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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาการรับรู และคุณภาพการบริการที่มีผลตอแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. โดยศึกษาปจจัยขอมูลดาน
ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ปจจัยดานการรับรูขาวสารจากสื่อประเภทตางๆ ไดแก ดานสื่อมวลชน ดานสื่อบุคคล และ
ดานสื่อเฉพาะกิจ และปจจัยดานคุณภาพการบริการดานตางๆ ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ 
ดานความนาเชื่อถือ ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง ดานความเชื่อมั่นไววางใจ และดานการ
เขาถึงจิตใจของลูกคา ที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบรโิภคที่
เขารวม หรือเคยเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. จํานวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหความแตกตางในการทดสอบคาที 
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การหาความแตกตางใชการทดสอบรายคูโดยใชวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด และการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน  
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 ผูบริโภคที่เขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ มีอายุ 55 ปข้ึนไป มีสถานภาพครอบครัวหมาย/หยาราง ประกอบอาชีพทําธุรกิจสวนตัว และมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 29,000-38,999 บาท 
 ผูบริโภคมีการรับรูขาวสารจากทางโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. จากสื่อ
บุคคล สื่อเฉพาะกิจ และสื่อมวลชนอยูในระดับปานกลางทุกดาน 
 ผูบริโภคมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโครงการครอบครวัสขุสนัตกับบรกิาร ขส
มก. ในดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง ดานความ
เชื่อมั่นไววางใจ และดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา ในภาพรวมอยูในระดับดีทุกดาน 
 ผูบริโภคมีแนวโนมในการเขารวมโครงการตอในอนาคตอยูในระดับคอนขางเขารวม มี
แนวโนมความรูสึกพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับมาก และมีแนวโนมการบอกตอใหผูอ่ืนมาใช
บริการอยูในระดับคอนขางแนะนํา 



 

 ลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปจจัยดานการรับรูขาวสาร ไดแกดานสื่อบุคคล และดานสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ในภาพรวมใน
ทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน อยูใน
ระดับต่ํา  
 ปจจัยดานคุณภาพการบริการไดแกดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดาน
ความรวดเร็วในการตอบสนอง ดานความเชื่อมั่นไววางใจ และดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ใน
ภาพรวมในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน อยูในระดับปานกลาง 
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 This research aimed to study perception and service quality that affected 
consumers’ behavioral trend towards “The Happy Family Project with The Bangkok Mass 
Transit Authority Service”. The study included demographic consisting of gender, age, 
marital status, education level, occupation, and average monthly income; perception on 
information from various medias such as mass media, personal media, as well as 
specialized media; and service quality such as tangibles, reliability, prompt responsiveness, 
assurance and empathy that affected consumers’ behavioral trend on the participation of 
“The Happy Family Project with The Bangkok Mass Transit Authority Service” in Bangkok 
metropolis. Sample size was 400 consumers participated in “The Happy Family Project with 
The Bangkok Mass Transit Authority Service”. The methodology of this research was 
questionnaire. The statistical package for social science was utilized to analyze statistical 
data. The statistics for data analysis were percentage, mean and standard deviation; while, 
the statistics for hypotheses testing were t-test, one-way analysis of variance, least 
significant difference (LSD), and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results were stated as follows: 
 Most participating consumers in “The Happy Family Project with The Bangkok 
Mass Transit Authority Service” were over 55 years old, being widow/divorce, having their 
own businesses, and earning average monthly income between Baht 29,000 and 38,999. 
 The consumers had perception on information of “The Happy Family Project with 
The Bangkok Mass Transit Authority Service” from various media types such as personal 
media, specialized media and mass media at the moderate levels in all categories. 
 The consumers’ satisfaction towards “The Happy Family Project with The Bangkok 
Mass Transit Authority Service” in category of tangibles, reliability, prompt responsiveness, 
assurance and empathy were at the good levels in all categories. 
 Consumers tended to continue participating in the project at the highly likely 
participating levels; to satisfy toward the project at the high levels; and to encourage others 
to join this project at recommended levels. 
 Consumers with different demographic such as age, marital status, occupation, 
and average monthly income influenced behavioral trend toward “The Happy Family Project 



 

with The Bangkok Mass Transit Authority Service” differently with statistical significance of 
0.05 levels. 
 Perception on information from various media types such as personal media and 
specialized media had positively related to overall consumers’ behavioral trend towards 
“The Happy Family Project with The Bangkok Mass Transit Authority Service” at the low 
levels with statistical significance of 0.05 levels. 
 Service quality consisting of tangibles, reliability, prompt responsiveness, 
assurance and empathy had positively related to overall consumers’ behavioral trend 
towards “The Happy Family Project with The Bangkok Mass Transit Authority Service” at 
the moderate levels with statistical significance of 0.05 levels. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดี โดยไดรับความชวยเหลืออยางดีย่ิงจากอาจารยที่ปรึกษา 
รศ.สุพาดา สิริกุตตา ที่ใหคําแนะนําชวยเหลือ เสียสละเวลาอันมีคา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ 
อันเปนประโยชนอยางย่ิงแกผูวิจัย ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ณักษ กุลิสร และ อ.ดร.กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร ที่ใหความ
อนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและเปนคณะกรรมการ
พิจารณาเคาโครงสารนิพนธ พรอมทั้งใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทํา
วิจัย เพ่ือใหงานวิจัยนี้มีคุณภาพและออกมาสมบูรณ 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และคณาจารย
ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูที่เปน
ประโยชน และใหความชวยเหลือแกผู วิจัย รวมถึงเจาหนาที่ในโครงการทุกทานที่คอยใหความ
ชวยเหลือและประสานงานตางๆ ที่ทําใหงานวิจัยออกมาเสร็จสมบูรณ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติพ่ีนอง ที่เปนกําลังใจและคอยใหความ
ชวยเหลือ รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องตางๆ เปนอยางดีตลอดมา 
 ผูวิจัยขอขอบคุณผูใชบริการโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ที่ใหความรวมมือ
และเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามใหเสร็จตามกําหนดเวลา เพ่ือการทําวิจัยครั้งนี ้
 

 ทายสุดนี้ผูวิจัยหวังวาสารนิพนธฉบับนี้จะเปนแนวทางที่มีประโยชนตอโครงการ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากย่ิงข้ึน 
รวมถึงอาจเปนประโยชนสําหรับผูสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการรับรู คุณภาพการบริการ และแนวโนม
พฤติกรรมของผูบริโภค ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในอนาคต 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ทุกวันนี้สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงปญหาสภาพเศรษฐกิจ
ที่ผันผวน ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากปญหาดานราคาน้ํามันที่พุงสูงข้ึน ซึ่งสงผลกระทบอยางมากตอการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน เนื่องจากน้ํามันเปนปจจัยหลักในการขนสงตางๆ เชน ใชในการติดตอ
ธุรกิจ การเดินทาง หรือการทองเที่ยว ดังนั้นการใชบริการขนสงที่ประหยัดที่สุดคือการใชบริการรถ
สาธารณะ จึงทําใหประชาชนสวนใหญหันกลับมาใชบริการรถโดยสารสาธารณะแทนรถยนตสวน
บุคคลมากข้ึน ซึ่งองคการที่รับผิดชอบการบริการดังกลาวในปจจุบันคือ “องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ” หรือ “ขสมก.” เปนรัฐวิสาหกิจ ประเภทกิจการสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม มี
ภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดบริการรถโดยสารประจําทางว่ิงรับ-สงผูโดยสาร ใน
เขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง 5 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม และนครปฐม มีผูใชบริการประมาณกวา 3 ลานคนตอวัน นอกจากนี้ยังมีหนาที่ ใน
ดานประกอบการอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับหรือตอเนื่องกับการประกอบการขนสงบุคคล เนื่องจากกิจการเดิน
รถโดยสารประจําทาง จัดเปนสาธารณูปโภคชนิดหนึ่งของรัฐที่ใหบริการแกประชาชนผูมีรายไดนอย 
และปานกลางเปนหลัก การดําเนินการจึงมุงสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในดานการใหความ
ชวยเหลือแกผูที่มีรายไดนอยโดยไมหวังผลกําไร การจัดเก็บอัตราคาโดยสารจึงอยูในอัตราต่ํากวา
ตนทุนตามที่รัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบาย การใหบริการของ ขสมก. มุงเนนในดานความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดคาใชจายในการเดินรถของผูโดยสารเปนหลัก  
 ทั้งนี้เพ่ือเปนการสนับสนุนใหประชาชนไดทองเที่ยวในราคาประหยัดรวมถึงสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลที่ตองการรณรงคใหวันอาทิตยเปนวันครอบครัว (Happy Family Sunday) จึงทํา
ใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไดจัดตั้งโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.ข้ึน
ตั้งแตป 2549 เปนตนมา โดยโครงการดังกลาวเปนการนํารถเมล ขสมก. ที่เคยว่ิงใหบริการเฉพาะใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มาจัดกิจกรรมทองเที่ยวทั้งครอบครัวในราคาประหยัด ในวันหยุดเสาร-
อาทิตย เนนกิจกรรมการทองเที่ยวในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง แบบไปเชา-เย็นกลับ เพ่ือเพ่ิม
รายไดใหกับทาง ขสมก.ในวันหยุด รวมทั้งยังเปนสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง ขสมก. กับประชาชน
ผูใชบริการ เพราะจะไดมีความใกลชิดกันมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะเปนสวนชวยในการสะทอนปญหาในการ
ใหบริการเพ่ือที่จะสามารถนําไปใชในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพในการบริการของทาง ขสมก. 
ใหดีย่ิงข้ึนอีกดวย นอกจากนี้ยังเปนสิ่งที่เสริมสรางสถาบันครอบครัวใหมีรากฐานที่แข็งแกรง ทําให
สมาชิกภายในครอบครัวไดทํากิจกรรมรวมกัน และทาง ขสมก.ยังไดมีการจัดโปรแกรมเพ่ือให
ครอบคลุมกับความตองการของประชาชนผูที่มีรายไดต่ํา-ปานกลาง หรือผูที่ไมมีรถยนตสวนตัวไดมี
โอกาสไปทองเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุด หรือจะเปนประชาชนในระดับบนที่มีรถยนตสวนตัวแต
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ตองการไปเที่ยวเปนหมูคณะก็สามารถใหบริการไดครอบคลุมและเพ่ิมความสะดวกไมตองกังวลกับ
การหาที่จอดรถรวมทั้งยังชวยประหยัดน้ํามันและเงินของประชาชนอีกดวย 
  ซึ่งทางโครงการใชรถโดยสารปรับอากาศยูโร-2 ซึ่งเปนรถโดยสารประจําทางปรับอากาศที่
มีขนาดกวางขวาง และสะดวกสบาย มีระบบเครื่องยนตมาตรฐานไอเสียที่มีการเผาไหมไดอยาง
สมบูรณ มีการใชกาซธรรมชาติ NGV เปนเชื้อเพลิง จึงไมทําใหเกิดมลภาวะที่เปนพิษตออากาศใน
การเดินทาง โดยรถ 1 คัน สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดเพียง 35 ทาน เพ่ือใหเพียงพอตอที่นั่ง 
และไมแออัดจนเกินไป ทั้งนี้ในการจัดโครงการมีการใชพนักงานขับรถ ขสมก. และพนักงานประจํา
รถมาคอยดูแลผูโดยสาร มีบริการอาหารวาง รวมทั้งการเปนไกดดูแลและแนะนําการทองเที่ยว ซึง่ได
มีการจัดอบรมเปนพิเศษ อีกทั้งยังมีการกําชับเรื่องความมีวินัย, การเอาใจใส และรักษามาตรฐาน
ความปลอดภัยในการขับรถ เพ่ือความอุนใจและความปลอดภัยในการเดินทางของผูเขารวมโครงการ
กับทางโครงการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
 จากที่กลาวมาผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการรับรู คุณภาพการบริการและแนวโนมพฤติกรรม
ของผูบริโภค ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. เพ่ือที่จะนําขอมูลที่ไดรับมาใชใน
การศึกษา พัฒนา ปรับปรุงการใหบริการ ตลอดจนการกําหนดกลยุทธเพ่ือใหมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในอนาคตไดอยางเหมาะสม 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. โดย
จําแนกตามลักษณะทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดตอเดือน 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูตอโครงการกับพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของโครงการกับพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การรับรู คุณภาพการบริการและแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค ตอ
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ผลของการศึกษาจะเปนประโยชนดังนี้ 
 1.  ใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการในการพัฒนาการใหบริการใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค รวมถึงการวางแผนการตลาดเพ่ือใหแขงขันกับคูแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  ใช เปนขอมูลให กับบุคคลที่เ ก่ียวของนําไปพิจารณาประกอบการใหบริการแก
นักทองเที่ยว 
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 3.  ใชเปนแหลงขอมูล และเปนประโยชนทางการศึกษาใหแกผูสนใจที่ตองการศึกษา
คนควาวิจัยตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง”การรับรู คุณภาพการบริการและแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค ตอ
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.ในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผูบริโภคที่ใช หรือเคยใชบริการทองเที่ยวของ   
ขสมก.ในโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริโภคที่ใช หรือเคยใชบริการทองเที่ยวของ ขสมก.
ในโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน จึงใชการกําหนดขนาดตัวอยางโดยการใชสูตรหาขนาดตัวอยางแบบไมทราบ
จํานวนประชากร (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 26) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 385 ตัวอยาง และเพ่ิมจํานวนตัวอยางเทากับ 15 ตัวอยาง รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 
400 ตัวอยาง โดยเริ่มจากการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
ศึกษาจากเขตการเดินรถของ ขสมก. ซึ่งมีทั้งหมด 8 เขตการเดินรถที่มีการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. หลังจากนั้นจะกําหนดโควตากลุมตัวอยาง (Quota Sampling) 
ซึ่งมีจํานวนตัวอยางเทากับ 400 คน โดยกําหนดโควตาเขตละ 50 คน รวม 8 เขต และทําการสุม
ตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
ที่จัดเตรียมไวกับผูบริโภคที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามวิจัยครั้งนี้ ใหครบตามจํานวนที่
ตองการ 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษา (Independent Variables) 
   1.1 ลักษณะทางดานประชากรศาสตร (Demographic) 
    1.1.1  เพศ 
     1.1.1.1. ชาย 
     1.1.1.2  หญิง 
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   1.1.2 อายุ 
     1.1.2.1 15 - 24 ป 
     1.1.2.2 25 - 34 ป 
     1.1.2.3 35 - 44 ป 
     1.1.2.4 45 - 54 ป 
     1.1.2.5 55 ปข้ึนไป 
   1.1.3 สถานภาพครอบครัว 
     1.1.3.1 โสด 
     1.1.3.2 สมรส / อยูดวยกัน 
     1.1.3.3 อยาราง / หมาย / แยกกันอยู 
   1.1.4  ระดับการศึกษาสูงสุด 
     1.1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
     1.1.4.2 ปริญญาตรี 
     1.1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี 
   1.1.5  อาชีพ 
      1.1.5.1 นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 
     1.1.5.2 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     1.1.5.3 พนักงานบริษัทเอกชน 
     1.1.5.4 ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 
     1.1.5.5 เกษียณอายุ / ไมไดทํางาน 
     1.1.5.6 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................... 
   1.1.6  รายไดตอเดือน 
     1.1.6.1 นอยกวาหรือเทากับ 9,000 บาท 
     1.1.6.2 9,001 – 18,999 บาท 
     1.1.6.3 19,000 – 28,999 บาท 
     1.1.6.4 29,000 – 38,999 บาท  
     1.1.6.5 39,000 – 48,999 บาท 
     1.1.6.6 49,000 บาท ข้ึนไป  
   1.2 การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
   1.2.1 สื่อมวลชน 
   1.2.2 สื่อบุคคล 
   1.2.3 สื่อเฉพาะกิจ 
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   1.3 คุณภาพการบริการตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
   1.3.1 ดานลักษณะทางกายภาพ 
   1.3.2 ดานความนาเชื่อถือ 
   1.3.3 ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง 
   1.3.4 ดานความเชื่อมั่นไววางใจ 
   1.3.5 ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา 
  2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
   2.1 แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจความหมายของคําและขอความเฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัย
ขอใหนิยามศัพทเฉพาะตางๆ ไวดังนี้ 
 1.  องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หมายถึง หนวยงานรัฐวิสาหกิจที่ใหบริการรถ
โดยสารประจําทางภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2.  ผูเขารวมโครงการ หมายถึง ผูที่กําลังเขารวมโครงการ หรือผูที่เคยเขารวมในโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. หมายถึง โครงการไหวพระของ ขสมก. 
ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการแกประชาชนผูที่ตองการทองเที่ยวโดยการไหวพระ 
 4.  การรับรู หมายถึง การที่ผู เขารวมโครงการของ ขสมก. รับทราบขอมูลขาวสารของ
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ผานสื่อตางๆ ไดแก สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อ
เฉพาะกิจ 
   4.1  สื่อมวลชน เปนสื่อที่สามารถนําสารจากโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขส
มก. ไปยังผูเขารวมโครงการเปนจํานวนมากไดในเวลาเดียวกัน หรือใกลเคียงกันในเวลาอันรวดเร็ว 
จัดเปนชองสารหรือสื่อที่สามารถวางแผนและกําหนดกลุมเปาหมายได 
   4.2  สื่อบุคคล เปนสื่อที่เก่ียวของกับระบบสังคมสามารถทําใหการเผยแพรขาวสาร
เปนไปในลักษณะที่ยืดหยุนและปรับใหเขากับผูเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ได 
   4.3  สื่อเฉพาะกิจ เปนสื่อที่ชวยใหโครงการสามารถสงขาวสารเฉพาะเรื่องใหกับ
ผูเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ที่เปนกลุมเปาหมายไดอยางสอดคลอง
เหมาะสมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการสื่อสารนั้น ๆ 
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 5.  คุณภาพการบริการ หมายถึง คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. โดยวัดจากดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานความรวดเร็วในการ
ตอบสนอง ดานความเชื่อมั่นไววางใจ และดานการเขาถึงจิตใจลูกคา 
   5.1  ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะของสิ่งอํานวยความสะดวกของ
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ไดแก พนักงานผูใหบริการ, รถโดยสาร, อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ เปนตน 
   5.2  ดานความนาเชื่อถือ หมายถึง ความสามารถของโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ที่จะดําเนินการใหบริการตามสัญญาที่ใหไวอยางมีคุณภาพและถูกตองแมนยํา 
   5.3  ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง หมายถึง ความพรอมในการที่จะใหบริการได
อยางทันทวงทีตามความตองการของผูเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
   5.4  ดานความเชื่อมั่นไววางใจ หมายถึง ความนาเชื่อถือในการใหบริการ มีชื่อเสียงเปน
ที่ยอมรับ และทําใหผูเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. มั่นใจในการบริการของ
โครงการ 
   5.5  ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา หมายถึง เปนการดูแลเอาใจใสและความสนใจที่
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. มีตอผูเขารวมโครงการ 
 6.  แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจของผูที่มาเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. วาจะมีแนวโนมในดานบวกหรือลบตอการเขารวม
โครงการ ไดแก การเขารวมโครงการตอในอนาคตวา กลับมาเขารวมแนนอน หรือไมเขารวมแนนอน 
การแนะนําตอใหบุคคลอ่ืนของผูที่มาเขารวมโครงการวาจะแนะนําตอ หรือไมแนะนําตอ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การรับรู คุณภาพการบริการ และแนวโนมพฤติกรรมของ 
ผูบรโิภค ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
 
