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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากร
กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ
จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้รวมต่อเดือน 3.ศึกษาปัจจัยอื่นที่มี
ผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ประเภท
ของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อเดือน และจุดหมายปลายทางในการ
เดินทาง 4.เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ จำนวน 430 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติเชิงอนุมาน ได้ แก่ สถิติ Independent samples t-test
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการศึกษาพบว่า การตัดสิ นใจใช้ บริการเดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานครกลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิงจำนวนเท่ากัน อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักเรียน/นั กศึกษา มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ใช้รถโดยสารสาธารณะในการ
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เดินทาง มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 500 บาทและมีจุดหมายปลายทางคือสถานศึกษา ระดับ
ความเห็นในสภาพแวดล้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยีอยู่ใน
ระดับความเห็นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศต่างกัน ทำให้การตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะต่างกัน ส่วน
สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทาง
สาธารณะไม่แตกต่างกัน ในส่วนของประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะไม่แตกต่างกัน ในขณะที่จุดหมายปลายทางในการเดินทางต่างกัน
ส่งผลให้การตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะต่างกัน ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยการเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม
และปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจในการใช้บริการเดินทางสาธารณะ
Abstract
The objectives of this independent study intended to 1) Study the decision to use
public transportation for the population of Bangkok. 2) Study of demographic factors
affecting decision to use public transportation, classified by gender, age, status, educational
level, occupation and gross monthly income.3) Study other factors the decision to use
public transportation for the population of Bangkok by vehicle type used for
transportation, average travel expenses per month and travel destination.4) Study the
factors of political, economic, social and technological environment that influence decision
making to use public transportation. The sample of the study consisted of 430 people of
population of Bangkok. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data.
The data were analyzed using descriptive statistics which comprised Frequency,
Percentage, Mean and Standard Deviation, as well as inferential statistics which included
Independent Sample t-test, One-Way ANOVA, in case of its had statistical significant
different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in
order to see which pair are different and Multiple Linear Regression.
The results showed that the decision to use public transportation for the population
of Bangkok. The samples were the same number of males and females, were in the age
range between 21 - 30 years old single status, education level at the bachelor level,
Occupation student, income level less than 10,000 baht, Use public buses to transportation,
average travel expenses per month less than 500 bath and travel destination is school .The
level of opinion in all environments was at a high level.
The results of hypothesis test , Different genders make the decision to use public
transportation different. But different of age, status, educational level, occupation and gross
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monthly income make the decision to use public transportation the same. Different vehicle
type used for transportation, average travel expenses per month make the decision to use
public transportation different.But different travel destination make the decision to use
public transportation the same. Political thread factors Economic factor Social factor And
technology factors were related to decision making to use public transportation.
บทนำ
ในสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจของประไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด covid19 และส่งผลกระทบต่อการใช้บริการเดินทางสาธารณะเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการขนส่งมวลชนภาครัฐฯหรือ
เป็นการใช้บริการเดินทางของภาคเอกชน รวมไปถึงการเกิดสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองทำให้ภาพรวม
ของการเดินทางลดลง ในภาคเอกชนการให้บริการเดินทางของอุตสาหกรรมแท็กซี่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้หลายอู่ต้องปิดตัว ผู้เช่ารายวันขาดรายได้เนื่องจากประชาชนงดออกจากเคหะ
สถาน ผู้ประกอบการขาดรายได้พ่วงไปจนถึงมีการเลิกจ้างงาน แม้ว่ากรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศไทยที่เป็ นศูนย์รวมของเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคม การเงินการ
