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บทคดัย่อ 

 ปัจจุบนัการเดินทางนับเป็นปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย ์โดยท่ีระบบการขนส่งเป็นเคร่ืองมือก่อให้เกิดการ

เจริญเติบโต ก่อให้เกิดการพฒันาในดา้นต่างๆ ข้ึน ท าให้ประชาชนไดรั้บโอกาสและประโยชน์เพ่ิมข้ึน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การบริการ และ

ในดา้นต่างๆ มีการเพ่ิมจ านวนของประชากรสูงข้ึน มีความตอ้งการในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึนตอ้งการความสะดวกสบายในการเดินทาง โดย

สงัเกตไดจ้ากการท่ีหลายครอบครัวมีรถยนตส่์วนบุคคล ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีก่อให้เกิดปัญหาการจราจรในชัว่โมงเร่งด่วน ยานพาหนะก็เพ่ิมข้ึนอยา่ง

รวดเร็ว การศึกษาพฤติกรรมการการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับการเดินทาง จึงท าให้สามารถวางแผนการเดินทางไดง่้ายข้ึน ประหยดัเวลามาก

ข้ึน และค่าใช่จ่ายในการเดินทางลดลง 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ทศันคติต่อพฤติกรรม  (Attitude Toward) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 

(Subjective norm) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  (Perceived Behavioral Control) ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

ยานพาหนะส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยการเก็บขอ้มูลดว้ย

จ านวน 400 ชุด ผา่นแบบสอบถามออนไลน์และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลค่าทางสถิติตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 ผลการศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใชย้านพาหนะส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหงของ

นกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ พบวา่ พฤติกรรมการเลือกใชย้านพาหนะของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้รถยนตส่์วนบุคคล 56.3% 

วตัถุประสงคก์ารเดินทางส่วนใหญ่คือ เรียนหนงัสือ 86.8% ความถ่ีในการเดินทางคือ 1-3 คร้ังต่อสัปดาห์ 50.7%  ช่วงวนัท่ีเดินทางส่วนใหญ่ คือ

วนัเสาร์ 57.3%  และช่วงเวลาท่ีเดินทาง คือ 05.00-12.00 น.  เป็น 93% ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างออกเป็นเพศหญิง 69%  

และเพศชาย 31%โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 26-30 ปีคิดเป็น 31.5% อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น 

61.5 %และระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ คือ 25,001-35,000 บาท 44.8%การศึกษาปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายุมี

ความสมัพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะท่ีใชส้ าหรับเดินทาง ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ดา้นความถ่ีในการเดินทาง ดา้นช่วงวนัท่ีมา

ใชบ้ริการส่วนใหญ่ และดา้นช่วงวนัท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่ การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัใน
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ด้านการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง และด้านความถ่ีในการเดินทาง ด้านช่วงวนัท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่ การศึกษาปัจจยัด้าน

ประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพมีความสมัพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง ดา้นความถ่ีในการเดินทาง และดา้นช่วงวนัท่ีมา

ใชบ้ริการส่วนใหญ่ การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม (ท่านวางแผนการจราจรก่อนท่ีจะออกเดินทางและท่านมีการ

ใชแ้อปพลิเคชัน่ของการเดินทาง) มีความสัมพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง และทศันคติต่อพฤติกรรม(ท่านวางแผน

การจราจรก่อนท่ีจะออกเดินทาง ท่านมีการใชแ้อปพลิเคชัน่ของการเดินทางและท่านมีพฤติกรรมการเดินทางดว้ยยานพาหนะรูปแบบเดียวเสมอ) 

มีความสัมพนัธ์กับวตัถุประสงค์ในการเดินทาง ทัศนคติต่อพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กับความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สัปดาห์) และมี

ความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่ การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีความสัมพนัธ์กบัในดา้น

การเลือกยานพาหนะท่ีใชส้ าหรับเดินทาง ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ดา้นความถ่ีในการเดินทาง และดา้นช่วงวนัท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่ 

การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมในด้านการเลือก

ยานพาหนะท่ีใชส้ าหรับเดินทาง ดา้นความถ่ีในการเดินทาง 

ค าส าคญั: 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 

บทน า 

  พฤติกรรมในปัจจุบนั ปัจจยัอะไรท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเลือกใช้ยานพาหนะ เช่น ความสะดวกสบาย ความปลอดภยั ความรวดเร็ว 

ราคาถูก เป็นตน้ และจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจในระดบัลึกเพียงพอท่ีจะสามารถน าไปวิเคราะห์การเลือกของนกัศึกษาท่ีจะตอบสนองต่อปัจจยัในการ

เลือกท่ีต่างกนั งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางของนกัศึกษาของนกัศึกษาปริญญา

โท บริหารธุรกิจ ในการเลือกใช้ยานพาหนะเดินทางมายงัมหาวิยาลยัรามค าแหง ยานพาหนะมีความหลากหลายรูปแบบ เช่น โดยรถไฟฟ้าแอร์

พอร์ตเรลลิงค ์เรือ รถแทก็ซ่ี รถไฟฟ้า  รถยนตส่์วนบุคคล และรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง เพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้ลือกใช้เดินทางอยา่งเหมาะสม และใน

การเลือกใช้ยานพาหนะอาจมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ เช่น ท่ีอยู่อาศยั พ้ืนท่ีอาศยั อาชีพ รายได้ ความสะดวกสบาย และส่ิงอ านวยความ

สะดวกต่างๆ ท่ีจะไดรั้บจากการเดินทาง 

ดงันั้นงานวิจยัเล่มน้ี จึงไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยั

รามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยยานพาหนะท่ีจะท าการศึกษา เช่น รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค ์รถ

แทก็ซ่ี รถไฟฟ้า เรือ รถยนตส่์วนบุคคล และรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง และปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะ เช่น เพศ  อาย ุรายได ้อาชีพ 

พ้ืนท่ีท่ีอยูอ่าศยั ศึกษาอิทธิพลของทศันคติต่อพฤติกรรม  (Attitude Toward) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective norm) การรับรู้ความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรม  (Perceived Behavioral Control) 

วตัถุประสงค์งานวจิัย 

1.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหงของนักศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง และทศันคติต่อพฤติกรรม  (Attitude Toward) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective norm) 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  (Perceived Behavioral Control)  