 
      ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ลักษณะดานประชากรศาสตร 
• เพศ 
• อายุ 
• สถานภาพสมรส 
• ระดับการศึกษา 
• อาชีพ 
• รายไดตอเดือน  
 

การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันต
กับบริการ ขสมก. 
• สื่อมวลชน 
• สื่อบุคคล 
• สื่อเฉพาะกิจ 
 

แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ 
ขสมก. 
• การเขารวมโครงการตอในอนาคต 
• ความพึงพอใจ 
• การบอกตอ 

 
 

คุณภาพการบริการของโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
• ดานลกัษณะทางกายภาพ 
• ดานความนาเชื่อถือ 
• ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง 
• ดานความเชือ่มัน่ไววางใจ 
• ดานการเขาถึงจิตใจของลกูคา 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัว
สุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน 
 2.  การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการเขารวมโครงการ 
 3.  คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการเขารวมโครงการ 
    
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมถึงผลงานและงานวิจัยที่
เก่ียวของเพ่ือนําไปใชประโยชนตอการกําหนดสมมติฐาน การกําหนดตัวแปร การคัดเลือกกลุม
ตัวอยางกรอบแนวความคิด และแนวทางในการดําเนินงานวิจัย ไดนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับลักษณะประชากรศาสตร 
 2. แนวคิดและทฤษฎทีี่เก่ียวของกับการรับรู 
 3. แนวคิดและทฤษฎทีี่เก่ียวของกับคุณภาพการบริการ 
 4. แนวคิดและทฤษฎทีี่เก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 5. ประวัติความเปนมาขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 6. ประวัติความเปนมาของโครงการ ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
 7. ผลงานวิจัยในประเทศ และตางประเทศที่เก่ียวของ 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 
 พรทิพย วรกิจโภคาทร (2529: 312) ประชากรศาสตร หมายถึงลักษณะของแตละบุคคล
แตกตางกันไป โดยความแตกตางทางประชากรศาสตร จะมีอิทธิพลตอการสื่อสาร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539: 41-42) กลาววาลักษณะดานประชากรศาสตร 
ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดของครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้
เปนเกณฑนิยมใชในการแบงสวนแบงทางการตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะดาน
จิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายเทานั้น ขอมูล
ดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายตอ
การวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้ 
 1.  อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองจองกลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตาง
กัน นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรที่แตกตางกันของสวนการตลาด 
นักการตลาดไดคนควาความตองการของสวนการตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุง
ความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น 
 2.  เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ เชนกัน นักการตลาดตองศึกษา
ตัวแปรนี้อยางรอบคอบ เพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการ
บริโภคการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุจากการที่สตรีทํางานมากข้ึน 
 3.  ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปน
เปาหมายที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญย่ิงข้ึนใน
สวนที่เก่ียวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช
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สินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะดานประชากรสาสตร และโครงสรางดานสื่อ
ที่เก่ียวของกับผูตัดสินใจนครัวเรือน เพ่ือชวยในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสม 
 4.  รายได การศึกษา อาชีพ และสถานะภาพ (Income, Education, Occupation and 
Status) เปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่
มีความร่ํารวย แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาด
ใหญ ปจจัยสําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวคือ รายไดเปนตัวชี้การมี
หรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจจะถือเกณฑ
รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก 
นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออ่ืนๆ เพ่ือให
กําหนดตลาดเปาหมายชัดเจนย่ิงข้ึน เชนกลุมรายไดสูงที่มีอายุตางๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับ
เกณฑอายุ เปนเกณฑที่นิยมใชกันมากข้ึน เกณฑรายไดอาจจะเก่ียวของกับเกณฑอายุและอาชีพ
รวมกัน 
 
2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู 
 ความเขาใจของบุคคลทั่วไปการรับรู (Perception) คือ การเห็นดวยตา การไดยินดวยหู 
การไดกลิ่นดวยจมูก การรับรสดวยลิ้น และการสัมผัสดวยผิวหนังแลว ซึ่งในความเปนจริงแลว การ
รับรูมีความหมายครอบคลุมมากกวาขอมูลผานประสาทรับรูทั้งหา หากแตการรับรูผานผัสสะตางๆ 
เปนเพียงจุดเริ่มตนของการรับรู สิ่งเราหรือขอมูลเหลานี้จะถูกสงผานไปยังสมองซึ่งทําหนาที่รวบรวม 
เพ่ือจัดการเก็บขอมูลไวเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดข้ึนจากการเรียนรูและประสบการณที่ผานมา แลว
ประมวลผลออกมาเพ่ือเชื่อมสูศูนยกลางการควบคุมระบบประสาทตางๆ กอใหเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองตอสิ่งนั้นๆ 
  