ธนาคาร พาณิ ชย์ การสื่ อสารส่วนทางกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่มากที่ สุดถึง 5.6 ล้ า นคน ระบบขนส่ ง
สาธารณะของกรุงเทพมหานครถูกใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน ระบบขนส่ง
สาธารณะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ทางบก ทางน้ำ ผู้ใช้บริการสามารถใช้ได้ตวามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้ ความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และจุดหมายปลายทางในการเดินทาง
ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการใช้ บ ริ ก ารเดิ น ทางสาธารณะเพื่ อ นำมาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ
อุตสาหกรรมการเดินทางที่ผู้วิจัยประกอบอาชีพอยู่ ทั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจการใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่ให้ทราบถึง
ปัจจัยของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านเทคโนโลยี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประการตัดสินใจนำไปใช้ในองค์กร รวมไปถึงการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และ
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กร เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและสามารถที่จะตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานคร
2.เพื่ อศึ กษาปั จจั ยด้ านประชากรศาสตร์ที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจใช้ บริการเดิ นทางสาธารณะของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ สถานสภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวม
ต่อเดือน
3.เพื่อศึกษาศึกษาข้อมูลทั่วไปที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทของยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อเดือน และจุดหมาย
ปลายทางในการเดินทาง
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4.เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตงานวิจัย
1. ขอบเขตของประชากร
ขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งใจศึกษาการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในกรุ งเทพมหานครที่ มี สั ญ ชาติ ไทย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 จากการสำรวจโดย
กระทรวงมหาดไทย มีจำนวนประชากรจำนวน 5,556,631 คน
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้มาจากการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีคำนวณของ Yamane (1973) ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน
0.05 จึงทำให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง แต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ผู้วิจัยจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 430 ตัวอย่าง
3. เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ย จะใช้ เครื่ องมื อในการเก็ บ ข้ อมู ลเป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จจั ย
สภาพแวดล้ อมภายนอกในปั จจุ บั น ที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจใช้ บริการเดิ นทางสาธารณะของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร
4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา
ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ ข้ อมู ล ด้ า นประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษา อาชัพ รายได้รวมต่อเดือน
ประเภทยานพาหนะที่ใช้ในการเดิ นทาง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเฉลี่ยต่อเดือน จุดหมายปลายทางในการเดินทาง ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานคร
5. ขอบเขตระยะเวลาการดำเนินการศึกษาวิจัย เริ่มตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2563
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.เพื่อทราบการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อทราบแนวโน้ มข้อมู ลด้ านประชากรศาสตร์จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้รวมต่อเดือน ประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ค่าใช่จ่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเฉลี่ยต่อเดือน และจุดหมายปลายทางในการเดินทาง มาเป็นข้อมูลในการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีสามารถตอบเสนองกับความต้องการของผู้ใช้บริการรวมถึ ง
ลูกค้าได้
3.เพื่อทราบถึงปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีผลกระทบต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ
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ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีก ารวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอก ( PEST Analysis)ทฤษฎี PEST Analysis ของ
Thomas L. Wheelen and J. David Hunger (2002:11) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ
องค์กร เป็นปัจจัยภายนอกในระดับกว้างและมีผลกระทบโดยอ้อมต่อการปฏิบัติการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรของภาครัฐหรือเอกชน ประกอบด้วย
1.ปัจจัยด้านการเมือง
เป็นปัจจัยที่เปลี่ ยนแปลงไปตามสภาพของรัฐและนโยบายของรัฐ ซึ่ง
ครอบคลุมในเรื่องของการแทรกแซงของนโยบายรัฐที่มีผลต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การเก็บภาษี
การควบคุมการค้า การควบคุมราคา กฎหมายแรงงาน รวมไปถึงเสถียรภาพความมั่นคงทางการเมือง ย่อม
เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเสมอและเลี่ยงไม่ได้ นอกเหนือจากนี้แล้วกฎหมายและกฎเกณฑ์ของแต่ละ
ประเทศก็สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทหรือองค์กรได้อีกด้วย
2.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
เป็ น ปั จ จั ย ที่ เกี่ย วข้องกับ สภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศ บริษั ท หรือ