2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหงของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เช่น อาย ุเพศ อาชีพ รายได ้

3.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ทศันคติต่อพฤติกรรม  (Attitude Toward) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective norm) และ

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  (Perceived Behavioral Control) ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับ

เดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ท าให้ทราบถึง ปัจจยัส่วนบุคคล ทศันคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง  การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับเดินทางของนกันกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิยาลยัรามค าแหง เพ่ือ

สามารถน าผลการวิจยัไปพฒันารูปแบบการเดินทางอยา่งเหมาะสม 

2. งานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางให้แก่ผูท่ี้สนใจ และน าไปศึกษาต่อ  

 ขอบเขตการวจิัย 

1. ขอบเขตของเน้ือหา คือ ศึกษารูปแบบการเดินทาง ยานพาหนะ ระยะเวลาการเดินทางของนักศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

2. ขอบเขตดา้นประชากร คือ และการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตอ้งเปิดตารางกลุ่มตวัอยา่งของ Yamane (1973) ซ่ึงทางผูวิ้จยัไดก้  าหนดค่า

ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดท่ี้ 5% จึงท าให้มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และจากการเปิดตารางท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

ซ่ึงไดพ้บวา่จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดมี้จ  านวน 400 ตวัอยา่ง  

3. ผูวิ้จยัท  าการเก็บรวบรวมแบบสอบจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบบสอบถามจะเป็นแบบสอบถามออนไลน์ 
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กรอบแนวคดิวจิัย 

ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ 

 -ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ 

 -ทศันคติต่อพฤติกรรม  (Attitude Toward) 

 -การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective norm) 

 -การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 

ตวัแปรดา้นพฤติกรรม 

  พฤติกรรมการเลือกใชย้านพาหนะส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ    

  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 -เจตนาแสดงพฤติกรรม (Behavioral intention) 

 -พฤติกรรม (Behavior) 

สมมติฐานงานวจิัย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใชย้านพาหนะส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยั

รามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับเดินทางมา

มหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับ

เดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4  ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับเดินทางมา

มหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5  ปัจจยัพฤติกรรมดา้นทศันคติต่อพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับเดินทางมา

มหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 6  ปัจจยัพฤติกรรมดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงท่ีแตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใชย้านพาหนะส าหรับเดินทาง

มามหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 7  ปัจจยัพฤติกรรมดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

ยานพาหนะส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง แตกต่างกนั 

แนวคดิและทฤษฎทีี่ศึกษา  

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  เป็นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ศึกษาทศันคติต่อพฤติกรรม  (Attitude Toward) มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้

ยานพาหนะ ศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะ ศึกษาการรับรู้

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  (Perceived Behavioral Control) ท่ีมีผลในการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับการเดินทางมามหาวิทยาลยั

รามค าแหง โดยนกัศึกษาไดร้วบรวม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษางานวิจยั 

ทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเก่ียวกบับุคคลเช่น

เพศอายุสถานภาพลกัษณะโครงสร้างของร่างกายความอาวุโสในการท างานเป็นตน้โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึง

ปัจจุบนัซ่ึงความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลน้ีสามารถบ่งช้ีลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัท่ีมี

สาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบุคคลนั้นเอง วชิรวชัร งามละม่อม (2558) 
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ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบดว้ยเพศอายสุถานภาพระดบัการศึกษาอาชีพรายได้เป็นเกณฑท่ี์เหมาะสม

ไดรั้บความนิยมท่ีมกัใช้ในการจดักลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคการแบ่งตลาดเน่ืองจากตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีช่วยบ่งช้ีตลาด

เป้าหมายได้อยา่งชดัเจนและเป็นตวัช้ีวดัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีความง่ายชัดเจนและสะดวกต่อการตดักลุ่มดงัน้ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 

(2538) 

 1. อาย ุ(Age) นกัการตลาดสามารถใชป้ระโยชน์จากการแบ่งแยกอายขุองผูบ้ริโภคในการก าหนดกลยทุธ์หรือศึกษาความตอ้งการใน

สินคา้ของผูบ้ริโภคได้ศึกษาการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคเน่ืองจากผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงอายุจะมีความตอ้งการเลือกซ้ือสินคา้มีความ

จ าเป็นต่อสินคา้ท่ีแตกต่างกนัหรือบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนัเช่นวยัเด็กจะมีความตอ้งการสินคา้หรือบริโภคท่ีต่างกบัวยัผูสู้งอายุเป็นตน้ทั้งน้ี 

ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ (2554) ท่ีศึกษาและสรุปผลการวิจยัพบว่าเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ทางอินเตอร์เนตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพศ (Sex) ถือเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดซ่ึงความแตกต่างของเพศเป็นตวัแปรส าคญัท่ีบ่งช้ีถึงความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัเพราะลกัษณะของเพศท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัสามารถอธิบายและแยกแยะการตอบสนองของผูบ้ริโภค

ท่ีแตกต่างกนัได้ค่อนขา้งชัดเจนเน่ืองจากเพศชายและเพศหญิงจะมีค่านิยมความคิดวิธีคิดวิธีการตดัสินใจและทศันคติท่ีแตกต่างกันในการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 

3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) ประเภทของสภาพสมรสจะมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลเน่ืองจากวิธีคิดทศันคติความ

จ าเป็นหรือแนวทางการตดัสินใจหรือบุคคลท่ีมีอิทธิต่อความคิดของบุคคลจะมีความแตกต่างกนัตามแต่สภาพการสมรสเช่นบุคคลท่ีมีสถานภาพ

โสดจะมีอิสระทางความคิดสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองเพียงล าพงัการตดัสินใจต่างๆไดอิ้สระและใชเ้วลานอ้ยกวา่คนท่ีสมรสแลว้เป็นตน้  

4. รายไดก้ารศึกษาและอาชีพ (Income, Education and Occupation) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑด์า้นรายไดอ้ยา่งเดียวอาจไม่

เหมาะสมต่อการศึกษาคลาดคือรายไดจ้ะกลายเป็นตวัช้ีวดัการมีหรือไม่มีความสามารถในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคซ่ึงในความเป็นจริงแลว้การ