 2.1 ความหมายของการรับรู 
 นักวิชาการหลายทานจึงไดกําหนดความหมายที่เก่ียวกับการรับรูไวมากมาย ที่แตกตางกัน
ตามความเชื่อและทฤษฎีของแตละทานดังตอไปนี้ 
 เสรี วงษมณฑา (2540: 79-94) กลาววา การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการที่
มนุษยเลือกที่จะรับรู สรุปการรับรู ตีความหมายการรับรู สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพ่ือที่จะสรางภาพใน
สมองใหเปนภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน เมื่อกลาวถึงการรับรูตองกลาวคูกันระหวาง
การรับรู (Perception) และการรับสัมผัส (Sensation) แตแตกตางกันตรงที่การรับรูนําเอาความคิด
เขามาเก่ียวของดวย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งประกอบไปดวย ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส มีหนาที่
รับสัมผัส (Sensation) แตประสาทที่ 6 คือ ความคิด เมื่อนําไปผนวกกับการรับสัมผัส จะกลายเปน
การรับรู 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550: 309-310) อธิบายถึงการรับรู (Perception) เปน
กระบวนการซึ่งบุคคลจัดระเบียบและตีความความรูสึกประทับใจของตนเองเพ่ือใหความหมาย
เก่ียวกับสภาพแวดลอม การรับรูของบุคคลอาจตีความไดแตกตางจากความเปนจริง การรับรูที่
แตกตางกันของบุคคลเกิดจาก ผูรับรู (Perceiver) ความมุงหมายหรือเปาหมายที่รับรู (Target) 
ลักษณะสถานการณ (Situation) 
 1.  ผูรับรู (The perceiver) เมื่อบุคคลมองดูเปาหมายและพยายามที่จะตีความหมายถึงสิ่ง
ที่เขามองวาคืออะไร การตีความนั้นจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนตัวของผูรับรู สิ่งที่เก่ียวเนื่อง
อยางมากกับการรับรู ไดแก ทัศนคติ (Attitudes) คือแนวโนมของบุคคลที่จะเขาใจ (Cognitive) รูสึก
และการแสดงพฤติกรรมของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง 
 2.  เปาหมาย (Target) คือสิ่งซึ่งถูกสังเกตวาเปนที่ยอมรับและรับรู ลักษณะของของ
เปาหมายประกอบดวย (1) ความใหม (Novelty) (2) การเคลื่อนไหว (Motion) (3) น้ําเสียง 
(Sounds) (4) ขนาด (Size) (5) ภูมิหลัง (Background) (6) ความใกลเคียง (Proximity) บุคคล 
วัตถุประสงค หรือเหตุการณซึ่งคลายกันมีแนวโนมที่จะถูกรวมเขาเปนกลุมเดียวกัน ความคลายคลึง
มีมากเทาไร ความนาจะเปนที่เราจะรับรูวาเหมือนเปนกลุมเดียวกันก็มีมากข้ึนเทานั้นซึ่งเราจะรับรูวา
เปนเหมือนกลุมธรรมดาไมไดเปนเปาหมายที่เดนชัดซึ่งถูกสังเกตและรับรู 
 3.  สถานการณ (Situation) เปนสิ่งที่เรามองเห็น หรือเหตุการณรอบๆ สภาพแวดลอมทีอ่ยู
ภายนอกซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรู ปจจัยสถานการณที่ทําใหเกิดการรับรูประกอบดวย (1) เวลา
(Time) (2) สภาพงาน(Work setting) และ (3) สภาพสังคม(Social setting) 
 ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2546) ไดใหความหมายของการรับรู (Perception) 
วาเปนกระบวนการที่ผูบริโภค เลือก จัดการ และแปลความสิ่งที่มากระทบ หรือที่เรียกวาปจจัย
นําเขาในการสรางภาพที่มีความหมายโดยผานประสาทสัมผัสตางๆ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กายสมัผสั 
และความรูสึกทางจิตใจ แลวทําการสรุปและตีความสิ่งสัมผัสนั้นๆ เพ่ือที่จะสรางภายในสมองที่มี
ความหมาย หรือมีความสอดคลองกับภาพความทรงจําเดิม และสงใหเกิดการกระทําจากคํานิยาม
ขางตนแสดงใหเห็นวาการรับรูนั้น เกิดจากความคิด การมองของแตละบุคคลเหตุการณเดียวกันคน
แตละคนอาจมีการรับรูแตกตางกัน นั่นเปนเพราะมีการตีความ การแปลผลที่ตางกันไป หรือ
แมกระทั่งในคนคนเดียวกันเมื่อเวลา หรือสถานการณเปลี่ยนไป อาจทําใหการรับรูแตกตางไปจาก
เดิม โดยปจจัยที่มีผลตอการรับรูของผูบริโภคนั้นมีอยูมากมาย ซึ่งสามารถจัดเปนกลุม ใหญๆ ได
ดังนี้ 
 1.  ปจจัยดานเทคนิค ซึ่งหมายถึง สภาพที่เปนจริง ของสิ่งที่ผูบริโภคไดรับรู ที่ไมไดเกิด
จากการตีความ เชน ขนาดของสินคา สีสันที่ใช ความเขมขน การเคลื่อนไหว การตัดกันรวมถึงการ
ตําแหนงที่มีการวางสินคานั้น เปนตน 
 2.  สภาพความพรอม ของจิตใจ ของผูบริโภคที่มี ตอการรับรู หมายถึง สภาพจิตใจ
ทัศนคติ ของผูบริโภคในแต ละคนที่มีตอสภาพความพรอมที่จะ รับรู ซึ่งอาจมาจากนิสัย ในการรับรู
ระดับความตั้งใจ ความระมัดระวัง ความมั่นใจ ในการรับรูของคน แตละคนที่ไมเหมือนกัน เปนตน 
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 3.  ประสบการณ ในอดีตของผูบริโภค เปนปจจัยพ้ืนฐาน สิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลตอทั้งการรับรู
และการคาดหวัง โดยประสบการณที่แตกตางกันสงผลใหผูบริโภคมีความคาดหวังตอสิ่งนั้นตางกัน
ในระดับ ความคาดหวังที่ตางกัน จึงสงผลให การรับรูของผูบริโภค ตอสิ่งนั้นตางกันออกไป 
 4.  อารมณของผูบริโภค คือ ความรูสึก ทัศนคติ และสภาวะจิตใจ ของผูบริโภคในขณะนั้น
ซึ่งเปนปจจัยที่มีความสําคัญ ย่ิงตอการรับรู เพราะหากเวลานั้น เปนชวงที่ผูบริโภคอารมณไมดีอาจ
สงผลใหผูบริโภคไมอยากรับรู ไมอยากสนใจในสินคานั้น หรืออาจรับรูสิ่งนั้นวาไมดีก็ได 
 5.  ปจจัยทางวัฒนธรรม และสังคมที่มีผลตอการ รับรูของผูบริโภค เชน ชนชั้นที่ตางกัน
สังคมที่แตกตางกัน คานิยมที่ไมเหมือนกัน วัฒนธรรมเฉพาะของบุคคลที่ตางกัน สิ่งเหลานี้ลวนมี
อิทธิพลที่ทําใหการรับรูของผูบริโภคแตกตางกัน 
 
 2.2 ความหมายของการรับรูสื่อ 
 เบคเกอร (สมควร เจริญสุข. 2539; อางอิงจาก Barker. 1993) ไดใหความหมายการรับรู
สื่อไวดังนี้ 
 1.  การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาความรูเพ่ือตองการให
มีความคลายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องทั่วๆ ไป 
 2.  การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปดรับสื่อเพ่ือตองการทราบ
ขอมูลที่ตนสนใจอยากรู เชน เปดดูโทรทัศนเฉพาะเรื่องหรือรายการที่สนใจหรือมีผูแนะนํามา 
 3.  การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปดรับขาวสารเพราะ
ตองการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือผอนคลายอารมณ 
 
 2.3 ประเภทของสื่อที่ใชในการสื่อสาร 
 ปรมะ สตะเวทิน (2533: 50-52) ไดจําแนกสื่อไว 3 ประเภท คือ สื่อมวลชน (Mass Media) 
สื่อบุคคล (Personal Media) และสื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) 
 1.  สื่อมวลชน (Mass Media) เปนสื่อที่สามารถนําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสารเปน
จํานวนมากไดในเวลาเดียวกัน หรือใกลเคียงกันในเวลาอันรวดเร็ว จัดเปนชองสารหรือสื่อที่สามารถ
วางแผนและกําหนดกลุมเปาหมายได ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร และภาพยนตร 
คุณสมบัติที่ ดีของสื่อมวลชน คือสามารถเผยแพรขาวสารไปยังผูรับสารจํานวนมากไดในเวลา
อันรวดเร็ว สามารถใหความรู และขาวสารแกผูรับสารไดเปนอยางดี และสามารถกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไมฝงแนนได 
 2.  สื่อบุคคล (Personal Media) สื่อบุคคลนั้นจัดเปนชองสารหรือสื่อที่เก่ียวของกับระบบ
สังคม หมายถึง ตัวบุคคลที่ถูกนํามาใชในการสื่อสารกับผูรับสารในลักษณะการเผชิญหนาทั้งในรูป
ของการสนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุม ซึ่งการใชสื่อบุคคลในการสื่อสารกอใหเกิดผลดีคือ 
สามารถนําขาวสารที่ตองการเผยแพรไปสูผูรับไดโดยตรง และความสามารถชักจูงใจผูรับสารไดโดย
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วิธีการพูดคุยแบบกันเอง สามารถทําใหการเผยแพรขาวสารเปนไปในลักษณะที่ยืดหยุนปรับใหเขา
กับผูรับสารเปนรายๆ ได และยังทําใหทราบความรูสึกนึกคิดของผูรับสารไดทันที 
 3.  สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) เปนสื่อที่ผลิตข้ึนมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะและ
จุดมุงหมายหลักอยูที่ผูรับสารเฉพาะกลุมเปาหมาย ไดแก สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual 
Media) และสื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ (Print Media) ซึ่งสื่อเฉพาะกิจจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่งโดยเฉพาะ การใชสื่อเฉพาะกิจจึงหมายความวา ผูสงสารสามารถสงขาวสารเฉพาะเรื่อง
ใหกับผูรับสารที่เปนกลุมเปาหมายไดอยางสอดคลองเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
สื่อสารนั้นๆ และสื่อเฉพาะกิจยังสามารถทําใหผูรับสารที่เปนกลุมเปาหมายไดรับทราบขาวสาร
ความรูโดยตรงและถูกตอง อันจะสงผลตอการตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติไปในทางที่ผูสงสาร
ตองการได 
 ผูศึกษาไดนําทฤษฎีการรับรูของ ปรมะ สตะเวทิน มาใชในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือที่จะศึกษา
พฤติกรรมการรับรูขอมูลทางโครงการของผูเขารวมโครงการวามีการรับรูเก่ียวกับโครงการผานสื่อ
ใดบาง แลวสื่อประเภทใดที่ทําใหผูเขารวมโครงการรูจักโครงการ และบริการของโครงการ ซึ่งสื่อ
ประชาสัมพันธของโครงการที่นํามาใชในการสรางแบบสอบถามครั้งนี้ คือ 1.สื่อมวลชน ไดแกการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ เชน ทางวิทยุ หรือทางโทรทัศน และทางหนังสือพิมพ หรือสื่อสิ่งพิมพ 2. สื่อ
บุคคล ไดแก สมาชิกครอบครัว / ญาติพ่ีนอง และ เพ่ือนรวมสถาบัน / เพ่ือนรวมงาน 3. สื่อเฉพาะกิจ 
ไดแก ใบปลิว / แผนพับ / ปายโฆษณา,อินเตอรเนต / เวปไซต และกิจกรรมพิเศษ เชน ออกบูตตาม
ปายรถเมล / โรดโชว 
 
3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
 3.1 ความหมายของคุณภาพการบริการ 
 จากสถานการณปจจุบันองคการตางๆ ใหความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเปนกล
ยุทธหนึ่งที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ องคการตางๆ จึงเริ่มใหความสําคัญของการแขงขันโดย
การปรับปรุงคุณภาพข้ึนมาเรื่อยๆ นักวิชาการหลายทานจึงไดกําหนดแนวคิดและความหมายที่
เก่ียวกับคุณภาพการบริการไวมากมาย ที่แตกตางกันตามความเชื่อและทฤษฎีของแตละทาน
ดังตอไปนี้ 
 วีระรัตน (2549) กลาวถงึ คุณภาพการบริการ หมายถึง การใหบริการแกลูกคาจนเกิด
ความพึงพอใจ หรือการใหบริการไดตรงตามที่ลูกคาคามหวัง 
วีระพงษ เฉลิมจิระรตัน (2539: 15) ไดใหความหมายของคุณภาพการบริการดวยกัน 3 ประการ คือ 
 1.  ความสอดคลองกับความตองการของลูกคา 
 2.  ระดับของความสามารถของการบริการในการบําบัดความตองการของลูกคา 
 3.  ระดับความพึงพอใจของลูกคาหลงัไดรับบริการไปแลว 
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 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 106) ใหความหมายคุณภาพการบริการ (Service quality) 
ไววาหมายถึง การบริการที่ดีเลิศ (Excellent service) ตรงกับความตองการหรือเกินความตองการ
ของลูกคาจนทําใหลูกคาเกิดความพอใจ (Customer satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี 
(Customer loyalty) จึงอาจกลาวไดวา คุณภาพบริการเปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่จะคุมครองสิทธิของ
ผูรับบริการใหไดรับบริการที่ดีที่สุด เปนบริการที่ถูกตองตามหลักวิชาชีพ รวดเร็ว คาใชจายเหมาะสม
และผูรับบริการพึงพอใจ ซึ่งผูใหบริการจะตองตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญของการ
บริการที่มีคุณภาพ โดยการจัดระบบบริหารจัดการทั้งทรัพยากรบุคลากรและสิ่งเอ้ืออํานวยในการ
บริการใหเพียงพอ มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมมาตรฐานบริการใหสูงข้ึน ทั้งนี้เพ่ือ
คงไวเพ่ือบริการที่มีคุณภาพที่ย่ังยืน 
 
 3.2 ความสําคัญของคุณภาพการบริการ 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 109-110) ความสําคัญของคุณภาพการบริการสามารถ
พิจารณาไดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดังนี้ 
 1.  เชิงคุณภาพ เปนการสรางความพอใจ ทําใหลูกคาติดใจและรูสึกพอใจ ตองการมาใช
บริการครั้งตอไป และลูกคาเกิดความจงรักภักดี ชวยลดความผิดพลาดในการใหบริการมีผลตอการ
สรางภาพลักษณของธุรกิจ ทําใหลูกคาชื่นชมธุรกิจ ซึ่งมีอิทธิพลตอข้ันตอน การตัดสินใจใชบริการ 
เนื่องจากลูกคาในปจจุบันพิจารณาถึงความคุมคาของการใชบริการ การออกบริการใหม เชน บริการ
บัตรเครดิตของแตละธนาคาร บริการของโรงพยาบาล บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน สิ่งที่ชวยให
ลูกคาแยกความแตกตางอยางมีเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหการบริการที่มีคุณภาพเปนการสราง
ความแตกตางอยางย่ังยืนใหธุรกิจ 
 2.  เชิงปริมาณ เปนการลดคาใชจายในการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการใหบริการที่
ทําใหเสียคาใชจาย เสียเวลาและการสูญเสียลูกคา ดังนั้นการปรับปรุงธุรกิจเพ่ือสรางคุณภาพในการ
ใหบริการยอมชวยลดคาใชจายและเวลา ซึ่งมีการลงทุนที่ถูกกวาแตไดประโยชนคุมคากวา เมื่อลูกคา
เกิดความมั่นใจในบริการที่จะไดรับแลววาคุมคา การเสนอขายบริการอยางอ่ืนเพ่ิมเติมที่ตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดยอมทําใหลูกคาตัดสินใจไดไมยากนัก 
 ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และคณะ (2545: 32) คุณภาพของสินคาหรือบริการ จะเปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดความอยูรอดและอนาคตของธุรกิจ องคการที่ผลิตสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ
จะมีชื่อเสียง และไดรับการยอมรับจากลูกคาและสังคม โดยลูกคาจะมีความเชื่อมั่นและซื่อสัตยตอ
สินคาและบริการของธุรกิจ ปกติการสรางชื่อเสียงตองใชระยะเวลา ความอดทน และความเพียรใน
การพัฒนาคุณภาพของสินคาหรือบริการจนเปนที่ยอมรับ ซึ่งจะทําใหผลิตภัณฑมีคุณคาสูง หรือที่
เรียกวา “คาความนิยม (Goodwill)” และธุรกิจจะไมยอมใหเกิดความผิดพลาด และเสียชื่อเสียงข้ึน 
เพราะจะทําใหลูกคาหมดความเชื่อมั่น และหันไปซื้อสินคากับคูแขง ซึ่งจะทําใหธุรกิจสูญเสียรายได
และโอกาสในอนาคต  
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 1.  สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ความพึงพอใจของลูกคาเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเขา
เลือกใชบริการ ดังนั้นผูผลิตบริการ จึงจําเปนตองผลิตบริการที่ดีมีคุณภาพใหตรงตามความตองการ
ของลูกคา 
 2.  ชวยลดตนทุน การใหบริการที่มีคุณภาพโดยไมมีขอบกพรองใดๆ หรือขอรองเรียนจาก
ลูกคา สามารถลดตนทุนการดําเนินงานลงได 
 3.  เพ่ิมความตองการซื้อของลูกคา บริการที่มีคุณภาพดีกวา ลูกคายอมจายเพ่ือ สิ่งที่ดีกวา
และพอใจกวา 
 4.  การสงมอบทันกําหนดเวลาที่ลูกคาตองการ บริการที่สงมอบถึงมือลูกคาตาม
กําหนดเวลาโดยไมมีขอบกพรองยอมสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเสมอ และเปนเหตุผลหนึ่งที่
สามารถรักษาลูกคาไวได เชน การรับประกันการสงดวนถึงลูกคาภายในเวลา 30 นาที ของพิซซาฮัท 
เปนตน 
 