องค์ ก ร ก่ อ ให้ เกิ ด ให้ เกิ ด ผลกระทบที่ มี ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ในวงกว้ า ง ปั จ จั ย ด้ า นนี้ มี ก ารเกิ ด ขึ้ น และ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดต้องมีความพร้อมในการเตรียมรับมือจากผลกระทบของปัจจัยในด้านนี้อยู่เสมอ เพราะ
เป็ น ปั จ จัย ที่ ไม่ สามารถเลี่ ยงได้ เช่น อั ตราเงิน เฟ้ อ อั ตราเงิน ฝืด การเปลี่ ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย น
อัตราการว่างงาน ความผันผวนของ GPD ในประเทศ เป็นต้น
3.ปัจจัยด้านสังคม เป็ น ปั จ จั ย ทางสั ง คม วั ฒ นธรรม และประชากร ซึ่ ง ปั จ จั ย ด้ า นนี้ จ ะเป็ น
ตัวกำหนดค่านิยม ความเชื่อและการใช้ชีวิตประจำวันที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค
จึงต้องพิจารณาถึงค่านิยมในวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม เพราะไม่ใช่
แค่เป็นปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีความแตกกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับกลุ่มสังคมอีกด้วย
รวมทั้งยังต้องศึกษาและทำความเข้าใจวัฒนธรรมและสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย เช่น
โครงสร้างทางเพศ อายุ ระดับการศึกษา ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนพฤติดร
รมมการอุปโภคบริโภค เป็นต้น
4.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นปั จจัยทางเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ ในการสร้างความได้เปรียบ
หรือเสียเปรียบทางการแข่งขัน และนำมาใช้เพื่อสร้างกระบวนการและผลิตภัณฑ์ทแี่ ปลกใหม่ รวมถึงกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และแรงกระตุ้นทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็น
ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นโลกาภิวัฒน์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ทั้งสร้างโอกาสและ
อุปสรรคต่อองค์กรหรือธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งและการเดินทาง
การขนส่ งมี ความสำคัญ อย่ างมากต่ อเมื องไทยในการอำนวยความสะดวกการเคลื่ อนย้ ายและ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยเคลื่อนย้ายคนและสินค้าระหว่างแหล่งที่ตั้งต่างๆ โดยมีระบบขนส่งเป็น
ตัวเชื่อมกิจกรรมและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาและขยายตัวของพื้นที่เมืองออกไปหรืออาจกล่าวได้ว่ าเมือง
และการขนส่งมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้
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พฤติกรรมการเดินทาง หมายถึง แบบจำลองพฤติกรรมของประชากร ในพื้นที่ที่เป็นการศึกษา
กิจกรรมของในแต่ละพื้นที่ว่าประชากรมีการใช้พื้นที่ ความต้องการใจการเข้าถึงของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
อย่างไร ซึ่งจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของประชากรในแต่ละวันในเรื่องของการเคลื่อนย้ายจาก
จุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางในการเดินทาง ยกตัวอย่าง เช่น การออกเดินทางไปกลับจากที่พักอาศัย
ไปยังที่ทำงาน ว่ามีทิศทาง ระยะเวลา รูปแบบ ระยะทาง ความถี่ และพาหนะที่ใช้ในการเดินทางอย่างไร
รวมถึงปริมาณจำนวนของผู้เดินทางว่าเป็นแบบใด และการเกิดการเดินทางเป็นขั้นตอนหนึ่งของขบวนการ
วางแผนการขนส่งที่ส่งผลต่อการคาดการณ์จำนวนการเดินทาง ตลอดไปจนถึงการศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะของการเดินทางต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กมล สการะเศรณี(2557) ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแท็กซี่ผ่านโม
บายแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการแท็กซี่ผ่าน
โมบายแอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานคร มีเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-Way ANOVA โดยผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการของ แกร็บ-แท็กซี่ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจใช้บริการเพราะมีความสะดวกรวดเร็วใน
การเรียกแท็กซี่ ได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารจากสังคมออนไลน์/เว็บไซต์ เลือกใช้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ
วันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ จะใช้ บริการในช่ วงเวลา 16.01-22.00 น. บุ คคลที่ มีส่ วนร่วมในการตัดสินใจมากที่ สุดคื อ
ตนเอง จะเรียกใช้บริการที่ศูนย์การค้า/สถานที่ท่องเที่ยว จำนวนครั้งในการใช้บริการ1-7ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริการมากกว่า 100-200 บาทต่อครั้ง และมีระยะเวลาในการรอคอยการใช้บริการอยู่ที่ 5-10 นาที ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน สาเหตุสำคัญที่ใช้บริการ เวลาที่เลือกใช้
บริการและค่าใช้จ่ายในการบริการต่อครั้ง ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจบริการแท็ กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
แตกต่างกัน
จากผลการวิจัยทำให้ทราบถึงการตัดสินใจใช้บริการเดินทางด้วยแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในเขต
กรุงเทพมหานคร ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เพราะความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งผู้วิจัย
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ
ได้
กิตติ คุณ จงมานั สเจริญ(2560) ศึกษาเกี่ยวกับการศึ กษาพฤติ กรรม การประเมิ นคุณภาพ และการ
ยอมรับในการใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้างสาธารณะ(แท็กซี่)ผ่านสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า เพศหญิงมีการเลือกใช้มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ช่วงอายุจะอยู่ระหว่าง 21-40
ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นพื้นฐาน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-30,000 บาท พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
เลือกใช้บริการในช่วงจันทร์-ศุกร์ จะใช้บริการเวลา 20.00-24.00 น. แอพพลิเคชั่นที่เลือกใช้มากที่สุดคือ Grab
Taxi รองลงมาคื อ Uber และ All thai Taxi ปั จ จั ย ด้ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพแอพพลิ เคชั่ น กั บ การใช้
แอพพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้างสาธารณะผ่านสามาร์ทโฟน ด้านการทำงานของแอพพลิเคชั่น ด้านความน่าเชื่อถือ
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ของแอพพลิเคชั่น ด้านการบำรุงรักษา ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่ สุดและด้านการใช้งาน ด้าน
ประสิทธิภาพ ด้านความสามารถในการใช้งานกับระบบอื่นร่วมกัน ในภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก
ปัจจัยด้านแนวคิกดเบื้องต้นเกี่ยวกับการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้างสาธารณะ ผ่านสมาร์ทโฟน
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ด้านการ
รับรู้ ว่ าเป็ นระบบที่ ง่ ายต่ อการใช้ งาน ด้ านทั ศนคติ ต่ อการใช้ งานในภาพรวมมี ระดั บความคิ ดเห็ นด้ วยมาก
ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบในอนาคตจากด้านการประเมินคุณภาพ แอพพลิเคชั่นควรจะมี
การทำงานที่ไม่ซับซ้อน มีความปลอดภัยในการส่งข้อมูล แอพพลิเคชั่นเข้าใจง่าย สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ เมื่อ
พบปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได้ มีการพัฒนาเวอร์ชั่นอย่างสม่ำเสมอและสามารถใช้งานรวมกันได้ในทุกระบบ
ด้านการยอมรับการใช้งาน ควรจะมีระบบการให้บริการที่รวดเร็วขึ้ น สามารถดูข้อมูลต่างๆระหว่างที่ใช้ในการ
เดินทางได้ เมื่อใช้งานควรจะได้รับประโยชน์และความปลอดภัย
จากผลการวิ จั ยทำให้ ผู้ วิ จั ยได้ ทราบถึ งพฤติ กรรม การประเมิ น คุ ณ ภาพและการยอมรั บ การใช้
แอพพลิเคชั่นเรียกรับรับจ้างสาธารณะ โดยพบว่าเพศหญิงมีการเลือกใช้มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน ช่วงอายุจะอยู่ระหว่าง 21-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นพื้นฐาน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,000-30,000 บาท พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกใช้บริการในช่วงจันทร์-ศุกร์ จะใช้บริการเวลา 20.00-24.00 น. ทาง
ผู้วิจัยสามารถนำข้อมูลในส่วนนี้มาเป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบสอบถามใน
เรื่องการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ
บุญรักษ์ กุณาศล (2543) ได้ศึกษงานวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุและแรงจูงใจในการให้บริการรถตู้โดยสารใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิ จั ยพบว่ า ผู้ ใช้ รถตู้ และโดยสารสาธารณะให้ ความสำคั ญ กั บ
ระยะเวลาในการเดินทางมากที่สุด ถัดมาเป็นเรื่องของความสบายในการเดินทาง ความแน่นอนในการให้บริการ
ความปลอดภั ย ความสะดวกสบายในการในการเข้ ามาใช้ บริ การ ลั กษณะของให้ บริ การ และค่ าโดยสาร
นอกจากนี้ยังพบว่า รถตู้โดยสารสาธารณะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ
ผู้ใช้ บริการรถตู้ มี ความพึ งพอใจสู งกับปั จจั ยที่ ผู้ ใช้รถโดยสารให้ ความสำคัญเป็ นอย่ างมาก แต่ ในทางกลั บกัน
ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะกลับมีความพึงพอใจน้อยกับปัจจัยที่ผู้ใช้บริการรถตู้ให้ความสำคัญมาก ในส่วน
ของการให้บริการพบว่าผู้ให้บริการรถตู้และรถแท็กซี่ส่วนบุคคลให้ความสำคัญกับรายได้มากที่สุด รองลงมา คือ
ความปลอดภัยจากการให้บริการ ความสะดวกสบายในการเข้ามาให้บริการและค่าใช้จ่าย การยอมรับจากบุคคล
ต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่า รถตู้โดยสารสาธารณะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการได้ปานกลาง คือ
ผู้ให้บริการรถตู้มีความพึงพอใจปานกลางกับปัจจัยที่ผู้ให้บริการรู้ตู้ให้ความสำคัญมาก ในขณะที่ผู้ให้บริการรถ
แท็กซี่กลับมีความพึงพอใจน้อยกับปัจจัยที่ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ให้ความสำคัญมาก
จากผลการวิจัย ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการให้และใช้บริการ รวมทั้งระดับความพึง
พอในใจการใช้บริการ ซึ่งผู้วิจัยสามารถมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาในด้าน ระยะในการเดินทาง ความสบายในการ
เดิ นทาง ความแน่ นอนในการให้ บริการ ความปลอดภั ย ความสะวดกในการเข้ามาใช้บริการ ค่าโดยสาร และ
ลักษณะของผู้ให้บริการ ทั้งนี้เอาไปวิเคราะห์ข้อปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันว่าส่งผลต่อการตัดสินใช้บริการ
เดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานครต่อไป
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เกียรติศักดิ์ ทองรอด (2554) ได้ทำการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ต่อการให้การ
บริการของรถไฟฟ้า BTS ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จากการสำรวจประชากรเป็นผู้หญิง
ที่มีช่วงอายุระหว่าง 25 ปี - 40 ปี มีความคิดเห็นในการความพึงพอใจในการได้รับการบริการของรถไฟฟ้า BTS
ด้ านระบบใบเกื อบทุ กประเภท มี เพี ยงประเด็ นอั ตราค่ าบริการ และเส้ นทางในการให้ บริการที่ ยั งทำได้ ไม่
ครอบคลุม ส่วนในด้านของบุคลากรที่ให้บริการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า พนักงานที่ให้บริการในทุกๆจุด
ของรถไฟฟ้า BTS พูดจาสุภาพดี และพบว่าความสุภาพของพนักงานเหล้านั้นมีผลต่อปริมาณของผู้มาใช้บริการ
รถไฟฟ้า BTS
จากผลการวิจัย ทำให้ผู้วิจัยทราบถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS ซึ่งผู้วิจัย
สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการรวบรวมผลการวิจัยในประเภทยานพาหนะสาธารณะ รถไฟฟ้า ว่ามีระดับ
ความเห็นอย่างไรในการใช้บริการและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานวิจัยนี้ได้
วราวุฒิ วัจนะรัตน์ (2543) ได้ศึกษารูปแบบการเดินทางของผู้ โดยสารทางเรือขนส่งมวลชนสาธารณะ
กรณี ศึกษาแสนแสบ จากการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารเรือส่วนใหญ่ มี วัตถุประสงค์ในการเดิ นทางเพื่อไปทำงาน
กลับบ้าน และไปสถานศึกษา โดยใช้วิธีการเดินทางทั้งไปและกลับ ต้นทางและปลายทางส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขต
วัฒนา บางกะปิ ปทุมวัน ราชเทวีและเขตพระนคร การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทางบกและทางน้ำ ปรากฏ
ว่าผู้โดยสารเรือส่วนใหญ่ใช้การเดินเท้าและรถโดยประจำเส้นทาง การเดินทางที่ใช้เรือร่วมในเที่ยวของการเดินทาง
จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ ช่วง 16-26 บาท แต่ถ้าเลือกการเดินทางในรูปแบบอื่นจะเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางอยู่ที่ประมาณ ช่วง 6-20 บาท เหตุผลหลักที่ทำให้ผู้โดยสารตัดสินใจเลือกเดินทางโดยเรือขนส่งมวลชนคือ
จะถึงที่หมายได้เร็วกกว่าการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 28-58 นาที เหตุผลหลักของการ
โดยสารเรือขนส่งมวลชนก็คือการทำให้ถึงจุดหมายปลายทางเร็วกว่าการเดินทางรูปแบบอื่น เหตุผลรองลงมา คือ
ท่าเรืออยู่ใกล้กับจุดปลายทางหรือท่าเรืออยู่ใกล้กับจุดต้นทาง และสามารถเชื่อต่อยานพาหนะอื่นทางบกได้อย่าง
สะดวก ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงบริการส่วนใหญ่เห็นว่า เรือเข้ามาเทียบท่าและออกจากท่าด้วยความรวดเร็ว
และการบริการที่ได้รับรวมไปถึงความสุภาพของพนักงาน ความเข็งแรงของตัวเรือ และเรือแล่นเร็วจนเกินไป
จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างจ้น จะเห็นได้ว่าเป็นการศึกษาเรื่องการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้
ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการให้บริการ ดังนั้น การวิจัยฉบับนี้จึงสนใจที่จะศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้ โดยสารการใช้ บริ การรถตู้ ร่ วมโดยสารร่ วมบริการ ขสมก. ซึ่ งรถตู้ ร่วมโดยสารก็ เป็ นหนึ่ งในตั วเลื อกของ
ยานพาหนะสาธารณะการในเดินทาง
วิธีดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ โดยไม่มี การจัด กระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆเป็น การเก็บ รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัย
ตัดขวาง คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็น
แบบสอบถามแล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่พักอาศัย ประกอบอาชีพ หรือกำลังศึกษาอยู่ในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยประชากรทั้งหมดเป็นผู้ที่เคยใช้บริการเดินทางสาธารณะในกรุงเทพมหานครจึงใช้
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วิธีการกำหนดกลุ่ มตั ว อย่า งโดยการเปิ ด ตารางหาขนาดของกลุ่ ม ตั วอย่ าง โดยที่ ท างผู้ วิจั ย ได้ กำหนดค่ า
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 จึงทำให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการเปิด
ตาราง พบว่าจำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องทำการศึกษา อยู่ที่ 399 ตัวอย่าง แต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ผู้วิจัยจึงขอกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 430 ตัวอย่าง และสุ่มแบบสะดวก
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น
5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้าน
ระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ รวมต่ อเดือน มีจำนวนคำถามทั้งหมด 6 ข้อ ประกอบด้วยคำถามใน
ลั กษณะเป็ น คำถามปลายปิ ดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่ งกำหนดให้ ผู้ ต อบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียง 1 คำตอบ เท่านั้น
ส่วนที่ 2 ข้อมูลโดยทั่วไปของการใช้บริการเดินทางสาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเรื่อง
ประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อเดือน และ จุดหมายปลายทาง
ในการเดินทาง เดือน มีจำนวนคำถามทั้งหมด 3 ข้อ ประกอบด้วยคำถามในลักษณะเป็นคำถามปลายปิด
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งกำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 คำตอบ เท่านั้น
ส่ วนที่ 3 ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อมในปั จ จุ บั น ที่ มี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริการเดิ น ทางสาธารณะ
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้ายเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีจำนวน
คำถาม 18 ข้อ ประกอบด้วยคำถามในลักษณะปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist ) ซึ่งกำหนดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแต่1 คำตอบเท่านั้นที่โดยเป็นการให้ระดับความสำคั ญทั้งหมด 5 ระดับ
จำนวน 18 ข้อ มีลักษณะเป็นคำถามปลายปิด เกณฑ์การให้คะแนนระดับสำคัญ คือ มีระดับสำคัญมากที่สุด
= 5,มีระดับสำคัญมาก = 4,มีระดับสำคัญปานกลาง = 3,มีระดับสำคัญน้อย = 2,และมีระดับสำคัญน้อยที่สุด = 1
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจใช้บ ริการเดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีจำนวน
คำถาม 3 ข้อ ประกอบด้วยคำถามในลักษณะปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ (Checklist ) ซึ่งกำหนดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแต่1 คำตอบเท่านั้นที่โดยเป็นการให้ระดับความสำคั ญทั้งหมด 5 ระดับ
(เหมือนกับส่วนที่3)
ส่ ว นที่ 5 เป็ น คำถามปลายเปิ ด ที่ ถ ามเกี่ย วกั บ ความเห็ น ของระบบขนส่ ง มวลชนสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ข้อ