เลือกซ้ือสินคา้อาจจะมาจากรูปแบบของการด ารงชีวิตอาชีพการศึกษารสนิยมส่วนตวัเป็นตน้นกัการตลาดส่วนใหญ่จึงมกัใช้ตวัแปรดา้นรายได้

รวมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ตวัอ่ืนๆเพ่ือให้สามารถก าหนดเป้าหมายไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึนเช่นกลุ่มรายไดอ้าจเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละ

อาชีพร่วมกนัเป็นตน้ 

ทฤษฎพีฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) 

Icek Ajzen (2005) กล่าวว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) เป็นทฤษฎีทางจิตสังคมท่ีใช้ในการท านาย

พฤติกรรมของบุคคลและช่วยให้มีความเขา้ใจในพฤติกรรมของบุคคลมากยิ่งข้ึนโดยบุคคลจะกระท าพฤติกรรมท่ีสนใจซ่ึงจะมีการวางแผน

เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคท์ั้งน้ีพฤติกรรมท่ีบุคคลนั้นกระท าส าเร็จจะเกิดไดจ้ากความตั้งใจในการท่ีจะมีการควบคุมปัจจยัต่างๆท่ีขดัขวางการ

กระท าพฤติกรรมโดยพฤติกรรมของบุคคลส่วนใหญ่จะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของความตั้งใจท่ีจะมีการกระท าพฤติกรรมต่างๆโดยพฤติกรรมทุก

ชนิดท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนไวล่้วงหนา้และสามารถท่ีจะท านายไดจ้ากความตั้งใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้นซ่ึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด

ความตั้งใจท่ีจะกระท าพฤติกรรม 

ทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) เป็นตวัแปรท่ีเกิดจากการประเมินความรู้สึกทางบวกหรือทางลบของบุคคลต่อ

พฤติกรรมต่างๆซ่ึงจะไดรั้บอิทธิพลจากความเช่ือท่ีเก่ียวกบัผลของพฤติกรรมทั้งน้ีหากบุคคลท่ีมีความเช่ือว่าการกระท านั้นจะน าไปสู่พฤติกรรม

ในทางบวกก็จะท าให้มีทศันคติท่ีดีต่อพฤติกรรมและจะมีความตั้งใจมากในการกระท าพฤติกรรมต่างๆโดยในทางตรงกนัขา้มหากบุคคลนั้นมี

การกระท าท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรมในทางลบก็จะท าให้มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อพฤติกรรม 

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) เป็นการรับรู้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความส าคญักบัตนเอง โดยท่ีจะมีความ

ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการให้ตนเองกระท าพฤติกรรมนั้นๆซ่ึงถา้บุคคลท่ีมีความส าคญัต่อตนเองไดมี้การกระท าพฤติกรรมใดตนเองก็จะมีแนวโน้ม

ท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้นตาม  
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การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) เป็นการรับรู้ของบุคคลถึงความง่ายและความยากต่อ

การกระท าพฤติกรรมนั้นๆซ่ึงจะเป็นการสะทอ้นจากประสบการณ์ในอดีตทั้งน้ีสามารถท่ีจะควบคุมตนเองให้มีการกระท าพฤติกรรมต่างๆภายใต้

ปัจจยัท่ีสนบัสนุนหรือปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการกระท าต่างๆซ่ึงจะมีการข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆเช่นทกัษะความรู้ความสามารถเป็นตน้  

ความตั้งใจในเชิงพฤติกรรม (Intention) เป็นความตอ้งการท่ีจะพยายามท าพฤติกรรมต่างๆโดยความตั้งใจนั้นเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีว่าบุคคลได้

มีความพยายามและทุ่มเทมากน้อยเพียงใดโดยความตั้งใจเพียงตวัเดียวก็เพียงพอท่ีจะสามารถท าพฤติกรรมต่างๆไดท้ั้งน้ีหากยิ่งบุคคลนั้นนั้นมี

ความตั้งใจท่ีแน่วแน่และมุ่งมัน่ในการกระท าต่างๆ บุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมนั้นให้ส าเร็จลุล่วงแต่ถา้หากความตั้งใจเพียงตวั

เดียวไม่เพียงพอก็อาจจะตอ้งมีการหาปัจจยัต่างๆเขา้มาช่วยเสริมให้ความตั้งใจนั้นประสบความส าเร็จเช่นเงินทกัษะเป็นตน้ 

พฤติกรรม (Behavior) ในส่วนของพฤติกรรมผูบ้ริโภคทฤษฎีพฤติกรรมท่ีตามแผนไดเ้สนอวา่การวดัทศันคตินั้นจะตอ้งวดัทศันคติท่ีมี

ต่อการซ้ือสินคา้หน่ึงๆไม่ใช่ทศันคติต่อสินคา้หรือผลิตภณัฑ์หน่ึงๆจึงจะสามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลได้อยา่งถูกตอ้งและแม่นย  ามาก

ยิง่ข้ึนโดยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนยงัมีส่วนช่วยให้เขา้ใจพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลไดม้ากยิ่งข้ึนกล่าวคือท าให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึนว่า

มีปัจจยัใดบา้งนอกเหนือจากทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค (ชูชยั สมิทธิไกร, 2557 )        

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

งานวจิัยที่เกีย่วข้องกบัพฤติกรรมตามแผน 

จิระวฒัน์ วงศส์วสัดิวฒัน์ (2547) จากงานวิจยัความสัมพนัธ์ของโครงสร้างอิทธิพล ทศันคติต่อจุดหมายปลายทาง การบอกต่อดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ภาพลกัษณ์ของจุดหมายปลายทางและความตั้งใจเดินทาง พบว่า ทศันคติต่อจุดหมายปลายทาง และ ภาพลกัษณ์ของ

จุดหมายปลายทาง มีความสมัพนัธ์ต่อการเดินทางของนกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญั 

Fishbein & Ajzen (1977) พบว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจกระท าพฤติกรรม เน่ืองจากเป็นตวัก าหนด

บรรทดัฐานของพฤติกรรมว่า สามารถกระท าพฤติกรรมใดได้บา้ง  เป็นตวัก าหนดทางเลือกของพฤติกรรม เพ่ือให้พฤติกรรมและรูปแบบการ