 3.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวดัคุณภาพการบริการ 
 ในการประเมินคุณภาพการบริการนั้น ผูบริโภคแตละคนใชเกณฑในการตัดสินเก่ียวกับการ
รับรูในคุณภาพของการบริการ ที่แตกตางกันไป ซึ่งจากการศึกษาของพาราสุไลมาน และคณะ 
(Parasuraman; et al. 1990) ที่ไดทําการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังที่ลูกคาจะไดรับบริการ 
กับการบริการที่ลูกคาไดรับจริง พบวาลูกคามีเกณฑในการประเมินคุณภาพบริการ โดยทั่วไปอยู
ดวยกัน 10 ปจจัย ดังนี้ 
 1.  ความนาเชื่อถือของรานและพนักงาน (Reliability) หมายถึง การที่คุณลักษณะหรือ
บริการที่บริษัทมอบใหมีความนาเชื่อถือ ไววางใจได มีความถูกตองเหมาะสม ตัวอยางเชน บริษัท
สามารถใหบริการตามเวลาที่กําหนดหรือตามที่รับปากไวกับลูกคา , การเรียกเก็บเงินมีความถูกตอง
ไมผิดพลาด ฯลฯ 
 2.  ความพรอมในการตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) บริษัทมีความเต็มใจและ
สามารถใหบริการแกลูกคาไดทันกับความตองการของลูกคา เชน ใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว
ทันใจ พนักงานมีความพรอมที่จะใหบริการลูกคาเมื่อลูกคาตองการ ฯลฯ 
 3.  มีความสามารถในการบริการไดอยางชํานาญ (Competence) กลาวคือ มีความสามารถ
ในการใหบริการไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ เชน พนักงานขายมีความสามารถใน
การใหรายละเอียดแกสินคาไดเปนอยางดี 
 4.  การเขาถึง (Access) การติดตอมีปฏิสัมพันธมีความคลองตัว สามารถทําไดงายเชน 
โทรศัพทสามารถโทรติดตอไดงาย มีพนักงานบริการพรอม ,เวลาเปดปดบริการอํานวยความสะดวก
แกลูกคา, สถานที่ติดตอขอรับบริการสามารถเดินทางไป-มาไดสะดวก ฯลฯ 
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 5.  ความมีมารยาท ความสุภาพ (Courtesy) คือการใหบริการมีความสุภาพ ใหเกียรติ
ลูกคา คํานึงถึงความรูสึกของลูกคา เชนพนักงานใหบริการอยางมีอัธยาศัย มีความเปนมิตรกับลูกคา
ใบหนาย้ิมแยมแจมใส ฯลฯ 
 6.  การติดตอสื่อสาร (Communication) บริษัทสามารถสื่อสารกับลูกคาไดอยางเขาใจงาย 
ยินดีรับฟงความคิดเห็นของลูกคา สามารถใหคําตอบแกลูกคาในสวนที่ลูกคายังไมเขาใจไดอยาง
ชัดเจน ตัวอยางเชน สามารถใหรายละเอียดในเรื่องการใชบริการไดอยางชัดเจน, สามารถอธิบายได
วาลูกคาตองจายมากแคไหนสําหรับงานบริการนั้นๆ ฯลฯ 
 7.  ความเชื่อถือไวใจได (Credibility) ความมีเครดิตของบริษัท แสดงถึงวาบริษัทมีความ
นาเชื่อถือ คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของลูกคา โดยสิ่งที่มีผลตอความนาเชื่อถือไววางใจของบริษัท 
ไดแก ชื่อเสียงของบริษัท, บุคลิกภาพสวนตัวของพนักงานที่ใหบริการแกลูกคา และความซื่อสัตย
และความจริงใจของผูที่ใหบริการแกลูกคา 
 8.  ความปลอดภัย (Security) สามารถทําใหลูกคาเกิดความรูสึกปลอดภัยจากอันตราย
ความเสี่ยงตางๆ ซึ่งไดแกความปลอดภัยทางรางกาย เชนไปใชบริการ ATM แลวไมตองกลัววาจะ
ถูกปลนความมั่นคงทางการเงิน เชนซื้อกองทุนแลวมั่นในวาเงินไมสูญการเก็บรักษาเปนความลับ 
เชน บริษัทสามารถทําใหลูกคาเชื่อมั่นวาขอมูลของลูกคาจะเปนความลับ 
 9.  ความเขาใจในตัวลูกคา (Understanding the Customer) บริษัทพยายามที่จะเขา
ใจความตองการของลูกคา มีความเขาใจในตัวลูกคาเปนอยางดีวาลูกคาตองการอะไร เชนบริษัทมี
การศึกษาความตองการของลกูคา, สามารถจําลูกคาประจําได, มีการจัดทําระบบสมาชิก เปนตน 
  10. ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความสามารถในการรับรูไดทาง
กายภาพของการบริการ เชน สิ่งอํานวยความสะดวก การตกแตงภายในตัวอาคาร, เครื่องแบบของ
พนักงานผูใหบริการ, อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการสถานบริการ ฯลฯ และเนื่องมาจากการ
บริการมักจะวัดความเปนรูปธรรมไดยากนี้ ทําใหนักการตลาดพยายามสรางใหมีความเปนรูปธรรม
ข้ึนมาผานปจจัยตางๆ ดังนี้  
   10.1  สถานที่(Place) การสรางสถานที่ใหบริการใหเปนเอกลักษณ เชนโออาหรูหราดู
นาใชบริการ 
   10.2  คน (People) อาจมีการใหพนักงานใสเครื่องแบบใหเปนเอกลักษณทําใหทราบวา
เปนการบริการของบริษัทนั้นๆ 
   10.3  อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในสถานบริการ (Equipment) 
   10.4  วัสดุที่ติดตอสื่อสาร (Communication Material) 
   10.5  สัญลักษณ (Symbols) สื่อถึงสิ่งที่บริการนั้นตองการเสนอ 
   10.6  ราคา (Price) เชนอาจมีบริการใหสวนลด หรือคืนเงิน ถาไมสามารถใหบริการได
ทัน ฯลฯ 
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 จากปจจัยทั้ง 10 ดังกลาวนี้ ซึ่งเมื่อไดทําการศึกษาตอไปพบวา มีบางปจจัยที่มีความ
ซ้ําซอนกันในบางดาน จึงไดรวบรวมจนเหลือปจจัยในการวัดคุณภาพการบริการเพียง 5 ปจจัย ดังที่
รูจักในชื่อ SERVQUAL Model พาราสุรามาน (Parasuraman, et al, 1990) ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธของปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการใน SERVQUAL และ
ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการประเมินคุณภาพการบริการ 

 
 ที่มา: Parasuraman A.; et al. (1990).  Delivering quality service: balancing customer 
erceptions and expectations. 
 
 1.  ดานลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง การที่ผูรับบริการสามารถคาดคะเน
การบริการที่จะไดรับไดอยางชัดเจน ลักษณะของสิ่งอํานวยความสะดวกสามารถจับตองไดเชน 
อุปกรณ, พนักงานผูใหบริการ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
 2.  ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง การที่ผูใหบริการสามารถใหบริการไดตามที่
ไดใหสัญญาไวกับลูกคาไดอยางถูกตองเที่ยงตรง และสม่ําเสมอ 
 3.  ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การที่ผูใหบริการมี
ความพรอมในการที่จะใหบริการลูกคาไดอยางทันทวงทีตามความตองการของลูกคา 
 4.  ดานความเชื่อมั่นไววางใจ (Assurance) หมายถึง การที่ผูใหบริการมีความนาเชื่อถือใน
การใหบริการ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของลูกคา ทําใหลูกคามั่นใจในการบริการของบริษัท 
 5.  ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา (Empathy) เปนการดูแลเอาใจใสและความสนใจที่ผู
ใหบริการมีตอผูใชบริการ 
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 ปจจัยกําหนดคุณภาพการบริการใน SERQUAL ทั้งปจจัยเปนปจจัยพ้ืนฐานที่ผูบริโภคใช
ในการกําหนดความรับรูตอคุณภาพการบริการ โดยความรับรูของผูบริโภคตอคุณภาพการบริการ
เปนผลมาจากขนาดและทิศทางของชองวางระหวางความคาดหวังและการรับรูตอการบริการ พารา
สุรามาน, เซทแฮลม และแบรรี่ (Parasuraman, Zeithaml; & Berry. 1989: 133) 
 ผูศึกษาไดนําทฤษฎีคุณภาพการบริการของ Parasuraman, Zeithaml; & Berry มาใชใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา SERQUAL เพ่ือที่จะเอามาใชในการวัดความคาดหวังและ
การรับรูของลูกคาเก่ียวกับคุณภาพการบริการใน 5 ดาน คือ ลักษณะทางกายภาพ ความเชื่อถือ 
ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความเชื่อมั่นไววางใจ และการเขาถึงจิตใจของลูกคา ซึ่งถือไดวาเปน
ปจจัยพ้ืนฐานที่กําหนดความคาดหวังและความรับรูของผูบริโภคตอคุณภาพการบริการ โดย
ผูบริโภคจะรูสึกพอใจตอคุณภาพการบริการเมื่อระดับความรับรูตอคุณภาพการบริการมีคามากกวา
ระดับความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ ก็จะเปนการบริการที่ทําใหผูบริโภคพึงพอใจเหนือกวา
ระดับที่คาดหวัง แตเมื่อระดับความรับรูตอคุณภาพการบริการมีคานอยกวาระดับความคาดหวังตอ
คุณภาพการบริการ ผูบริโภคก็จะรูสึกไมพอใจตอการบริการ 
 
4. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 4.1 ความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภค 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 5) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เก่ียวของ
โดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการ
ตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาเหลานั้น คําจํากัดความเหลานี้แบงออกเปน 3 สวน
สําคัญคือ 
 สวนที่หนึ่ง ปฏิกิริยาของบุคคลซึ่งรวมถึงกิจกรรมตางๆ เชน การเดินทางไปและกลับจาก
รานคา การจายของในรานคา การซื้อ การขนสง การใชประโยชนและการประเมินคาสินคาและ
บริการที่มีจําหนายอยูในตลาด 
 สวนที่สอง บุคคลเก่ียวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ
ซึ่งหมายถึงผูบริโภคคนสุดทายโดยมุงตรงที่ตัวบุคคลผูซื้อสินคาและบริการเพ่ือนําไปใชบริโภคเอง
และหรือเพ่ือการบริโภคของหนวยบริโภคตางๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เชน ครอบครัวนอกจากนี้
ยังพิจารณาหนวยบริโภควารวมถึงแมบานในฐานะที่เปนตัวแทนซื้อของครอบครัวและบุคคลที่ซื้อ
ของขวัญใหกับผูอ่ืนดวย ทั้งนี้จะไมพิจารณาถึงการที่บุคคลซื้อใหกับองคกรทางธุรกิจหรือสถาบัน
ตางๆ 
 สวนที่สาม เปนการรวมกระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนด
ปฏิกิริยาทางการตลาด เชน การติดตอกับพนักงานขาย สื่อโฆษณา และการเปดรับขาวสารโฆษณา 
การสอบถามอยางไมเปนทางการจากญาติมิตร การสรางความโนมเอียงหรือเกณฑในการประเมิน
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ทางเลือกตางๆ และปฏิกิริยาตางๆ เก่ียวกับการตัดสินใจซื้อหลังจากการระบุและพิจารณาทางเลือก
ตางๆ เปนอยางดีแลว 
 ธงชัย สันติวงษ (2537) พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การกระทําใดของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา และ การใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้ หมายรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว และเปนสิ่งที่มีสวนในการกําหนดใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว 
องอาจ ปะทะวานิช. (2525: 9) ใหความหมายวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ซึ่งหมายถึงการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการที่สามารถสรางความพอใจในการซื้อใหแกผูซื้อมากที่สุด ซึ่งสาเหตุที่
ผูบริโภคเลือกซื้อสินคาและบริการอาจเปนเพราะสินคาและบริการนั้นๆ มีสิ่งจูงใจบางประการที่
สอดคลองกับทัศนคติของผูบริโภค 
 