โดยแบ่งความสำคัญออกเป็น 5 ระดับ เพื่อใช้ในการตีความหมายของค่าเฉลี่ยที่ ใช้ในการวิเคราะห์
ค่าในส่วนที่ 3และส่วนที่ 4 ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยกับปัจจัยต่างๆ/ไม่มีผลต่อ
การตั ดสิ นใจ,ค่ าเฉลี่ ย 1.81 – 2.60 ผู้ ใช้ บริ การเห็ นด้ วยกั บปั จจั ยต่ างๆในระดั บน้ อย,ค่ าเฉลี่ ย 2.61 – 3.40
ผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับปัจจัยต่างๆในระดับปานกลาง,ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับปัจจัยต่างๆใน
ระดับมากและค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับปัจจัยต่างๆในระดับมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
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1.สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ ค่ า ร้อยละและค่ าความถี่กั บ ตั ว แปรที่ มี ระดั บ
การวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ สถาพภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมต่อเดือน ประเภท
ของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อเดือน จุดหมายปลายทางในการเดินทาง
และใช้ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานกั บ ตั ว แปรที่ มี ร ะดั บ การวั ด เชิ ง ปริ ม าณ เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี
2.สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะต่างกัน จำแนกตามเพศ สถานภาพสมรส โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ข้อมูล T-Test ทดสอบ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)ในการ
ทดสอบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้รวมต่อเดือน ประเภทของ
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อเดือน และจุดหมายปลายทางในการ
เดินทาง หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และเพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระ คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม
และปัจจัยด้ายเทคโนโลยี กับตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใช้บริก ารเดินทางสาธารณะของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย การตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 430 ตัวอย่าง พบว่ามีเพศหญิงเท่ากับ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ที่ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.10 ของกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 89.50 ของกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยุ่ที่ระดับปริญญาตรีถึงร้อย
ละ 46.30 โดยส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.00 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด และมีช่วงรายได้อยู่ที่ ต่ำกว่า 10,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.30
ข้อมูล โดยทั่ วไปของการตัดสิ นใจใช้บ ริการสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานครร้อยละ
50.20 ใช้ยานพาหนะสาธารณะในการเดินทางคือ รถโดยสารประจำทาง ถัดมาจะเป็นรถไฟฟ้า คิดเป็นร้อย
ละ 24.40 กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.80
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีจุดหมายปลายทาง คือสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 39.80
จากการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันทั้ง
4 ด้าน พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความเห็นระดับในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
และเมื่อพิ จารณารายด้ านพบว่าปั จ จัยด้ านเทคโนโลยีมี ค่าเฉลี่ย สูงสุด เท่ ากับ 4.02 ปั จจั ยด้ านสั งคมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.64 และปัจจัยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.61 ซึ่งราย
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ด้านในแต่ละด้านนั้นมีความเห็นในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้านและจัดเรียงค่าเฉลี่ยในลำดับถัดมาดังที่กล่าว
ไปข้างต้นตามลำดับ และผลจากการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศต่างกันน่าจะทำให้การตัดสินใจใช้บริการ
เดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกัน แต่อายุ สถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้รวมต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะไม่แตกต่างกัน
สมมติฐ านที่ 2 ประเภทของยานพาหนะสาธารณะที่ ใช้ ในการเดิ น ทางต่างกัน น่ าจะทำให้ การ
ตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อเดือนต่างกันน่าจะทำให้การตัดสินใจใช้บริการ
เดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 จุดหมายปลายทางในการเดินทางต่างกันน่าจะทำให้การตัดสินใจใช้บริการเดินทาง
สาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยด้านการเมื องน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดิน ทางสาธารณะของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร
สมมติ ฐ านที่ 7 ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คมน่ า จะมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริก ารเดิ น ทางสาธารณะของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ กษา
อาชี พ และรายได้ ร วมต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารเดิ น ทางสาธารณะของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ต่างกัน
จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1.1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการ
เดินทางสาธารณะต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าเพศปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการเดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติคุณ จงมานัส
