยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดินทาง มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการเดิ นทาง(ครั้ง/สัปดาห์) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงวันที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมากที่สุด
การอภิปรายผล
ผลการศึกษางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้ยานพาหนะสาหรับเดิ นทางมามหาวิทยาลัยรามคาแหง
ของนักศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
การศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ด้านเพศมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ในด้า นการเลื อ กยานพาหนะที่ ใ ช้ ส าหรั บ เดิ น ทาง แต่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการเดิ นทาง(ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงวันที่มาใช้
บริ การส่วนใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมากที่สุด
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การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นอายุมีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลือกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดิ นทาง มีความสัมพันธ์กบั
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการเดิ นทาง(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กบั ช่ วงวันที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ และมี
ความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมากที่สุด
การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลื อกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดิ นทาง มี
ความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการเดินทาง(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กบั ช่ วงวันที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์
ในการเดินทาง และไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมากที่สุด
การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นอาชี พมีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลื อกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดิ นทาง มีความสัมพันธ์
กับความถี่ในการเดินทาง(ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กบั ช่วงวันที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการเดิ นทาง
และไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Zhon (2012) ที่พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกรู ปแบบการ
เดินทาง ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี ที่ศึกษา อายุ และรู ปแบบการพักอาศัย ส่ วนการเดินทางร่ วมกันในลักษณะ Carpool เป็ นที่นิยมสาหรับนักศึกษาที่มี
บ้านอยูใ่ กล้จากมหาวิทยาลัยและมีเพื่อนอาศัยอยูใ่ กล้กนั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุทธกิ จ ครุ ธาโรจน์(2548) พบว่าปั จจัยด้านอายุ รายได้
ของผูเ้ ดินทาง ค่าโดยสารการเดินทางและความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางกับระดับรายได้ของผูเ้ ดิ นทางมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจ
ของผูเ้ ดินทาง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิราภรณ์ วงศ์อนุ (2562) พบว่า ความแตกต่างในด้านพฤติกรรมการเดิ นทางของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
การศึกษาปั จจัยด้านพฤติกรรมต่อทัศนคติ ปั จจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และปั จจัยด้านการรับรู ้ ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรม ผลการศึกษางานวิจยั นี้ การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านทัศนคติต่อพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลือกยานพาหนะ
ที่ใช้สาหรับเดินทาง มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการเดินทาง มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการเดินทาง(ครั้ง/สัปดาห์) และมีความสัมพันธ์
กับช่วงวันที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่ วงเวลาที่เลื อกเดินทางมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ
วัฒน์ (2547) จากงานวิจยั ความสัมพันธ์ของโครงสร้างอิทธิ พล ทัศนคติต่อจุดหมายปลายทาง การบอกต่อด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ การรับรู ้ ภาพลักษณ์
ของจุดหมายปลายทางและความตั้งใจเดินทาง พบว่า ทัศนคติต่อจุดหมายปลายทาง และ ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง มีความสัมพันธ์ต่อ
การเดินทางของนักท่องเที่ยว อย่างมีนยั สาคัญ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ajzen and Fishbein (1980) กาหนดโดยทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมและ
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เมื่อบุคคลประเมินแล้วว่าพฤติ กรรมนั้นให้ผลลัพธ์ในทางบวกและเชื่ อว่าบุคคลที่ มีความสาคัญต่อตนเห็ นด้วย และ
สนับสนุนให้ตนกระทาพฤติกรรมนั้น บุคคลจะตั้งใจแสดงพฤติกรรม แต่หากประเมินแล้วว่าพฤติกรรมนั้นให้ผลลัพธ์ในทางลบ บุคคลจะไม่
แสดงพฤติกรรม
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กบั ในด้านการเลือกยานพาหนะที่ใช้สาหรับเดินทาง
มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ในการเดิ นทาง มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการเดิ นทาง(ครั้ง/สัปดาห์) และมีความสัมพันธ์กบั ช่ วงวันที่มาใช้
บริ การส่วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาที่เลือกเดินทางมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีรพงษ์ ชมภูนุช ผลการวิจยั พบว่า การ