 4.2 พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 คอตเลอร (Kotler. 2004: 197) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภคจะแตกตางกันไปตาม
ประเภทของการตัดสินใจซื้อสินคาแตละประเภท สินคาที่มีความแตกตางกัน หรือมีราคาแพงและมี
ความซับซอนผูซื้อมีความผูกพัน จึงตรึกตรองและพิจารณาในการตัดสินใจซื้อมากข้ึนตารางจําแนก
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคออกเปน 4 ประเภทตามระดับความผูกพันและระดับของ
ความแตกตางระหวางตราสินคาตางๆ 
 พฤติกรรมการซ้ือที่ซับซอน (Complex buying behavior) พฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน
เก่ียวของกับกระบวนการ 3 ข้ันตอน 
 1.  ผูซื้อพัฒนาความเชื่อของเขากับผลิตภัณฑ  
 2.  ผูซื้อพัฒนาทัศนคติเก่ียวกับผลติภัณฑ  
 3.  ผูซื้อเลือกโดยคิดอยางรอบคอบ  
 ผูบริโภคจะทุมเทความพยายามสูงในการเลือกซื้อสินคาและรับรูวาแตละตราผลิตภัณฑมี
ความแตกตางกันมาก มักเกิดเมื่อผลิตภัณฑมีราคาแพง ซื้อไมบอยนัก มีความเสี่ยงในการซื้อสูง 
เปนผลิตภัณฑที่ซื้อไมบอยนักและเปนสิ่งที่แสดงถึงตัวผูใช เชน การซื้อรถยนต หรือคอมพิวเตอร
เปนตน  
 พฤติกรรมผูซ้ือที่ลดการไมลงรอยกัน (Dissonance – reducing buyer behavior) 
บางครั้งผูบริโภคมีความชอบพอผูกผันอยางมากในสินคาที่จะซื้อ จึงทําใหเขาเห็นถึงความแตกตาง
เล็กๆนอยๆในตราสินคา ความชอบพอผูกพันอยางมากนี้ข้ึนอยูกับความจริงที่วาสินคานั้นมีราคา
แพง มีการซื้อไมบอยนัก และมีความเสี่ยงในการซื้อ ในกรณีนี้ผูซื้อจะเดินดูสินคาดังกลาวหลายๆ 
แหง แลวพบวาสินคาแตละตรามีความแตกตางกันนอยเต็มที เขาก็จะตัดสินใจซื้อโดยอาศัยความ
สะดวกหรือตราที่ราคาต่ํากวาแตหากผูบริโภคพบวาสินคามีความแตกตางกันอยางชัดเจน เขาอาจ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่มีราคาสูงกวาก็ได  
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 ภายหลังการซื้อผูบริโภคอาจมีประสบการณความไมลงรอยกันหรือผิดหวังในการซื้อ อันมี
ตนเหตุมาจากคุณสมบัติที่ไมพอใจหรือไดยินสิ่งที่พอใจของย่ีหออ่ืน ผูบริโภคจะตื่นตัวตอขอมูลที่มา
สนับสนุนการตัดสินใจของเขา เชน เมื่อผูบริโภคซื้อแลวยอมเกิดความเชื่อสิ่งใหมและจบลงดวยการ
เกิดทัศนคติใหม การสื่อสารทางการตลาดควรสนับสนุนทําใหเกิดความเชื่อ และการประเมินคาที่
ชวยใหผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีตอตราสินคาที่เขาเลือก โดยการตอกยํ้าวาเขาเลือกถูกตองแลว
นั่นเอง 
 พฤติกรรมการซ้ือที่เปนนิสัย (Habitual buying behavior) เกิดข้ึนภายใตสถานการณ
ที่ผูซื้อมีความทุมเทพยายามต่ําในการซื้อสินคาและเห็นวาแตละตราผลิตภัณฑมีความแตกตางกันไม
มากนัก เชน การซื้อเกลือ ผูบริโภคมีความพยายามนอยในการเลือกซื้อ ผูบริโภคเพียงไปที่รานและ
มองหาตราสินคาที่ตองการหากเขาไดเห็นตราย่ีหอที่ตองการ ถือเปนการซื้อโดยนิสัย ไมไดมีความ
ภักดีตอตราสินคา สิ่งบงชี้วาผูบริโภคมีความผูกพันต่ํา คือราคาต่ําซื้อบอยมาก  
พฤติกรรมการซื้อที่ติดเปนนิสัยนั้นจะไมเปนไปตามลําดับการสรางความเชื่อ การสรางทัศนคติ ไปสู
การเกิดพฤติกรรม ผูบริโภคไมมีการคนหาขอมูล ประเมินลักษณะของตราผลิตภัณฑมากนัก รวมทัง้
ไมใหความสําคัญตอการตัดสินใจตอตราที่จะซื้อ ผูบริโภคมักไดรับขอมูลจากการดูโทรทัศนหรืออาน
นิตยสาร การที่มีโฆษณาซ้ําเปนการสรางความคุนเคยในตราผลิตภัณฑ (Brand familiarity) มากกวา
เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในตราผลิตภัณฑ (Brand conviction) ผูบริโภคไมมีทัศนคติที่มั่นคงตอตรา
ผลิตภัณฑ ผูบริโภคเลือกตราผลิตภัณฑจากความคุนเคย เพราะผูบริโภคมีความพยายามในการซื้อ
ไมสูงนัก ผูบริโภคอาจจะไมประเมินทางเลือกหลังการซื้อ ดังนั้นกระบวนการซื้อเก่ียวของกับความ
เชื่อในตราผลิตภัณฑที่เกิดจากการเรียนรูโดยการรอรับขาวสาร ตามดวยพฤติกรรมการซื้อ ซึ่ง
อาจจะมีการประเมินตามมาหรือไมก็ได 
 พฤติกรรมการซ้ือที่แสวงหาความหลากหลาย (Variety-Seeking buying behavior) 
จะเปนผูบริโภคที่ทุมเทความพยายามต่ําในการซื้อสินคา แตรับรูวาแตละตราผลิตภัณฑมีความ
แตกตางกันมากในกรณีนี้ผูบริโภคมักจะเปลี่ยนแปลงการเลือกตราผลิตภัณฑบอยโดยที่ผูบริโภค
อาจจะมีความเชื่อบางอยางเลือกตราผลิตภัณฑโดยไมมีการประเมิน ทําการประเมินตราระหวางที่
กําลังบริโภคอยู แตผูบริโภคอาจจะซื้อตราอ่ืนเมื่อรูสึกเบ่ือหรือพยายามทดลองตราอ่ืนที่แตกตาง การ
เปลี่ยนตราผลิตภัณฑที่เกิดข้ึนเปนเพราะตองการหาความหลากหลายมากกวาความไมพอใจ 
 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ผูบริโภคจะมีปฏิกิริยาในระหวางที่มีการประเมินหลังการซื้อ
มากกวาในระหวางการประเมินกอนการซื้อ ไมวาผูบริโภคจะใชวิธีใดเพ่ือบูรณะความสมดุลก็ตาม ผล
ที่ออกมาจะเปน พอใจ ไมพอใจ เลิกใชสินคา ซึ่งจะไดกลาวตอไป (อดุลย จาตุรงคกุล. 2549: 66) 
 1.  พฤติกรรมผูบริโภคเมื่อเกิดความพอใจ ความพอใจของผูบริโภคเปนผลที่คาดวาจะ
ไดรับจากการซื้อ ถามีการซื้อสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการชนิด “ครั้งเดียวจบ” ก็จะไมมีการใช
สินคาอีกเชนเดียวกันไมมีปฏิกิริยาใดๆ เกิดข้ึนในอนาคตในกรณีนี้ สถานการณที่สินคาจะใชซ้ําอีกมี
อยู 2 สถานการณ แตก็จะมีการประเมินซ้ําอีกเมื่อมีการซื้อแตละครั้ง สถานการณแรกนั้นเกิดข้ึนเมื่อ
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มีการเปลี่ยนสไตลอยางใหญหลวงหรือเปนสิ่งประดิษฐใหม ในกรณีนี้ผูบริโภคตองการความแนใจวา
สินคายังคงดีกวาแตละครั้งที่เคยซื้อมา สถานการณตอมา สินคาไมเปลี่ยนแปลงมาก แตมีการซื้อจน
เปนนิสัยกรณีนี้ไมตองมีการประเมินซ้ําอีก เพราะมีความพอใจติดตอกันจนผูบริโภคแนใจวาสินคาที่
เคยซื้อยังคงทําความพอใจใหตนไดดีเหมือนเดิม อยางไรก็ดีแมวาสินคาเหลานี้จะทําความพอใจ
ใหกับผูบริโภค แตเขาก็จะทําการประเมินการตัดสินใจอีกเมื่อเวลาผานไปเปนระยะยาวนาน 
 2.  พฤติกรรมผูบริโภคเมื่อเลิกใชสินคา พฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกันไปเมื่อผูบริโภคเลิก
ใชสินคา ผูบริโภคไมไดมีความพอใจหรือไมพอใจ ปฏิกิริยาจากพวกเขามี 3 ประการ ผูบริโภคจะ
หยุดการใชสินคา เนื่องจากมีความตองการชนิด “ครั้งเดียวจบ” ผูบริโภคอาจใชสินคาเปนประจําอยู
ถาสินคานั้นดีที่สุดเทาที่หาไดและผูบริโภคขาดแรงจูงใจที่จะแสวงหาตัวแกปญหาหรือสินคาที่ดีกวา 
บางทีอาจเปนไปไดวาบุคคลไม “มีปญหา” ซื้อหาสินคาที่ดีกวา หรือสินคาที่ใชอยูไมมีลักษณะที่
ตองการ หรือผูบริโภคตองการตรงที่ตนชอบแตไมมีขาย ผูบริโภคทําสถานการณใหดีที่สุดเนื่องจาก
สินคาที่ดีที่สุดก็มีแคนั้นการขาดแรงจูงใจหมายความวาผูบริโภคมีความพอใจไมมากพอที่จะทําอะไร
ได ผูบริโภคอาจจะใชสินคาตอไปแตตองพิจารณาใหมในตอนซื้อครั้งตอไป การเลือกใชสินคาครั้งนี้
มิไดมีผลไปถึงการซื้อในอนาคต 
 3.  พฤติกรรมผูบริโภคเมื่อไมพอใจ เมื่อบุคคลไมพอใจกับการซื้ออาจกอพฤติกรรมได
หลายอยาง ประการแรก ผูบริโภคอาจหยุดการใชสินคาหลังจากการใชครั้งนี้แลวถาความตองการไม
เกิดข้ึนอีกหรืออาจจะเก็บความไมพอใจนั้นไว เรื่องนี้อาจเปนเพราะสินคาแพงเกินไปหรือไมมีขายใน
ขณะนี้หรือการซื้ออาจกินเวลามากถาความพอใจไมรุนแรง เชน ในกรณีสินคาราคาถูก ผูบริโภคอาจ
เก็บความไมพอใจไวในใจจนกระทั่งการซื้อครั้งตอไปเมื่อมีการหยุดใชสินคาที่ไมพอใจ ผูบริโภคอาจ
กอปฏิกิริยาได 3 อยาง (ก) ผูบริโภคอาจปรับปญหาใหมและแสวงหาสินคาที่ดีกวาเดิม (ข) ผูบริโภค
สามารถแสวงหาการแกไขจากคนขายและ (ค) อาจปรบัตัวแกปญหาและหาสินคาที่ดีข้ึน  
 คอตเลอร (Kotler. 1994:198) กลาววา หลังจากซื้อผลิตภัณฑมาแลว ผูบริโภคจะมี
ประสบการณตามระดับของความพอใจหรือไมพอใจในระดับหนึ่งระดับใด งานของนักการตลาดไมใช
จะจบลงหลังจากที่ผลิตภัณฑไดถูกขายออกไปแลว แตนักการตลาดตองคอยตรวจสอบความพอใจ
หลังการซื้อของผูบริโภคอีกดวย ไดแก กิจกรรมหลังการซื้อ การใช และการจัดการหลังการซื้อ  
 ความพอใจหลังการซ้ือ สิ่งใดเปนตัวที่ชี้ใหเห็นวา ผูซื้อมีความพอใจอยางมาก คอนขาง
พอใจหรือไมพอใจกับการซื้อในครั้งหนึ่งๆ ความพอใจของผูบริโภคเปนการทํางานของความใกลชิด
ระหวางการคาดหวังในตัวผลิตภัณฑของผูบริโภคและการทํางานของผลิตภัณฑที่คาดหวังไว ถา
ผลิตภัณฑไมตรงกับความคาดหวังของผูบริโภค พวกเขาก็จะเกิดความรูสึกผิดหวัง แตถาตรงกับ
ความคาดหวังพวกเขาก็จะเกิดความรูสึกเฉยๆและถาเกินความคาดหวัง ผูบริโภคจะเกิดความพอใจ
ย่ิงข้ึน ความรูสึกเหลานี้สรางความแตกตางในแงที่วาผูบริโภคจะกลับมาซื้อสินคาใหม และจะพูดถึง
ผลิตภัณฑในแงดีหรือไมดีกับบุคคลอ่ืนตอไปหรือไมผูบริโภคจะสรางรูปแบบความคาดหวังของตน
ตามขาวสารที่ไดรับจากพนักงานขาย เพ่ือน และแหลงขอมูลขาวสารอ่ืนๆ หากชองวางระหวางความ
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คาดหวังและการทํางานของผลิตภัณฑย่ิงหางกันมากเทาไรผูบริโภคบางคนจะขยายชองวางออกไป
หากผลิตภัณฑนั้นไมสมบูรณ ซึ่งจะทําใหพวกเขารูสึกไมพอใจอยางย่ิง ในขณะที่ผูบริโภคบางราย
อาจลดชองวางดังกลาวลงและรูสึกไมพอใจนอยลง ความสําคัญหลังการซื้อชี้ใหเห็นวาการกลาวอาง
ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑอยางแทจริงและไดพิสูจนโดยผูบริโภคแลววาเปนไปไดตามที่กลาวอาง
จริงๆ พนักงานขายบางคนอาจจะกลาวถึงระดับการทํางานของผลิตภัณฑที่ต่ํากวาความเปนจริง 
เพ่ือใหผูบริโภคไดเรียนรูถึงความพอใจที่เกินความคาดหวังก็เปนไดเพ่ือใหผูบริโภคพอใจมากข้ึน
หลังจากซื้อไปแลว  
 กิจกรรมหลังการซ้ือ ความพอใจหรือไมพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑจะมีผลตอ
พฤติกรรมในลําดับตอมา กลาวคือ หากพวกเขาพอใจ มีโอกาสที่พวกเขาจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ
ดังกลาวอีกครั้ง ตัวอยางเชน ขอมูลเก่ียวกับการเลือกซื้อรถยนต จากการศึกษาพบวา ความรูสึก
พอใจอยางสูงในราคาสินคาที่ซื้อมาครั้งลาสุดมีความสัมพันธกันอยางสูงกับความตั้งใจที่จะซื้อสินคา
ตรานั้นอีกในการซื้อครั้งตอไป  
 