ด ารงชีวิต เน่ืองจากความตอ้งการเป็นท่ียอมรับภายในสงัคม 

วีรพงษ ์ชมภูนุช ผลการวิจยั พบว่า การคลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง ส่งผลมากท่ีสุดต่อความตั้งใจเปล่ียนรูปแบบการเดินทาง ความเคย

ชินมีผลกระทบนอ้ยต่อการตดัสินใจเปล่ียนรูปแบบการเดินทาง และตวัแปรดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้ดินทาง รายได ้ลกัษณะการเดินทาง 

และระยะทางการเดินทาง ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเปล่ียนรูปแบบการเดินทางดว้ยเช่นกนั 

Bandura( 1986) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง จะส่งผลต่อพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล เน่ืองมาจากการรับรู้

ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์การสร้าง จูงใจ อารมณ์ความรู้สึก พฤติกรรมส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้

ความสามารถ ของตนเอง บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียงงานและสภาพการณ์ท่ีเช่ือว่ายากเกินความสามารถของ ตนเอง และบุคคลจะเลือกท า

กิจกรรมท่ีเขาแน่ใจวา่ เขามีความสามารถท่ีจะท างานนั้นส าเร็จ 

Ajzen and Fishbein (1980) ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง เม่ือบุคคลประเมินแลว้ว่าพฤติกรรมนั้นให้ผล

ลพัธ์ในทางบวกและเช่ือว่าบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อตนเห็นดว้ย และสนบัสนุนให้ตนกระท าพฤติกรรมนั้น บุคคลจะตั้งใจแสดงพฤติกรรม แต่

หากประเมินแลว้วา่พฤติกรรมนั้นให้ผลลพัธ์ในทางลบ บุคคลจะไม่แสดงพฤติกรรม  

Wood & Bandura(1989) ไดข้ยายความหมายของการรับรู้ ความสามารถของตนเองเป็นบทบาทหลกัของกระบวนการควบคุมตนเอง 

ท าให้มีแรงจูงใจท่ีจะกระท า พฤติกรรมต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ รวมถึงความพยายามท่ีบุคคลทุ่มเทลงไป และความยืนหยดัท่ีจะกระท าต่อ

ส่ิงนั้น  

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทาง  

 พฤติกรรมและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกรูปแบบการเดินทางระยะไกลของประเทศไทยส านกันโยบายและแผนการขนส่งจราจร 

(สนข.) (2552). ระบุวา่ในประเทศไทยมีผูใ้ชบ้ริการระบบขนส่งสาธารณะระหวา่งจงัหวดั (Intercity) จ านวนประมาณ 500 ลา้นคน-เท่ียวต่อปี แต่

สัดส่วนผูใ้ช้บริการระบบขนส่งสาธารณะลดลงอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง(รถบสัหรือรถทวัร์) และรถไฟ

โดยสารเน่ืองจากระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบนัมีปัญหาและการให้บริการไม่อาจตอบสนองต่อพฤติกรรมการเดินทางของคนได้อย่างดี
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เพียงพอในดา้นความสะดวกและรวดเร็วโดยผูเ้ดินทางระยะไกล หนัมาใชร้ถยนตส่์วนบุคคลในการเดินทางมากยิ่งข้ึนทั้งน้ีประเทศไทยไดมี้การ

พฒันาแบบจ าลองเพ่ือวิเคราะห์ตา้นการจราจรและขนส่งมาอยา่งต่อเน่ืองโดยได้มีการพฒันาแบบจ าลองการเดินทางระดบัประเทศ (National 

Model) ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์ในภาพรวมของการเลือกรูปแบบเดินทางระหว่างจงัหวดัได้โดยในอดีตส่วนใหญ่ได้ถูกพฒันาโดยอยู่บน

พ้ืนฐานของแบบจ าลองหลายทางเลือกและมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพียง 2 ปัจจยัคือค่าใชจ่้ายในการเดินทางและระยะเวลาในการเดินทางซ่ึงต่อมาก็ได้

มีหลายงานวิจยัท่ีไดท้  าการศึกษาเพ่ือปรับปรุงแบบจ าลองการเลือกการเดินทางให้ดียิ่งข้ึนอาทิ เอกฉัตรและคณะ (2549). Silaparcharn (2007) 

เป็นตน้  

วาทินี ส าราญจิตร์ (2548) ยทุธกิจ ครุธาโรจน์. (2548). กิตติชยั ธนทรัพยสิ์น. (2549). และ ชลิตา ผดุงมิตรและคณะ (2552) อยา่งไรก็

ตามในปี พ. ศ. 2554 ส านกันโยบาย และแผนการขนส่งจราจร. (2554). ไดพ้ฒันาแบบจ าลองการเลือกรูปแบบการเดินทางระดบัประเทศข้ึนใหม่

โดยไดพ้ฒันาอยูบ่นพ้ืนฐานของแบบจ าลองหลายทางเลือกและมีทางเลือกในการเดินทางทั้งส้ิน 4 รูปแบบคือรถยนตส่์วนตวัรถโดยสารรถไฟ

และเคร่ืองบินส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางระยะไกลของประเทศไทย วาทินี ส าราญจิตร์ (2548). พบว่า

ปัจจยัดา้นเพศ อาย ุรายได ้ครัวเรือน จ านวนปีท่ีศึกษาวตัถุประสงคใ์นการเดินทางผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการเดินทางประสบการณ์การเดินทางรวมทั้ง

ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการเดินทางความปลอดภยัในการเดินทางและความสะดวกสบายในการเดินทางมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของผู ้

เดินทาง  

ยทุธกิจ ครุธาโรจน์ (2548) พบว่าปัจจยัดา้นอายุรายไดข้องผูเ้ดินทางค่าโดยสารการเดินทางและความสัมพนัธ์ของค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางกบัระดบัรายได้ของผูเ้ดินทางมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของผูเ้ดินทาง กิตติชัย ธนทรัพยสิ์น (2549) พบว่าปัจจยัค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางรถโดยสารประจ าทางเทียบกบัสายการบินตน้ทุนต ่าค่าใชจ่้ายในการเดินทางของรถโดยสารประจ าทางเทียบกบัรถไฟความปลอดภยัของ

รถโดยสารประจ าทางเทียบกบัรถไฟและความปลอดภยัของรถไฟเทียบกบัสายการบินตน้ทุนต ่าความตรงต่อเวลาของรถโดยสารประจ าทาง