เจริญ(2560) พฤติกรรม การประเมินคุณภาพ และการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้างสาธารณะ
สมมติฐานที่ 1.2. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพสมรสที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการเดินทางสาธารณะต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าสถานภาพสมรสไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ
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สมมติฐานที่ 1.3. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิน ใจใช้บริการ
เดินทางสาธารณะต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการเดินทางสาธารณะ และไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของกิตติคุณ จงมานัสเจริญ(2560) พฤติกรรม การ
ประเมินคุณภาพ และการยอมรับการใช้แอพพลิ เคชั่นเรียกรถรับจ้างสาธารณะ ที่กล่าวว่าช่วงอายุจะอยู่ที่
21-40 ปีผลต่อการตัดสินใจแอพลพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้างมากว่าช่วงอายุอื่น และงานวิจัยของเกียรติศักดิ์
ทองรอด (2554) ได้ทำการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ต่อการใช้การบริการรถไฟฟ้า
BTS พบว่าช่วงอายุระหว่าง 25-40 ปีมีความพึงพอใจในการใช้บริการการบริการของรถไฟฟ้า BTS
สมมติฐานที่ 1.4. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการเดินทางสาธารณะต่างกันไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกั นไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ และไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของกิตติคุณ จงมานัสเจริญ
(2560) พฤติกรรม การประเมินคุณภาพ และการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้างสาธารณะ ที่
กล่าวว่าผู้ใช้บริการจะมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขั้นพื้นฐานมีผลต่อการตัดสิ นใจแอพลพลิเคชั่นเรียกรถ
รับจ้างมากกว่าช่วงระดับการศึกษาอื่น
สมมติฐานที่ 1.5. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เดิ น ทางสาธารณะต่ างกัน ไม่ ส อดคล้ องกับ สมมติ ฐานที่ ตั้ งไว้แสดงว่ าอาชี พ ที่ แตกต่างกัน ไม่ มีผ ลต่อการ
ตัด สิน ใจใช้ บ ริก ารเดิน ทางสาธารณะ และไม่ ส อดคล้ องกับ งานวิจั ยของกิต ติ คุณ จงมานั สเจริญ (2560)
พฤติกรรม การประเมินคุณภาพ และการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้างสาธารณะ ที่กล่าวว่า
ผู้ใช้บริการจะประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จะมีการใช้บริการแอพลพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้าง
มากกว่าอาชีพอื่น
สมมติฐานที่ 1.6. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านรายได้รวมที่ต่ างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการเดินทางสาธารณะต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าอาชีพที่รายได้ที่ต่างกันไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ และไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของกิตติคุณ จงมานัสเจริญ(2560)
พฤติกรรม การประเมินคุณภาพ และการยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้างสาธารณะ ที่กล่าวว่า
ผู้ใช้บริการจะมีรายได้ช่วง 10,000-30,000 บาท จะมีการใช้บริการแอพลพลิเคชั่นเรียกรถรับจ้างมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้อื่น
สมมติฐ านที่ 2 ประเภทของยานพาหนะสาธารณะที่ ใช้ ในการเดิ น ทางต่างกัน น่ าจะทำให้ การ
ตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกันไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ แสดงว่า ประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวราวุฒิ วัจนะรัตน์(2543) ได้ศึกษารูปแบบการเดินทางของผู้โดยสารขนส่ง
มวลชนสาธารณะกรณีศึกษาคลองแสนแสบ ที่กล่าวไว้ว่าผู้โดยสารเรือส่วนใหญ่ใช้บริการเรือโดยสารเพราะ
สามารถให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกกว่าการเดินทางรูปแบบอื่น และงานวิจัยของบุญรักษ์ กุณาศล ได้
ศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและแรงจูงใจในการให้บริการรถตู้โดยสารในกรุงเทพและปริมณฑล พบว่าผู้ใช้บริการรถ
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ตู้ให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการเดินทาง แสดงว่าประเภทของยานพาหนะที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการเดินทางในรูปแบบที่ต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อเดือนต่างกันน่าจะทำให้การตัดสินใจใช้บริการ
เดิ น ทางสาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานครต่ างกันไม่ส อดคล้ องกับ สมมติ ฐานที่ ตั้งไว้ แสดงว่ า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีแนวความคิดของ Bruton (1975) ที่ได้กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการ
ตั ด สิ น ใจเดิ น ทาง และแนวความคิ ด ของ Meyer (1996) ที่ ก ล่ า วว่ า มี เพี ย ง 2 องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและมูลค่าของเวลาที่เสียไป เป็นองค์ประกอบของการตัดสินใจเดินทาง
สมมติฐานที่ 4 จุดหมายปลายทางในการเดินทางต่างกันน่าจะทำให้การตัดสินใจใช้บริการเดินทาง
สาธารณะของประชากรในกรุงเทพมหานครต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้แสดงว่าการมีจุดหมาย
ปลายทางที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะที่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวราวุฒิ วัจนะรัตน์(2543) ได้ศึกษารูปแบบการเดินทางของผู้โดยสารขนส่งมวลชนสาธารณะกรณีศึกษา
คลองแสนแสบ ที่กล่าวไว้ว่าจุดหมายหลายทางในการเดินทางคือ เพื่อไปทำงาน กลับที่ พักอาศัยและไป
สถานศึกษา