 4.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือทําใหทราบถึงลักษณะความ
ตองการของผูบริโภคในดานตางๆ เมื่อผูซื้อไดรับสิ่งกระตุนทางการตลาดหรือสิ่งกระตุนอ่ืนๆ ผาน
เขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ดังนั้นหนาที่ของผูขายและนักการตลาด คือ คนหาวาลักษณะของ
ผูซื้อและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลสิ่งใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปนเปาหมายจะมี
ประโยชนสําหรับนักการตลาด คือทราบความตองการและลักษณะของลูกคา เพ่ือที่จะจัดสวนประสม
ทางการตลาดตางๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 1.  ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture factor) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน โดยเปน
ที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคม
หนึ่ง(Stanton and Futrell, 1987) คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนด
ความแตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอ่ืนวัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการและพฤติกรรมของ
บุคคล ซึ่งนักการตลาดตองคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และนําลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้น ไปใชกําหนดโปรแกรมการตลาด ตัวอยาง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใน
สังคมไทย (1) สตรีมีบทบาทในสังคมเชน บทบาททางการเมืองและทํางานมากข้ึน และมีอํานาจทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน (2)มนุษยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต (3) บุคคลมีความหวงใยในสุขภาพของตนเอง (4) 
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยูอาศัย (5) ทัศนคติตอเรื่องเพศเปลี่ยนแปลง (6) บุคคลตองการความ
สะดวกสบายมากข้ึน (7) บุคคลตองการความเพลิดเพลินและพักผอนเนื่องจากการทํางานหนัก ใน
ปจจัยดานวัฒนธรรมนี้ นักการตลาดตองศึกษาถึงคานิยมในวัฒนธรรม (Cultural value) ซึ่งหมายถงึ
ความรูสึกนึกคิดของบุคคลในสังคมประกอบดวย (1) คานิยมของบุคลที่มีตอสังคม (People’s views 
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of themselves) (2) คานิยมของบุคคลที่มีตอสังคมอ่ืน (People’s views of others) (3) คานิยมของ
บุคคลที่มีตอองคการ (People’s views of organization) (4) คานิยมของบุคคลตอสังคม (People’s 
views of society) (5) คานิยมของบุคคลตอธรรมชาติ (People’s views of nature) (6) คานิยมของ
บุคคลตอมวลมนุษยชาติ (People’s views universe) นักการตลาดตองศึกษาคานิยมในวัฒนธรรม
ตางๆแลวกําหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคานิยมในวัฒนธรรม กลยุทธที่นําไปใชมาก คือ 
กลยุทธการโฆษณา 
  ดานวัฒนธรรมแบงออกเปน วัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมยอย และชั้นของสังคม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
   1.1  วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เปนลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสังคม เชน ลักษณะ
นิสัยของคนไทยซึ่งเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทําใหมีลักษณะพฤติกรรมที่
คลายคลึงกัน 
   1.2  วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมที่มี
ลักษณะเฉพาะและแตกตางกันซึ่งมีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิด
จากพ้ืนฐานทางภูมิศาสตรและลักษณะพ้ืนฐานของมนุษย ลักษณะวัฒนธรรมยอยประกอบดวย 
    1.2.1  กลุมเชื้อชาติ (Nationality groups) เชื้อชาตติางๆ ไดแก ไทย จีน อังกฤษ 
อเมริกันแตละเชื้อชาตมิีการบริโภคสนิคาที่แตกตางกัน 
    1.2.2  กลุมศาสนา (Religious groups) กลุมศาสนาตางๆ ไดแก ชาวพุทธ ชาว
คริสต ชาวอิสลาม ฯลฯ แตละกลุมมีประเพณีและขอหามที่แตกตางกัน จึงมีผลกระทบตอพฤติกรรม
การบริโภค 
    1.2.3  กลุมสีผิว (Racial groups) กลุมสีผิวตางๆ เชน ผิวดํา ผิวขาว ผิวเหลืองแต
ละกลุมจะมีคานิยมในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ทําใหเกิดทัศนคติที่แตกตางกัน 
    1.2.4  พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร (Geographical areas) หรือทองถิ่น (Region) พ้ืนที่
ทางภูมิศาสตร ทําใหเกิดลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกตางกันและมีอิทธิพลตอการบริโภคที่แตกตาง
กัน 
    1.2.5  กลุมอาชีพ (Occupational) เชน กลุมเกษตรกร กลุมผูใชแรงงาน กลุม
พนักงาน กลุมนักธุรกิจและเจาของกิจการ กลุมวิชาชีพอ่ืนๆ เชน แพทย นักกฎหมาย ครู 
    1.2.6  กลุมยอยดานอายุ (Age) เชน ทารก เด็ก วัยรุน ผูใหญวัยทํางานและ
ผูสูงอายุ 
    1.2.7  กลุมยอยทางเพศ (Sex) ไดแก เพศหญิง และเพศชาย 
   1.3  ชั้นของสังคม (Social Class) มีดังนี้ (1) บุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกันมีแนวโนม
จะประพฤติเหมือนกัน และบริโภคคลายคลึงกัน (2) บุคคลจะถูกจัดลําดับสูงหรือตําตามตําแหนงที่
ยอมรับในสังคมนั้น (3) ชั้นของสังคมแบงตามอาชีพ รายไดฐานะตระกูล ตําแหนงหนาที่ หรือ
บุคลิกลักษณะ (4) ชั้นสังคมเปนลําดับข้ันตอนที่ตอเนื่องกัน และบุคคลสามารถเปลี่ยนชั้นของสังคม



 24 

ใหสูงข้ึน หรือต่ําลงได ลักษณะชั้นของสังคมแบงออกเปนกลุมใหญได 3 ระดับและเปนกลุมยอยได 6 
ระดับ 
  นักการตลาดพบวา ชั้นของสังคมมีประโยชนมากสําหรับการแบงสวนตลาดสินคา การ
กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ การโฆษณา การใหบริการ และกิจการทางการตลาดตางๆ แตละชั้น
ของสังคมจะแสดงความแตกตางกันในดานการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ และการบริโภคผลิตภัณฑ 
 2.  ปจจัยดานสังคม (Social factor) เปนปจจัยที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของ
ผูซื้อ 
   2.1  กลุมอางอิง (Reference groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเก่ียวของดวย กลุมนี้จะมี
อิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบงออกเปน 2 
ระดับ คือ 
    2.1.1  กลุมปฐมภูมิ (Primary groups) ไดแก ครอบครัว เพ่ือนสนิท และเพ่ือนบาน 
    2.1.2  กลุมทุติยภูมิ (Secondary groups) ไดแก กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพ่ือน
รวมอาชีพและรวมสถาบัน บุคคลกลุมตางๆ ในสังคม กลุมอางอิง จะมีอิทธิพลตอบุคคลในกลุม 
ทางดานการเลือกพฤติกรรมและการดํารงชีวิต รวมทั้งทัศนคติ และแนวความคิดของบุคคล 
เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับในกลุม จึงตองปฏิบัติตาม และยอมรับความคิดเห็นตางจาก
กลุมอิทธิ นักการตลาดควรทราบวากลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร เชน 
การเผยแพรศาสนาคริสตแกกลุมวัยรุน จะใชนักรองชั้นนําของไทยที่วัยรุนโปรดปรานรองเพลง
เผยแพรศาสนา 
   2.2  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ ความ
คิดเห็นและคานิยมของบุคคล สิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขายสินคา
อุปโภคจะตองคํานึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญี่ปุน หรือยุโรปซึ่งจะมีลักษะ
แตกตางกัน 
   2.3  บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเก่ียวของกับหลายกลุม เชน 
ครอบครัวกลุมอางอิง องคกร และสถาบันตางๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแตละ
กลุม เชน ในการเสนอขายวิดีโอของครอบครัวหนึ่ง จะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผูคิดริเริ่ม ผู
ตัดสินใจซื้อผูมีอิทธิพล ผูซื้อ และผูใช 
 3.  ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผูซื้อ ไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ ข้ันตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดสวนบุคคล ดังนี้ 
   3.1  อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การแบงกลุม
ผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป, 6-11 ป, 12-19 ป, 20-34 ป, 35-49 ป, 50-64 ป และ 
65 ปข้ึนไป เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และชอบสินคาประเภทแฟชั่น และรายการ
พักผอนหยอนใจ 
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   3.2  วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เปนข้ันตอนการดํารงชีวิตของ
บุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละข้ันตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการ ทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซื้อที่
แตกตางกัน วัฏจักรชีวิตครอบครัวประกอบดวยข้ันตอน แตละข้ันตอนจะมีลักษณะการบริโภค
แตกตางกันที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาจําเปน ประธานกรรมการบริษัท
และภรรยาจะซื้อเสื้อผาราคาสูง หรือตั๋วเครื่องบิน ซึ่งนักการตลาดจะศึกษาวาผลิตภัณฑของบรษิทั มี
บุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพ่ือที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสนองความตองการใหเหมาะสม 
   3.3  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือ รายได (Income) โอกาส
ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหลานี้ประกอบดวย 
รายได การออมทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติเก่ียวกับการจายเงิน นักการตลาดตองสนใจใน
แนวโนมของรายไดสวนบุคคล การออม และอัตราดอกเบ้ีย ถาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา คนมีรายไดต่ํา 
กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินคาคงคลัง และ
วิธีการตางๆเพ่ือปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน 
   3.4  การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑมคุีณภาพ
ดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา 
   3.5  คานิยมหรือคุณคา (Value) และ รูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยมหรือ
คุณคา (Value) หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคล หรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หมายถึง
อัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอราคาสินคา สวนรูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง 
รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย โดยแสดงออกในรูป (1) กิจกรรม (Activities) (2) ความสนใจ 
(Interests) (3) ความคิดเห็น (Opinions) หรือ AIOs 
 4.  ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor) การเลือกซื้อของบุคคล ไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภค ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการ
ใชสินคาปจจัยภายในประกอบดวย (1) การจูงใจ (2) การรับรู (3) การเรียนรู (4) ความเชื่อถือ (5) 
ทัศนคติ (6) บุคลิกภาพ (7) แนวความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ, 2541, หนา 138 - 144) 
   4.1  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุน (Drive) ที่อยูภายในตัวบุคคล ซึ่ง
กระตุนใหบุคคลปฏิบัติ (Stanton and Futrell, 1987, p. 649) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต
อาจจะถูกกระทบจากปจจัยภายนอก เชน วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุนที่นักการตลาดใช
เครื่องมือการตลาดเพ่ือกระตุนใหเกิดความตองการ 
   4.2  การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซึ่งแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร จัด
ระเบียบและตีความหมายขอมูลเพ่ือที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความ
เขาใจ (การเปดรับ) ของบุคคลที่มีตอโลกที่เขาอาศัยอยู จากความหมายนี้จะเห็นวาการรับรู เปน
กระบวนการของแตละบุคคลซึ่งข้ึนอยูกับปจจัยภายใน เชน ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการ
และอารมณ นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอก คือ สิ่งกระตุน การรับรู จะพิจารณาเปนกระบวนการ
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กลั่นกรอง การรับรูจะแสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การไดเห็น ไดกลิ่น ไดยิน 
ไดรสชาติ และไดรูสึก ข้ันตอนการรับรูมี 4 ข้ันตอน คือ (1) การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร 
(Selective exposure) (2) การตั้งใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective attention) (3) ความเขาใจใน
ขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective comprehension) (4)การเก็บรักษาขอมูลที่ไดเลือกสรร (Selective 
retention) 
   4.3  การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ(หรือ) ความโนม
เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดข้ึนเมื่อ บุคคลไดรับสิ่ง
กระตุน (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) ซึ่งก็คือ ทฤษฎี สิ่งกระตุน – การ
ตอบสนอง (Stimulus– Response (SR) theory) นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้ ดวยการ
โฆษณาซ้ําแลวซ้ําอีก หรือจัดการสงเสริมการขาย (ถือวาเปนสิ่งกระตุน) เพ่ือทําใหเกิดการตัดสินใจ
ซื้อและใชสินคาเปนประจํา (เปนการตอบสนอง) การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน ทัศนคติ 
ความเชื่อถือ และประสบการณในอดีตอยางไรก็ตามสิ่งกระตุนนั้น จะมีอิทธิพลที่ทําใหเกิดการเรียนรู
ไดตองมีคุณคาในสายตาลูกคา ตัวอยางการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปการแจกของตัวอยาง 
จะมีอิทธิพลทําใหเกิดการเรียนรู คือ การทดลองใชไดดีกวาการจัดกิจกรรมการแถม เพราะการแถม
นั้นลูกคาตองเสียเงินเพ่ือซื้อสินคา ถาลูกคาไมซื้อสินคา ก็จะไมเกิดการทดลองใชสินคาที่แถม 
   4.4  ความเชื่อ (Beliefs) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเปนผลมา
จากประสบการณในอดีต เชน เอสโซ สรางใหเกิดความเชื่อถือวาน้ํามันเอสโซ มีพลังสูง โดยใช
สโลแกนวาจับเสือใสถังพลังสูง เปปซี่ สรางใหเกิดความเชื่อถือวา เปนรสชาติของคนรุนใหม น้ํามัน
ไรสารตะก่ัวในชวงแรกผูบริโภคเกิดความเชื่อถือวา การใชน้ํามันไรสารตะก่ัว มีปญหากับเครื่องยนต 
ซึ่งเปนความเชื่อในดานลบ ที่นักการตลาดตองรณรงค เพ่ือแกไขความเชื่อถือที่ผิดพลาด 
   4.5  ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจของ
บุคคลความรูสึกดานอารมณ และแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Kotler, 
1997, p. 188) หรือหมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคล ที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Stanton and Futrell, 
1987, p. 126) ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความเชื่อ ในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลตอ
ทัศนคติ จากการศึกษาพบวาทัศนคติของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินคาจะมีความสัมพันธกัน 
นักการตลาดจึงตองศึกษาวาทัศนคตินั้นเกิดข้ึนมาไดอยางไร และเปลี่ยนแปลงอยางไร การเกิด
ทัศนคตินั้นเกิดจากขอมูลที่แตละคนไดรับ กลาวคือเกิดจากประสบการณที่เรียนรูในอดีตเก่ียวกับ
สินคา หรือความนึกคิดของบุคคล และเกิดจากความสัมพันธที่มีตอกลุมอางอิง เชน พอ แม เพ่ือน 
บุคคลชั้นนําในสังคม เปนตน ถานักการตลาดตองการใหผูบริโภคซื้อสินคาของเขา นักการตลาดมี
ทางเลือก คือ 
    4.5.1  สรางทัศนคติของผูบริโภคใหสอดคลองกับสินคาของธุรกิจ 
    4.5.2  พิจารณาวาทัศนคติของผูบริโภคเปนอยางไร แลวจึงพัฒนาสินคาให
สอดคลอง กับทัศนคติของผูบริโภค โดยทั่วไปการพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับทัศนคติ ทําไดงาย
กวาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูบริโภคใหเกิดความตองการในสินคา เพราะตองใชเวลานาน และ
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ใชเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได นักการตลาดตอง
ยึดหลักองคประกอบของการเกิดทัศนคติ ซึ่งมี 3 สวน คือ 
     1) สวนของความเขาใจ (Cognitive component) ประกอบดวยความรูหรือ
ความเชื่อถือเก่ียวกับตราสินคา หรือผลิตภัณฑของผูบริโภค 
     2) สวนของความรูสึก (Affective component) หมายถึง สิ่งที่เก่ียวกับ
อารมณ ซึ่งเปนความพอใจและไมพอใจเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
     3) สวนของพฤติกรรม (Behavior component) หมายถึง แนวโนมของการ
กระทําที่เกิดจากทัศนคติ หรือ เปนการกําหนดพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ที่มีตอผลผลิตภัณฑ 
หรือตราสินคา เชน กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการแลกซื้อตามที่เสนอเงื่อนไข 
   4.6  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยา ที่แตกตางกันของบุคคล 
ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่มีแนวโนมเหมือนเดิม และสอดคลองกับทฤษฎีการจูงใจ
ของฟรอยด (Freud’s theory of motivation) มีขอสมมติวา อิทธิพลดานจิตวิทยา ซึ่งกําหนด
พฤติกรรมมนุษยแรงจูงใจ (Motives) และบุคลิกภาพ (Personality) สวนใหญเปนจิตใตสํานึก 
(Unconscious) ซึ่งเปนสวนกําหนดบุคลิกภาพของมนุษย อันประกอบดวย อิด (Id) อีโก (Ego) 
ซูเปอรอีโก (Superego) ทฤษฎีนี้ไดนําไปใชในการกําหนดบุคลิกภาพของผูบริโภคดวย ฟรอยด 
พบวาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดยความนึกคิดพ้ืนฐาน ทั้ง 3 ระดับนี้ 
   4.7  แนวคิดของตนเอง (Self concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเอง 
หรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอ่ืน (สังคม) มีความคิดเห็นตอตนอยางไร มี 4 กรณี ดังนี้ 
   4.7.1  แนวคิดของตนเองที่แทจริง (Real self) หมายถึง ความคิดที่บุคคลมอง
ตนเองที่แทจริง  
   4.7.2  แนวคิดของตนเองในอุดมคติ (Ideal self) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคล
ใฝฝนอยากใหตนเปนเชนนั้น บุคคลจึงมักทําใหพฤติกรรมของเขาสอดคลองกับความคิดในอุดมคติ 
    4.7.3  แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) มองตนเองที่แทจริง (Real 
other) หมายความวา บุคคลนึกเห็นภาพลักษณวาบุคคลอ่ืน (สังคม) มองตนเองที่แทจริงวาเปน
อยางไร 
    4.7.4  แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) คิดเก่ียวกับตนเองในอุดม
คติ (Ideal other) หมายถึง การที่บุคคลตองการใหบุคคลอ่ืน (สังคม) คิดถึงเขาในแงใด ดังนั้น 
นักการตลาดจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑการตัดสินใจซื้อ คือ ปจจัยภายนอก อันเปนผลมาจาก
ปจจัยดานวัฒนธรรม และสังคม ปจจัยดานจิตวิทยาซึ่งถือวาเปนปจจัยภายใน รวมทั้งลักษณะสวน
บุคคล ปจจัยเหลานี้มีประโยชนตอการพิจารณาลักษณะความสนใจของผูซื้อที่มีตอผลิตภัณฑ โดยจะ
นําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ ตัดสินใจดานราคา การจัดชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาดเพ่ือสรางใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริษัท 
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 4.4 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือ
วิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการและ
พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ
การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม   
(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 125-126) 
 คําถาม 7 คําถามที่นิยมใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ 1H เพ่ือคนหา
คําตอบ 7 ประการ หรือ 7 Os มีดังนี้ 
 1.  ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) คําตอบที่ตองการทราบคือ 
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) เชน ลักษณะประชากรศาสตร, ภูมิศาสตร, จิตวิทยา และ
พฤติกรรมศาสตร 
 2.  ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ สิ่งที่
ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) เชน ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product 
component) และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน (Competitive Differentiation) 
 3.  ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ 
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคาเพ่ือสนองความตองการของเขาดานรางกาย
และดานจิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ คือ ปจจัยทางจิตวิทยา
ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม และปจจัยเฉพาะบุคคล 
 4.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) คําตอบที่
ตองการทราบคือ บทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย 
ผูริเริ่มผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจ ผูซื้อ ผูใช 
 5.  ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ
โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน
ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 
 6.  ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ 
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต ราน
ขายของชํา 
 7.  ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) คําตอบที่ตองการทราบคือ
ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) คําตอบที่ตองการทราบคือข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Operations) ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ
ซื้อ ความรูสึกภายหลังการซื้อ 
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ตาราง 1 สรุปคําถาม 6Ws และ 1H เพ่ือหาคําตอบ 7Os เก่ียวกับพฤติกรรมผูบรโิภค 
 