เทียบกบัสายการบินตน้ทุนต ่าและรถโดยสารประจ าทางเทียบกบัรถไฟมีความส าคญัต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางระยะไกล 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกรูปแบบการเดินทางระยะไกลในต่างประเทศ 

Dargay, J. and Clark, S. (2010). ส าหรับประเทศเนเธอร์แลนด ์พบวา่ระดบัการศึกษาและการมีรถยนตส่์วนตวัในความครอบครองมี

ส่วนสมัพนัธ์กบัการเลือกรูปแบบการคมนาคมต่อทุกจุดประสงคข์องการเดินทางโดยตวัแปรการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและระยะเวลาในการเดินทาง

มีความส าคญัในการอธิบายการเปล่ียนแปลง* , I. (2006) ระบุว่าคนเมริกนัท่ีพกัอาศยัในเขตเมืองและมีรายได้น้อยกว่า 20, 000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกาหากมีการเดินทางในวนัหยดุยาวแต่ไม่ไดใ้ชเ้วลาคา้งคืนหลายคืนและเดินทางร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวหลายคนจะเลือกรูปแบบ

การเดินทางโดยรถยนตส่์วนบุคคลทั้งน้ีในการศึกษาน้ียงัพบว่าอตัราการเลือกเดินทางโดยเคร่ืองบินจะเพ่ิมข้ึนตามอายขุองผูโ้ดยสารและระยะ

ทางการเดินทางท่ีเพ่ิมข้ึนโดยปัจจยัหลกัของการเลือกรูปแบบการเดินทางคือต าแหน่งของท่ีอยูอ่าศยัท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองนอกจากน้ีอาชีพของผู ้

เดินทางก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางระหวา่งรถยนตส่์วนบุคคลและระบบขนส่งสาธารณะ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจการเลือกรูปแบบในการเดินทาง 

อานุพล (2553) การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี (มจธ.) วิทยาเขตบางขนุเทียนลกัษณะการเดินทางไป มจธ. บางขุนเทียนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 1. รถสวสัดิการ 2. 

รถยนต์ส่วนตวัผูวิ้จยัจึงเสนอให้มีการจดัรถรับส่งบุคลากรโดยมีเส้นทางการเดินรถว่ิงผ่านใกลก้บัแหล่งท่ีพกัอาศยัของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน

ประจ าท่ี มจธ. บางขนุเทียนและท าการจดัเก็บค่าโดยสารตามระยะทางท่ีใชบ้ริการซ่ึงสามารถลดค่าใชจ่้ายหรือเวลาในการเดินทางให้แก่บุคลากร

การส ารวจขอ้มูลลกัษณะพฤติกรรมและปัจจยัความพึงพอใจในการเดินทางท าดว้ยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามให้บุคลากรตดัสินใจเลือก

รูปแบบการเดินทางท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเปรียบเทียบกบัรูปแบบการเดินทางในปัจจุบนัจากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกรูปแบบการเดินทางโดยใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติคเพ่ือหาความน่าจะเป็นท่ีบุคลากรจะเปล่ียนมาใช้รถรับส่งบุคลากร มจธ. บาง

ขนุเทียนจากผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางโดยรถรับส่งบุคลากรของกลุ่มผูใ้ช้รถสวสัดิการ ไดแ้ก่ จ  านวนคร้ัง

ในการต่อรถความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภยัในการเดินทางส าหรับกลุ่มผูใ้ช้รถยนตส่์วนตวัมีปัจจยั ไดแ้ก่ เวลาในการเดินทาง



8 
 

และความง่ายในการเขา้ถึงจุดจอดรถรับส่งผลจากการน าแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมาประยกุตใ์ชพ้บวา่หากมีการจดัระบบรถรับส่งบุคลากรตามท่ีได้

น าเสนอใหม่น้ีจะมีบุคลากรมาใชบ้ริการถึงร้อยละ 34.56 

Zhou (2012) ได้มีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางของนักศึกษาภายใน University of California ซ่ึงไดท้  าการ

ส ารวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 769 ตวัอยา่งโดยเลือกตวัอยา่งเฉพาะกลุ่มนกัศึกษาท่ีใชร้ถยนตห์รือมีรถยนตไ์วใ้นครอบครองโดยท าการส ารวจ

รูปแบบการเดินทางจากบา้นถึงมหาวิทยาลยัและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางพบว่ามาตรการท่ีน าไปสู่การเพ่ิมจ านวนของผู ้

เดินทางดว้ยระบบขนส่งมวลชน ไดแ้ก่ 1) การพฒันาระบบขนส่งมวลชนให้มีความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงกนัในทุกระบบ 2) การลดค่าโดยสาร

ของระบบขนส่งมวลชนท่ีให้บริการ 3) การจดัท าบตัรอนุญาตเพ่ือจอดรถช่วยให้ผูใ้ช้รถส่วนบุคคลหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนนอกจากน้ี

แบบจ าลองการเลือกรูปแบบการเดินทางแบบโลจิตหลายทางเลือก (Mutinomial Logit models) ท่ีพฒันาโดย Zhon (2012) ท าให้พบว่าปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั้นปีท่ีศึกษา อาย ุและรูปแบบการพกัอาศยัส่วนการเดินทางร่วมกนัในลกัษณะ Carpool เป็น

ท่ีนิยมส าหรับนกัศึกษาท่ีมีบา้นอยูใ่กลจ้ากมหาวิทยาลยัและมีเพ่ือนอาศยัอยูใ่กลก้นั 

วรวิมล นิมิต (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองการเดินทางของนกัเรียนกบัปัญหาจราจรในเทศบาลนครอุดรธานีโดยสถานศึกษากลุ่มตวัอยา่งได้

คดัเลือกจากบริเวณถนนท่ีมีปริมาณการจราจรคบัคัง่โดยพิจารณาจากขอ้มูลปริมาณการจราจรของส านกังานคณะกรรมการจดัระบบการจราจร

ทางบก (สจร.) โดยใชเ้กณฑก์ารศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนสังกดัรัฐบาลและเอกชนและไดก้ล่าวว่าเพศมิใช่ตวัแปรส าคญัในการศึกษา

คร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลปฐมภูมิดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะการเดินทางท่ีพกั