สมมติฐานที่ 5 ปั จจัยด้านการเมื องน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดิน ทางสาธารณะของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยด้านการเมืองมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของ
ประชากรในกรุง เทพมหานคร ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ แสดงว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการเศรษฐกิ จ มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับการเดิ นทาง
ของสุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ (2553) และ Bruton ที่กล่าวว่า ปัจจัยลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
สมมติ ฐ านที่ 7 ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คมน่ า จะมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริก ารเดิ น ทางสาธารณะของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาทฤษฎีการขนส่งสาธารณะใน
ต่างประเทศ พบว่าระบบขนส่งสาธารณะในประเทศอินเดีย กรณีเมืองมุมไบ มีการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะมากถึงร้อย 45 ระบบขนส่งสาธารณะของประเทศฟิลิปปินส์ กรณีเมืองมะนิลา ผู้คนโดยส่วนใหญ่
มีการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประจำทางขนาดเล็กถึงร้อยละ 39 รถโดยสารขนาดใหญ่ร้อยละ 29 และ
ระบบขนส่งสาธารณะในประเทศสิงคโปร์ กรณีเมืองสิงคโปร์มีระบบการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะมาก
ถึงร้อยละ 57 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้เลยว่าปัจจัยด้านสังคมที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการเดินทางสาธารณะ
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่ าปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์
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โดยตรงกับ การตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะ สอดคล้องกับงานวิจัยของกมล สการเศรณี (2557)
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจใช้บริการแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชั่นในการเดิน ทางเพื่อความสะดวดรวดเร็วและเป็นการประหยัดเวลาในการ
เดินทาง
โดยสรุปแล้วจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่าเพศของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครที่ต่างกัน จุดหมายปลายทางในการเดินทางที่ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการเดินทางสาธารณะที่ต่างกัน ปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในทุกด้านส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
เดิ น ทางสาธารณะ โดยปั จ จั ย ด้ านเทคโนโลยีจ ะมี ปั จ จั ย ย่อยที่ ส่ งผลต่ อการตั ด สิ น ใจใช้ บ ริการมากที่ สุ ด
กล่าวคือการเข้ามามีบทบาทของแอพพลิเคชั่น เรื่องของการพัฒนาความปลอดภัย เรื่องของช่องทางการ
ชำระบริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะซึ่งในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นก็สอดคล้องตรงกับ
วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยจะตั้งใจทำการค้นคว้างานวิจัยในเรื่องนี้ดังที่เคยกล่าวในที่มาและความสำคัญของ
ปัญหา และผลการทดสอบสมมติฐานในเรื่องของความปลอดภัยเองนั้นก็ สอดคล้องกับผลการสำรวจของเอยู
โพส การที่ประชากรในกรุงเทพมหานครหันมาใช้แอพพลิเคชั่นในการเดินทางมากยิ่งขึ้นและปัจจัยในข้อนี้ก็มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการเดินทางอาจจะมาจากการต้องการความสะดวกสบาย การเข้าถึงการใช้
บริการได้มากขึ้น ซึ่งอาจจะเอาจุดตรงนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรได้ต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะการนำไปใช้
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเดินทางสาธารณะของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร ทั้งปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้า นเทคโนโลยี ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ รวมไปถึงประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อ
เดือน และจุดหมายปลายทางในการเดินทาง ซึ่งบุคคลที่สนใจและผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้การพัฒนา
องค์และปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดได้
จากผลการศึกษาแบบสอบถาม ประชากรในกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการเดินทางสาธารณะในเรื่องของการปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า ความสะดวกสบาย
มลพิ ษที่มาจากควัน รถโดยสารประจำทาง ความปลอดภัยของรถโดยสารประจำทาง และการมีตารางที่
ชัดเจนรวมไปถึงการบริการของพนักงานรถโดยสารประจำทาง การเข้าถึงการใช้บริการก็เป็นอีกปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง
งานวิจัยเล่มนี้ ข้อมูลที่ ได้เก็บ รวบรวมข้อมูลและการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเป็ นการศึกษาและเก็บ
รวบรวมในช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นและเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น จึงทำให้กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามไม่กระจายตัวเท่าที่ควร
เพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์การของศึกษาค้นคว้าและการนำไปประยุกต์ใช้ ควรมีการทำวิจัย
เชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่นการสัมภาษณ์เชิงลุก การสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปการแจกแบบสอบถามและเพิ่มช่อง
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ทางการแจกแบบสอบถามเพื่ อให้มีการกระจายตัว และควรตั้งคำถามที่เจาะจงและตรงประเด็น เพื่ อให้
สามารถทราบถึงสาเหตุของปัญหาและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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