คล้อยตามบุคคลรอบข้าง ส่งผลมากที่สุดต่อความตั้งใจเปลี่ ยนรู ปแบบการเดิ นทาง ความเคยชิ นมีผลกระทบน้อยต่อการตัดสิ นใจเปลี่ ยนรู ปแบบ
การเดินทาง และตัวแปรด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูเ้ ดิ นทาง รายได้ ลักษณะการเดิ นทาง และระยะทางการเดิ นทาง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเปลี่ยนรู ปแบบการเดิ นทางด้วยเช่ นกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Fishbein & Ajzen (1977) พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจกระทาพฤติกรรม เนื่ องจากเป็ นตัวกาหนดบรรทัดฐานของพฤติ กรรมว่า สามารถกระทาพฤติ กรรมใดได้บา้ ง เป็ น
ตัวกาหนดทางเลือกของพฤติกรรม เพื่อให้พฤติกรรมและรู ปแบบการดารงชี วิต เนื่ องจากความต้องการเป็ นที่ยอมรับภายในสังคม สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Bhattacherjee (2000) สามารถพัฒนาสมมติฐานการวิจยั ได้ว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่อทัศนคติต่อ
จุดหมายปลายทาง และ พฤติกรรมความตั้งใจกลับมาจุดหมายปลายทางซ้ า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hsu & Huang (2012) ที่กล่าวว่า การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีความเกี่ยวข้องกับความตั้งใจเดินทางหรื อวัตถุประสงค์การเดินทางของนักท่องเที่ยว
การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการรับรู ้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในด้านการ
เลื อกยานพาหนะที่ใช้สาหรั บเดิ นทาง มี ความสัมพันธ์กบั ความถี่ ในการเดิ นทาง(ครั้ง/สัปดาห์) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั วัตถุ ประสงค์ในการ
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เดินทาง ไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่ วงวันที่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์กบั ช่ วงเวลาที่เลื อกเดิ นทางมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Mak, Lumbers,Eves, & Chang (2012) การเลื อกเดิ นทางไปยังจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว การรับรู ้ และสิ่ งที่นกั ท่องเที่ยว
รับรู้ จึงเป็ นหนึ่งในปัจจัยซึ่ งเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมที่แท้จริ งในการเดิ นทาง สอดคล้องกับทฤษฎี ของ Bandura( 1986) การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง จะส่ งผลต่อพฤติกรรมหรื อการกระทาของบุคคล เนื่ องมาจากการรับรู ้ความสามารถของตนเองมีอิทธิ พลต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์
การสร้าง จูงใจ อารมณ์ความรู ้สึก พฤติกรรมส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการรับรู้ความสามารถ ของตนเอง บุคคลมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงงานและ
สภาพการณ์ที่เชื่อว่ายากเกินความสามารถของ ตนเอง และบุคคลจะเลือกทากิจกรรมที่เขาแน่ใจว่า เขามีความสามารถที่จะทางานนั้นสาเร็ จ และ
สอดคล้องกับ Wood & Bandura(1989) ได้ขยายความหมายของการรับรู้ ความสามารถของตนเองเป็ นบทบาทหลักของกระบวนการควบคุม
ตนเอง ทาให้มีแรงจูงใจที่จะกระทา พฤติ กรรมต่างๆ ให้ประสบความสาเร็ จ รวมถึ งความพยายามที่ บุคคลทุ่มเทลงไป และความยืนหยัดที่ จะ
กระทาต่อสิ่ งนั้น
ข้ อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. จากผลการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ยานพาหนะที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากที่สุดคือ รถยนต์ส่วนบุคคล ดังนั้นมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สามารถนาผลการวิจยั นี้ ไปเป็ นข้อมูลเพื่อจัดสรรที่จอดรถสาหรับนักศึกษา หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆภายในมหาวิทยาลัยแก่นกั ศึกษา
ข้ อจากัดงานวิจัย
ข้อ มูล ที่ เ ก็บ ได้จากการสารวจกลุ่ ม ตัวอย่า ง เป็ นข้อมู ล ที่ รวบรวมจากแบบสอบถามทางออนไลน์ อ ย่า งเดี ย วเท่ า นั้น เนื่ อ งจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เป็ นผลทาให้ยงั ไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลเชิ งลึ กหรื อข้อมูลสาคัญบางอย่างได้ และการเก็บข้อมูลเป็ นการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างของนักศึ กษาปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัย เท่านั้น ดังนั้นวัตถุ ประสงค์ส่วนใหญ่ของการเดิ นทางจึ งเป็ นการ
เดินทางเพื่อมาศึกษาเล่าเรี ยน โดยระยะเวลาในการทาการวิจยั ครั้งนี้ ค่อยข้างจากัด ซึ่ งมีเวลาเก็บข้อมูลประมาณ 1 เดือน คือเดื อนเมษายน และ
แบบสอบถามมีการเก็บข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่อายุ อาชี พ ระดับรายได้ ดังนั้น ผูท้ ี่จะนาข้อมูลวิจยั ชุ ดนี้ ไปใช้ควรระมัดระวังการนา
ข้อมูลด้าน ประชากรศาสตร์ และข้อมูลเชิ งสถิติอื่นๆ สาหรับเป็ นข้อมูลที่เชื่ อมโยงปั จจัยต่างๆ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ เก็บจากลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั
นี้เป็ นข้อมูลปี พ.ศ. 2563 จึงควรระวังการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลไป ตามกาลเวลา
งานวิจัยที่เกีย่ วข้ องในอนาคต
1. ควรศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมในด้านการจราจรในการเลือกใช้ยานพาหนะ
2. ควรศึก ษางานวิ จยั ที่ มี ตวั อย่างประชากรเป็ นบุค คลทัว่ ไปด้วย เพื่ อให้ได้ข ้อมู ล การเดิ นทางและวัตถุ ประสงค์การเดิ นทางที่
หลากหลาย
3. ควรให้ความรู้หรื อประชาสัมพันธ์ในเรื่ องการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยรามคาแหงเพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการวางแผนการเดินทาง
อย่างเหมาะสม
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