อาศยัและการกระจายตวัของนักเรียนรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการเ ดินทางและการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิสภาพการใช้ท่ีดินและสภาพ

การจราจรจากเอกสารของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ค านวณทางสถิติใช ้Crosstab เป็นตวัอธิบายเพ่ือเปรียบเทียบจ านวน

และร้อยละดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและลกัษณะการเดินทางของนกัเรียนโดยมีตวัแปรท่ีใชด้งัต่อไปน้ี  

1. ตวัแปรดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศอายรุะดบัชั้นอาชีพผูป้กครองรายไดต่้อเดือนของผูป้กครองและส่ิงจูงใจ

ในการเลือกสถานศึกษา 

2. ตวัแปรดา้นลกัษณะการเดินทางของนกัเรียนไดแ้ก่พาหนะค่าใช้จ่ายระยะเวลาช่วงเวลาการกระจายตวัของท่ีพกัอาศยัของนกัเรียน

ปริมาณการเดินทางจากท่ีพกัอาศยัของนกัเรียนมายงัโรงเรียนรวมถึงวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัสถานภาพของผูเ้ดินทางกบัพฤติกรรมการ

เดินทาง  

สุกญัญา ชยัพงษ ์(2544) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัรูปแบบการเดินทางของประชากรกลางวนัเขา้สู่พ้ืนท่ีใจกลางกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา

เขตสาทรโดยศึกษาจากประชากรท่ีเขา้มาท ากิจกรรมโดยมีจุดปลายทางการเดินทางประเภทแหล่งงานสถานศึกษาและยา่นการคา้เป็นการศึกษา

เพ่ือวิเคราะห์ถึงรูปแบบการเดินทาง ไดแ้ก่ ระยะทาง ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการเดินทาง และศึกษาปัญหาและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการ

เดินทางของประชากรกลางวนัใชเ้กณฑใ์นการเก็บแบบสอบถามจากประชากรท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในพ้ืนท่ีเขตสาธรตามพ้ืนท่ีท่ีมีการกระจุกตวั

ของจุดปลายทางการเดินทางทั้ง 3 ประเภทโดยใช้ตวัช้ีวดัทางสถิติคือ Crosstab และการหาค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบ

จ านวนและร้อยละโดยมีตวัแปรท่ีใชด้งัต่อไปน้ี  

1. ตวัแปรดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของประชากร ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพการสมรส การครอบครองท่ีอยูอ่าศยั 

2. ตวัแปรดา้นการเดินทาง ไดแ้ก่ พาหนะ ระยะเวลา วตัถุประสงคใ์นการเดินทางและค่าใชจ่้าย 

3. ตวัแปรดา้นการเสนอแนะ ไดแ้ก่ การเสนอแนะและความพึงพอใจต่อการเดินทางจากการศึกษาพบว่า การเดินทางมาท างานใช้รถยนตส่์วนตวั

มากท่ีสุดการเดินทางเขา้มาใช้บริการยา่นการคา้ และบริการใช้รถขนส่งสาธารณะมากท่ีสุด เช่นเดียวกบัการเดินทางมาสถานศึกษามีความพึง

พอใจต่อการเดินทางโดยรวมสูง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อรูปแบการเดินทางคือลกัษณะของผูท่ี้เดินทางเองลกัษณะทางกายภาพมีการกระจุกตวัของ

แหล่งงานสถานบริการ และสถานศึกษาท่ีดึงดูดการเดินทางเขา้มาประกอบกบัลกัษณะโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

จารึก ประพนัธ์พจน์ (2533) ได้ศึกษาสภาพการเดินทางของนักเรียนเพ่ือเป็นแนวทางประกอบการแก้ไขปัญหาการจราจรของ

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเขตชั้นในฝ่ังพระนครโดยมีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากปริมาณการจราจร (Traffic Volume) ของ

ถนนสายต่างๆในเขตพ้ืนท่ีศึกษาพิจารณาต าแหน่งท่ีตั้งโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีศึกษาโดยพิจารณาจากถนนท่ีมีปริมาณการจราจรคบัคัง่เป็นหลกั



9 
 

พิจารณาคดัเลือกโรงเรียนท่ีมีจ  านวนนกัเรียนมากจากขอ้มูลจ านวนนกัเรียนรายโรงเรียนปี พ. ศ. 2531 โดยเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนรัฐบาล

กบัโรงเรียนเอกชนและไม่แยกระดบัชั้นเรียนหรือเพศมีตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ไดแ้ก่ เพศ อายุ

ระดบัการศึกษา อาชีพผูป้กครอง รายไดต่้อเดือนผูป้กครอง ค่าใช้จ่ายต่อวนัในการเดินทางไป-กลบัโรงเรียนและส่ิงจูงใจท่ีส าคญัในการเลือก

ศึกษาโรงเรียนน้ี วิเคราะห์การกระจายตวัของท่ีพกัอาศยัของนกัเรียนรายโรงเรียน วิเคราะห์ปริมาณการเดินทางจากท่ีพกัอาศยัของนกัเรียนมายงั

โรงเรียน วิเคราะห์ประเภทพาหนะท่ีใช้เดินทางไป-กลบัโรงเรียนของนักเรียนรายโรงเรียน วิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ด้วยตาราง 

Crosstab พบวา่ร้อยละ 51.21 มีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงโดยสรุปแลว้จะพบว่าการเดินทางของนกัเรียนมีส่วนส าคญัท่ีก่อให้เกิดปัญหา

การจราจรติดขดัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชัว่โมงเร่งด่วน 

วธิดี าเนินงานวจิัย 

ในบทน้ีจะเป็นส่วนของวิธีการด าเนินงานวิจยั ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะ

ส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ โดยท าการศึกษาตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี   

การออกแบบงานวิจยั   

 งานวิจยัน้ีศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใชย้านพาหนะส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจโดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) และใช้วิธีวิจยัเชิงส ารวจ (Survey) ซ่ึงใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือใน การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป ผูวิ้จยั

ไดท้  างานทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ของแบบสอบถามก่อนน าแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมัน่ 

(Reliability) โดยปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือช่วยพิจารณาความพอเพียงของเน้ือหาในแบบสอบถามทั้งฉบบั 

 ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัตามก าหนดไวจ้  านวน 30 ตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบความเขา้ใจท่ีตรงกนัในขอ้ค  าถามต่าง ๆ และวดัความสม ่าเสมอสอดคลอ้ง

ภายใน (Internal consistency) โดยใชวิ้ธีทดสอบ Cronbacht’s Alpha วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั 0.848 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือผูวิ้จยัไดท้  า การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ จึงไดน้ าขอ้มูลนั้นมาประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี   

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้

2. ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด และพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ท่ีใชเ้พื่อทดสอบสมมติฐาน 

คือ สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) โดยใชท้ดสอบกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ได ้เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้กบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ออนไลน์ และปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรม

การซ้ือสินคา้ออนไลน ์   

สรุปผลการวจิัย  

ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งสามารถแบ่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น

เพศหญิง 69%  และเพศชาย 31%โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปีคิดเป็น 31.5% อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มพนักงาน

บริษทัเอกชน คิดเป็น 61.5 %และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั คือ 25,001-35,000 บาท 44.8% 
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พฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้รถยนตส่์วนบุคคล 56.3% วตัถุประสงคก์ารเดินทางส่วนใหญ่คือ 

เรียนหนงัสือ 86.8% ความถ่ีในการเดินทางคือ 1-3 คร้ังต่อสปัดาห์ 50.7%  ช่วงวนัท่ีเดินทางส่วนใหญ่ คือวนัเสาร์ 57.3%  และช่วงเวลาท่ีเดินทาง 

คือ 05.00-12.00 น.  เป็น 93% 

จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือดูความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมกบัพฤติกรรมการ

เลือกใชย้านพาหนะส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหงของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการศึกษาเป็น

ดงัต่อไปน้ี  

การศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศมีความสัมพนัธ์กับในด้านการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง แต่ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใช้

บริการส่วนใหญ่ และไม่มีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด 

  การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายมีุความสมัพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง มีความสัมพนัธ์กบั

วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่ และมี

ความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด  

การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง มี

ความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สปัดาห์) มีความสมัพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์

ในการเดินทาง และไม่มีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด 

การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง มีความสัมพนัธ์

กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สปัดาห์) มีความสมัพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 

และไม่มีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด 

การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นทศันคติต่อพฤติกรรม (ท่านวางแผนการจราจรก่อนท่ีจะออกเดินทางและท่านมีการใช้

แอปพลิเคชั่นของการเดินทาง) มีความสัมพนัธ์กบัในด้านการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง และทศันคติต่อพฤติกรรม(ท่านวางแผน

การจราจรก่อนท่ีจะออกเดินทาง ท่านมีการใชแ้อปพลิเคชัน่ของการเดินทางและท่านมีพฤติกรรมการเดินทางดว้ยยานพาหนะรูปแบบเดียวเสมอ) 

มีความสัมพนัธ์กับวตัถุประสงค์ในการเดินทาง ทัศนคติต่อพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กับความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สัปดาห์) และมี

ความสมัพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด 

การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีความสมัพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะท่ีใชส้ าหรับเดินทาง 

มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สัปดาห์) และมีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใช้

บริการส่วนใหญ่ แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด 

การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กับในด้านการเลือก

ยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สัปดาห์) แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 

ไม่มีความสมัพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่ และไม่มีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด 

การอภปิรายผล 

    ผลการศึกษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ยานพาหนะส าหรับเดินทางมามหาวิทยาลยัรามค าแหง

ของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

การศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศมีความสัมพนัธ์กับในด้านการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง แต่ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใช้

บริการส่วนใหญ่ และไม่มีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด 
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  การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอายมีุความสมัพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง มีความสัมพนัธ์กบั

วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สัปดาห์) มีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่ และมี

ความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด 

การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง มี

ความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สปัดาห์) มีความสมัพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์

ในการเดินทาง และไม่มีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด 

การศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง มีความสัมพนัธ์

กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สปัดาห์) มีความสมัพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใชบ้ริการส่วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 

และไม่มีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Zhon (2012) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการ

เดินทาง ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั้นปีท่ีศึกษา อาย ุและรูปแบบการพกัอาศยั ส่วนการเดินทางร่วมกนัในลกัษณะ Carpool เป็นท่ีนิยมส าหรับนกัศึกษาท่ีมี

บา้นอยูใ่กลจ้ากมหาวิทยาลยัและมีเพ่ือนอาศยัอยูใ่กลก้นั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยทุธกิจ ครุธาโรจน์(2548) พบว่าปัจจยัดา้นอาย ุรายได้

ของผูเ้ดินทาง ค่าโดยสารการเดินทางและความสมัพนัธ์ของค่าใชจ่้ายในการเดินทางกบัระดบัรายไดข้องผูเ้ดินทางมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ

ของผูเ้ดินทาง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราภรณ์ วงศอ์นุ (2562) พบว่า ความแตกต่างในดา้นพฤติกรรมการเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทย พบวา่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  

การศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมต่อทศันคติ ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และปัจจยัดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม ผลการศึกษางานวิจยัน้ี การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นทศันคติต่อพฤติกรรมมีความสมัพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะ

ท่ีใชส้ าหรับเดินทาง มีความสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง มีความสมัพนัธ์กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สัปดาห์) และมีความสัมพนัธ์

กบัช่วงวนัท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิระวฒัน์ วงศส์วสัดิ

วฒัน์ (2547) จากงานวิจยัความสมัพนัธ์ของโครงสร้างอิทธิพล ทศันคติต่อจุดหมายปลายทาง การบอกต่อดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ภาพลกัษณ์

ของจุดหมายปลายทางและความตั้งใจเดินทาง พบว่า ทศันคติต่อจุดหมายปลายทาง และ ภาพลกัษณ์ของจุดหมายปลายทาง มีความสัมพนัธ์ต่อ

การเดินทางของนกัท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ajzen and Fishbein (1980) ก าหนดโดยทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรมและ

การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง เม่ือบุคคลประเมินแล้วว่าพฤติกรรมนั้นให้ผลลพัธ์ในทางบวกและเช่ือว่าบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อตนเห็นด้วย และ

สนบัสนุนให้ตนกระท าพฤติกรรมนั้น บุคคลจะตั้งใจแสดงพฤติกรรม แต่หากประเมินแลว้ว่าพฤติกรรมนั้นให้ผลลพัธ์ในทางลบ บุคคลจะไม่

แสดงพฤติกรรม   

 การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีความสมัพนัธ์กบัในดา้นการเลือกยานพาหนะท่ีใชส้ าหรับเดินทาง 

มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สัปดาห์) และมีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใช้

บริการส่วนใหญ่ แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรพงษ ์ชมภูนุช ผลการวิจยั พบว่า การ

คลอ้ยตามบุคคลรอบขา้ง ส่งผลมากท่ีสุดต่อความตั้งใจเปล่ียนรูปแบบการเดินทาง ความเคยชินมีผลกระทบน้อยต่อการตดัสินใจเปล่ียนรูปแบบ

การเดินทาง และตวัแปรดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูเ้ดินทาง รายได ้ลกัษณะการเดินทาง และระยะทางการเดินทาง ส่งผลต่อการตดัสินใจ

ในการเปล่ียนรูปแบบการเดินทางดว้ยเช่นกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Fishbein & Ajzen (1977)  พบว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจกระท าพฤติกรรม เน่ืองจากเป็นตวัก าหนดบรรทดัฐานของพฤติกรรมว่า สามารถกระท าพฤติกรรมใดได้บา้ง  เป็น

ตวัก าหนดทางเลือกของพฤติกรรม เพ่ือให้พฤติกรรมและรูปแบบการด ารงชีวิต เน่ืองจากความตอ้งการเป็นท่ียอมรับภายในสังคม สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ Bhattacherjee (2000) สามารถพฒันาสมมติฐานการวิจยัได้ว่า การคล้อยตามกลุ่มอา้งอิง มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทศันคติต่อ

จุดหมายปลายทาง และ พฤติกรรมความตั้งใจกลบัมาจุดหมายปลายทางซ ้ า และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Hsu & Huang (2012) ท่ีกล่าวว่า การ

คลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีความเก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจเดินทางหรือวตัถุประสงคก์ารเดินทางของนกัท่องเท่ียว                                      

การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในด้านการ

เลือกยานพาหนะท่ีใช้ส าหรับเดินทาง มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการเดินทาง(คร้ัง/สัปดาห์) แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ในการ
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เดินทาง ไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงวนัท่ีมาใช้บริการส่วนใหญ่ และไม่มีความสัมพนัธ์กบัช่วงเวลาท่ีเลือกเดินทางมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  Mak, Lumbers,Eves, & Chang (2012) การเลือกเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียว การรับรู้และส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียว

รับรู้ จึงเป็นหน่ึงในปัจจยัซ่ึงเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมท่ีแทจ้ริงในการเดินทาง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Bandura( 1986) การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง จะส่งผลต่อพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล เน่ืองมาจากการรับรู้ความสามารถของตนเองมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์

การสร้าง จูงใจ อารมณ์ความรู้สึก พฤติกรรมส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้ความสามารถ ของตนเอง บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียงงานและ

สภาพการณ์ท่ีเช่ือวา่ยากเกินความสามารถของ ตนเอง และบุคคลจะเลือกท ากิจกรรมท่ีเขาแน่ใจวา่ เขามีความสามารถท่ีจะท างานนั้นส าเร็จ  และ

สอดคลอ้งกบั Wood & Bandura(1989) ไดข้ยายความหมายของการรับรู้ ความสามารถของตนเองเป็นบทบาทหลกัของกระบวนการควบคุม

ตนเอง ท าให้มีแรงจูงใจท่ีจะกระท า พฤติกรรมต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ รวมถึงความพยายามท่ีบุคคลทุ่มเทลงไป และความยืนหยดัท่ีจะ

กระท าต่อส่ิงนั้น 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิัย  

1. จากผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ยานพาหนะท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใชม้ากท่ีสุดคือ รถยนตส่์วนบุคคล ดงันั้นมหาวิทยาลยัรามค าแหง

สามารถน าผลการวิจยัน้ีไปเป็นขอ้มูลเพ่ือจดัสรรท่ีจอดรถส าหรับนกัศึกษา หรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆภายในมหาวิทยาลยัแก่นกัศึกษา 

ข้อจ ากดังานวจิัย   

ข้อมูลท่ีเก็บได้จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถามทางออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้น เน่ืองจาก

สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เป็นผลท าให้ยงัไม่สามารถเขา้ถึง ขอ้มูลเชิงลึกหรือขอ้มูลส าคญับางอย่างได้ และการเก็บขอ้มูลเป็นการเก็บ

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของนกัศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั เท่านั้น ดงันั้นวตัถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการเดินทางจึงเป็นการ

เดินทางเพ่ือมาศึกษาเล่าเรียน โดยระยะเวลาในการท าการวิจยัคร้ังน้ีค่อยขา้งจ ากดั ซ่ึงมีเวลาเก็บขอ้มูลประมาณ 1 เดือน คือเดือนเมษายน และ

แบบสอบถามมีการเก็บขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่อายุ อาชีพ ระดบัรายได ้ดงันั้น ผูท่ี้จะน าขอ้มูลวิจยัชุดน้ีไปใช้ควรระมดัระวงัการน า

ขอ้มูลดา้น ประชากรศาสตร์ และขอ้มูลเชิงสถิติอ่ืนๆ ส าหรับเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงปัจจยัต่างๆ นอกจากน้ี ขอ้มูลท่ี เก็บจากลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยั

น้ีเป็นขอ้มูลปี พ.ศ. 2563 จึงควรระวงัการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลไป ตามกาลเวลา    

งานวจิัยที่เกีย่วข้องในอนาคต 

1. ควรศึกษาถึงผลกระทบท่ีมีต่อสงัคมในดา้นการจราจรในการเลือกใชย้านพาหนะ  

2. ควรศึกษางานวิจยัท่ีมีตวัอย่างประชากรเป็นบุคคลทัว่ไปด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมูลการเดินทางและวตัถุประสงค์การเดินทางท่ี

หลากหลาย 

3. ควรให้ความรู้หรือประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองการเดินทางไปยงัมหาวิทยาลยัรามค าแหงเพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับการวางแผนการเดินทาง

อยา่งเหมาะสม   
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