คําถาม (6W และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ(7O) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 

1.ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the target 
market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 
ทางดาน 
1.ประชากรศาสตร 
2.ภูมิศาสตร 
3.จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห 
4.พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวย
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม และ
สามารถสนองความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายได 

2.ผูบริโภคซื้ออะไร 
(Who does the customer 
buy?) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ(Objects) 
สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ 
ก็คือตองการคุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ(Product 
component) และความแตกตางที่
เหนือกวาคูแขง (Competitive 
Differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 
Strategies) ประกอบดวย 
1.ผลิตภัณฑ 
2.รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแกการบรรจุ
ภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ บริการ 
คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม 
3.ผลิตภัณฑควบ 
4.ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 
5.ศักยภาพผลิตภัณฑ ความแตกตาง
ทางการแขงขัน (Competitive 
Differentiation) 

3.ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ 
(Why does the customer 
buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ(Objectives) 
ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของเขาดานรางกาย
และดานจิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อ คือ 
1.ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง
จิตวิทยา 
2.ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
3.ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ  
1.กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 
strategies)  
2.กลยุทธการสงเสริมการตลาด
(Promotion Strategies)ประกอบดวย
กลยุทธการโฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขาย การสงเสริมการขาย การ
ใหขาวสาร ประชาสัมพันธ 
3.กลยุทธดานราคา(Price strategies) 
4.กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย
(Distribution Channel Strategies) 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

คําถาม (6W และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ(7O) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 

 
4.ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อ 
 (Who participants in the 
buying?) 

 
บทบาทของกลุมตางๆ
(Organization) มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซึ่งประกอบดวย 
1.ผูเริ่ม 
2.ผูมีอิทธิพล 
3.ผูตัดสินใจซื้อ 
4.ผูซื้อ 
5.ผูใช 

 
กลยุทธที่ใชมาก คือ การโฆษณา และ
(หรือ) กลยุทธการสงเสริมการตลาด
(Advertising and Promotion 
Strategies) 

 
5.ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 
(When does the customer 
buy?) 

 
โอกาสในการซื้อ(Occasion) เชน 
ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูใดของ
ป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใด
ของโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวัน
สําคัญตางๆ 

 
กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการสงเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) เชน 
ทําการสงเสริมการตลาดเมื่อใดจึงจะ
สอดคลองกับโอกาสในการซื้อ 

 
6.ผูบริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

 
ชองทางหรือแหลง(Outlets) ที่
ผูบริโภค ไปทําการซื้อ เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 
รานขาย 

 
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
(Distribution Channel Strategies) 
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมาย
โดยพิจารณาวาจะผานคนกลางอยางไร 

 
7.ผูบริโภคซื้ออยาง 
(How does the customer 
buy?) 

 
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
(Operation) ประกอบดวย 
1.การรับรูปญหา 
2.การคนหาขอมูล 
3.การประเมินผลทางการเลือก 
4.ตัดสินใจซื้อ 
5.ความรูสึกหลังการซื้อ 

 
กลยุทธที่ใชกันมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบดวยการโฆษณา 
การขายโดยใชพนักงานขาย การ
สงเสริมการขาย การใหขาว และการ
ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง เปน
ตน 

 
 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  (2546):  การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา 194. 
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 4.5 แนวโนมดานพฤติกรรมผูบริโภค 
 องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง แนวโนมที่จะ
ตอบสนอง (Tendency to response) ในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอวัตถุหรือกิจกรรม เชน
ตัดสินใจที่จะซื้อหรือไมซื้อ หรือแนะนําใหผูอ่ืนซื้อหรือเสนอใหซื้อตราใหม บางครั้งแมวาผูบริโภคมี
ทัศนคติในทางบวกตอผลิตภัณฑ แตก็มิไดหมายความวาผูบริโภคจะรีบออกไปซื้อผลิตภัณฑนั้น
ทันที เขาอาจจะยังไมจําเปนตองใชในขณะนั้น อาจไมสามารถซื้อไดเพราะยังไมมีเงินพอ อาจจะตอง
ซื้อสิ่งอ่ืนกอนที่มีความสําคัญมากกวา หรืออาจจะรอใหสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัวเขารวมพิจารณา
ดวย เปนตน (มหาวิทยาลัยพายัพ: ออนไลน) 
 องคประกอบทางดานการปฏิบัติ (Behavioral component) องคประกอบนี้เปนองค-
ประกอบที่มีแนวโนมในทางปฏิบัติ หรือถามีสิ่งเราที่เหมาะสมจะเกิดการปฏิบัติ หรือมีปฏิกิริยาอยาง
ใดอยางหนึ่ง (ประพาเพ็ญ สุวรรณ. 2556: 3) 
 แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง แนวโนมในการตอบสนอง หรือการกระทําที่บุคคล
ไดรับอิทธิพลทั้งจากภายในและภายนอกตอความตองการของแตละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นการวางแผนกลยุทธการตลาดจึงอยูบนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผูบริโภคที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต (เสรี วงษมณฑา. 2524: 12) 
 ธงชัย สันติวงษ (2540: 29) กลาววา องคประกอบทางดานพฤติกรรม (Behavioral 
component) คือความโนมเอียงที่เกิดพฤติกรรม หรือความตั้งใจที่จะเกิดพฤติกรรม หรือผลของ
ความรูสึกที่มีตอวัตถุ ทําใหเกิดการวางแผนวาจะทําอะไรตอวัตถุนั้นๆ ในแงนักการตลาด 
องคประกอบนี้คือความตั้งใจหรือความโนมเอียงที่จะซื้อผลิตภัณฑนั่นเอง 
 งานวิจัยฉบับนี้ไดนําแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคมาใชในการอธิบายถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งสงผลตอการกระทําของบุคคลนั้น มาวิเคราะหแนวโนมพฤติกรรม,การบอก
ตอในอนาคตในการใชบริการโครงการ และนํามาใชในการกําหนดตัวแปรเก่ียวกับแนวโนม
พฤติกรรม ตลอดจนนํามาใชในการออกแบบสอบถาม และอภิปรายผล อีกทั้งยังนํามากําหนด
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยอีกดวย 
 
5. ประวัติความเปนมาขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 ความเปนมาของกิจการรถเมลในกรุงเทพมหานคร ตามประวัติกลาววารถเมลโดยสาร
ประจําทางในสมัยกอนเรียกวารถเมล เขาใจวาคงเรียกชื่อตามเรือเมล รถเมลประจําทางที่มีครั้งแรก
นั้น ใชกําลังมาลากจูงแทน ไมตองอาศัยน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนภาระเดือดรอนแกผูประกอบการ เชน
ในปจจุบัน ซึ่งพระยาภักดี นรเศรษฐ (นายเลิศ เศรษฐบุตร) เปนผูริเริ่มกิจการรถเมลเมื่อราวป พ.ศ. 
2450 ว่ิงจากสะพานยศเส (กษัตริยศึก) ถึงประตูน้ําสระปทุม แตเนื่องจาก ใชมาลากจึงไมรวดเร็ว
ทันใจ และไมสามารถใหความสะดวกแกผูโดยสารไดเพียงพอ ตอมาในป พ.ศ. 2456 พระยาภักดีฯ 
จึงไดปรับปรุงกิจการใหม รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินรถ โดยนํารถยนตย่ีหอฟอรดมาว่ิงแทนรถ
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เดิม ที่ใชมาลาก และขยายเสนทางใหไกลข้ึน จากประตูน้ําสระปทุมถึงบางลําพู(ประตูใหมตลาด
ยอด) ซึ่งรถยนตที่ใชเปนรถโดยสารประจําทางครั้งแรกมี 3 ลอ ขนาดเทากับ 1 ใน 3 ของรถโดยสาร
ประจําทาง ในปจจุบัน มีที่นั่ง 2 แถวทาสีขาวมีกากบาทสีแดง นั่งไดประมาณ 10 คน คนทั่วไป
เรียกวา ”อายโกรง” เพราะว่ิงไปตามถนนมีเสียงดังโกรงกราง ทําใหประชาชนไดรับความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทางเปนที่นิยมอยางแพรหลาย รถเมลจึงขยายตัวอยางกวางขวางออกไปทั่ว
กรุงเทพฯ ในนามของบริษัท นายเลิศ จํากัดหรือบริษัทรถเมลขาว การประกอบอาชีพการเดินรถ
โดยสารประจําทางไดขยายตัวข้ึนเมื่อรัฐบาลมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 150 ป (พ.ศ. 2475) 
พรอมทั้งไดสรางสะพานพระพุทธยอดฟาฯ เพ่ือเชื่อมการคมนาคมระหวางฝงพระนคร และธนบุรี 
ตอมาในป พ.ศ. 2476 กิจการรถเมลเริ่มเปนปกแผน ไดมีเศรษฐีชาวจีนเล็งเห็นวาการประกอบการ
เดินรถโดยสารประจําทางเปนอาชีพที่มั่นคง และทํารายไดดีอยางหนึ่ง จึงไดกอตั้ง บริษัทเดินรถ
โดยสารประจําทาง ข้ึนชื่อบริษัท ธนนครขนสง เดินรถจากตลาดบางลําพู ถึงวงเวียนใหญ หลังจาก
นั้นไดมีผูลงทุนตั้งบริษัทรถโดยสารประจําทางเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจและราชการก็ทาํ
การเดินรถดวยคือ เทศบาลนครกรุงเทพฯ เทศบาลนนทบุรี บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) องคการ
รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (รสพ.) และบริษัทเอกชนอีก 24 บริษัท รวมผูประกอบการเดินรถโดยสาร
ประจําทาง ในกรุงเทพฯ ขณะนั้นมีทั้งสิ้น 28 ราย  
  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางราชการไดขายรถบรรทุกใหเอกชนเปนจํานวนมาก ซึ่ง
เอกชนไดนํารถบรรทุก มาดัดแปลงเปนรถโดยสารประจําทาง มีการเลือกเสนทางเดินรถเอง โดย
ไมใหซ้ํากับเสนทางที่มีรถรางว่ิงอยางเสรี จึงกอใหเกิดการแขงขันกันข้ึน รัฐบาลจึงไดออก พ.ร.บ. 
การขนสง ในป พ.ศ. 2497 มาควบคุม โดยกําหนดใหผูประกอบการรถโดยสารประจําทางตองขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสง และในระยะหลังๆ การใหบริการรถเมลชักจะเกิดความสับสน มีการ
เดินรถทับเสนทางกันบาง แกงแยงผูโดยสารกันบาง การใหบริการของแตละบริษัทก็ไมเปน
มาตรฐานเดียวกัน ปลอยใหมีการเดินรถอยางเสรีทําใหเกิดปญหาความคับค่ังของการจราจร 
เนื่องจากจํานวนรถในทองถนนมีมากกวาที่ควรจะเปน ซึ่งผลเสียทั้งหมดตกอยูกับผูใชบริการทั้งสิ้น 
โดยเฉพาะอยางย่ิงผูประกอบการ ไดประสบปญหาคาใชจายที่เพ่ิมข้ึน เนื่องจากราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกไดเพ่ิมสูงข้ึนอยางฉับพลัน ตั้งแตป พ.ศ. 2516 เปนตนมา แตผูประกอบการ ไมสามารถจะ
ปรับอัตราคาโดยสารใหเพ่ิมข้ึนในอัตราสมดุลกับราคาน้ํามันได และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เพ่ิมข้ึนจึงเปน
ผลใหหลายบริษัทเริ่มประสบกับปญหาการขาดทุน บางบริษัทก็มีฐานะทรุดลงจนไมสามารถจะรักษา
ระดับบริการที่ดีแกประชาชนตอไปได ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของการรวมรถ โดยสารประจําทางตางๆ 
ใหเหลือเพียงหนวยงานเดียว  
 ซึ่งในเดือนกันยายน 2518 ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี จึง
ไดมีมติของคณะรัฐมนตรีใหรวมรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครเปนบริษัทเดียว เรียกวา 
บริษัทมหานครขนสง จํากัด เปนรูปรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัด มีรัฐถือหุนอยู 51% และเอกชน
ถือหุน 49% แตการรวมและการจัดตั้งเปนบริษัทมหานครขนสง จํากัด ในขณะนั้นมีปญหาบาง
ประการ ในเรื่องของกฎหมายการจัดตั้งในรูปแบบของการประกอบกิจการขนสง ดังนั้น ตอมาในสมยั
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รัฐบาลของ ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช จึงไดออกพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเปนองคการขอรัฐใหชื่อวา 
"องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ" เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 โดยรวมกิจการรถโดยสารทั้งหมดจาก
บริษัทมหานครขนสงจํากัด มาข้ึนอยูกับองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ ประเภท
กิจการสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบในการ
จัดบริการรถโดยสารประจําทางว่ิงรับ-สงผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง 5
จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และนครปฐม มีผูใชบริการ ประมาณ
กวา 3 ลานคนตอวัน นอกจากนี้ยังมีหนาที่ในดานประกอบการอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับหรือตอเนื่องกับการ
ประกอบการขนสงบุคคล เนื่องจากกิจการเดินรถโดยสารประจําทางจัดเปนสาธารณูปโภคชนิดหนึ่ง
ของรัฐที่ใหบริการแกประชาชนผูมีรายไดนอย และปานกลางเปนหลัก การดําเนินการจึงมุง
สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในดานการใหความชวยเหลือแกผูมีรายไดนอย โดยไมหวังผลกําไร 
การจัดเก็บอัตราคาโดยสารจึงอยูในอัตราต่ํากวาตนทุน ตามที่รัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบาย การ
ใหบริการของ ขสมก. มุงเนนในดานความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดคาใชจายในการเดินรถ
ของผูโดยสารเปนหลัก 
 
 วิสัยทศันขององคกร 
 “ขนสงมวลชนที่ย่ังยืนบริการตามมาตรฐานสากลประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการ
ประสานเชื่อมโยงโครงขายขนสงมวลชน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 
 พันธกิจ  
 “พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนโดยรถโดยสารประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลอยางย่ังยืน เพ่ือใหประชาชน สามารถเขาถึงบริการไดสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และ
ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการเดินรถ ใหเชื่อมโยงเปนโครงขาย กับระบบขนสงมวลชนอ่ืนๆ 
ประยุกตใชวิธีการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือนําไปสูการลดตนทุนและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมปรับปรุงโครงสรางและการบริหารจัดการใหเอ้ือตอการปฏิบัติ ตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 นโยบาย 
 มุงมั่นพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง ใหไดมาตรฐานสากล ประชาชนพึงพอใจ โดย
พนักงานมีสวนรวม 
 
 วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการที่สะอาด มารยาทดี สะดวก ปลอดภัย และประหยัด 
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 โครงสรางการบริหารงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงโครงสรางการบริหารงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 

6. ประวัติความเปนมาของโครงการ ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
  6.1 ที่มาของโครงการ 
 เขตการเดินรถที่ 1 (อูบางเขน) เปนผูริเริ่มโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549 โดยเนนการทองเที่ยววัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆ ในภาค
กลาง ซึ่งเขตการเดินรถอ่ืนๆ ไดนําโครงการดังกลาวไปดําเนินการดวยเชนกัน จนกระทั่งในป พ.ศ. 
2551 เขตการเดินรถที่ 1 (อูบางเขน) เปนเขตหลักในการดําเนินโครงการนี้ เนื่องจากการใหบริการ
เรื่องบัตรโดยสารที่ไมมีข้ันตอนยุงยาก และไดจัดการทองเที่ยวทั้งวันเสาร อาทิตย และวันหยุดนกัขัต
ฤกษ จํานวน 13 จังหวัดและในกรุงเทพมหานคร 
 
   



 35 

 6.2 แนวทางดําเนินโครงการ 
 ขสมก. ไดดําเนินโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. โดยเนนที่กิจกรรมการไหว
พระ 9 วัดในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงในภาคกลาง เพ่ือใหนักทองเที่ยวไดมี
โอกาสทํากิจกรรมการไหวพระตามความเชื่อทางพุทธศาสนารวมกับครอบครัว โดยโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. นั้นจัดข้ึนทั้งวันเสารและอาทิตย โดยอาจมีทั้ง 2 วัน ข้ึนอยูกับ
นักทองเที่ยวจะเลือกวันในการทองเที่ยวตามอัธยาศัย ซึ่งเสนทางการทองเที่ยวมีดังนี้ 
 
ตาราง 2 แสดงรายละเอียดสถานที่ทองเที่ยวของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
 

รายละเอียดสถานท่ีทองเท่ียวของโครงการ ในวันเสาร 
จังหวัด รายชื่อวัด ราคา 

ปราณบุรี วัดเทพประสิทธิ์ วัดหนองตาแตม วัดตาลเจ็ดยอด วัดเขานอย วัดเขาเตา 499 บาท 

พิจิตร สักการะหลวงพอเพชร (วัดทาหลวง) วัดเทวปราสาท (วัดตะพานหิน)  
วัดโพธิ์ประทับชาง (ถิ่นกําเนิดพระเจาเสือ) วัดบางคลาน วัดธงไทยยาราม 

579 บาท 

ปทุมธานี - 
นนทบุรี 

วัดโบสถ วัดอัมพุวราราม วัดเสาธงหิน วัดตะเคียน วัดบางกุฎีทอง(หลวงพอ
ชํานาญ) วัดปรางคหลวง วัดหูชาง วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ  
วัดเทพสรธรรมาราม (หลวงปูสรวง) วัดราษฎรประคองธรรม 

199 บาท 

สุพรรณบุรี 2 วัดทับกระดาน (พุมพวง ดวงจันทร) วัดบางซอ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม  
วัดสองพี่นอง วัดพระนอน วัดบางหลวง วัดมะนาว วัดสําปะซิว วัดสวางอารมณ 

429 บาท 

นครสวรรค วัดหนองโพ วัดปาสิริวัฒนวิสุทธิ์ (วัดพระพี่นาง) ชมเจดียศรีพุทธคยา  
วัดพรหมนิมิตร (วัดหลังเขา) วัดจันเสน วัดชองแค 

479 บาท 

จันทบุรี วัดเขาสุกิม วัดกทงิ วัดแตงเม วัดสนธิ์ทองวังใหม วัดกองดิน  
ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ศาลหลักเมือง 

479 บาท 

นครนายก วัดเช่ียวโอสถ วัดมณีวงศ วัดพรหมมณี วัดโพธิ์งาม วัดอุดมธานี วัดเขาแดง วัด
สุวรรณ(ลอดโบสถ) อุทยานพระพิฆเนศวร วัดประสิทธิเวส วัดโพธิ์แทน 

429 บาท 

สระแกว วัดหัวสวน วัดนครธรรม (หลวงพอขาว) วัดสมานรัตนาราม(พระพิฆเนศองคใหญ
ที่สุดในโลก) เดินชมเลือกซื้อสินคาตลาดโรงเกลือ(เฉพาะวันเสารที่ 1,3ของเดือน) 

479 บาท 

พิษณุโลก วัดทายน้ํา วัดบางคลาน วัดพระศรีมหาธาตุ (พระพุทธชินราช) วัดนางพญา วัด
บานไร (เฉพาะวันเสารที่ 2,4 ของเดือน) 

599 บาท 

อุทัยธานี วัดสังกัจรัตนคีรี (เขาสะแกกรัง) วัดทาซุง วัดปากคลองมะขามเฒา วัดปทุมธาราม 
(หลวงปูนะ) วัดกระทงทอง 

469 บาท 

สามชุก - 
อางทอง 

วัดบางหลวง วัดวิมลโภคาราม วัดราชปกษี วัดเกตุ วัดโคก วัดปาโมก วัดจันทรังสี 
วัดมวง วัดบานกราง ตลาดรอยปสามชุก 

429 บาท 

ฉะเชิงเทรา วัดบางพลีใหญใน วัดเขาดิน วัดหงสทอง (อุโบสถกลางทะเล) วัดหลวงพอโสธร 
วัดเสม็ดเหนือ วัดสมานรัตนาราม (พระพิฆเนศองคใหญที่สุดในโลก) วัดโพรง
อากาศ วัดชมโพธาราม วัดถวิลศิลามงคล วัดบางสมัคร วัดอุดมมงคล 

429 บาท 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

รายละเอียดสถานท่ีทองเท่ียวของโครงการ ในวันเสาร 
จังหวัด รายชื่อวัด ราคา 

กาญจนบุรี วัดจันทราราม วัดไรแตงทอง วัดพระแทนดงรัง วัดตระคร้ําเอน วัดวังขนาย วัดถ้ํา
เสือ วัดถ้ําแฝด วัดหนองโรง วัดนางโน วัดราษฎรศรัทธาธรรม 

429 บาท 

อยุธยา วัดราชประดิษฐาน วัดพนัญเชิง วัดหนาพระเมรุ วัดทาการอง วัดแมนางปลื้ม วิหาร
มงคลบพิตร วัดพระขาว วัดตูม วัดอัมพุวราราม วัดใหญชัยมงคล (ตําหนักพระ
นเรศวรมหาราช) 

359 บาท 

แมกลอง วัดเพชรสมุทร (หลวงพอบานแหลม) วัดบางไผเตี้ย วัดภุมรินทร  
วัดบางเกาะเทพศักด์ิ วัดทองคุง วัดจันทรเจริญสุข วัดบางแคใหญ วัดโบสถ วัด
สวนหลวง วัดอัมพวัน(ชมตลาดน้ําอัมพวายามเย็น) 

429 บาท 

รายละเอียดสถานท่ีทองเท่ียวของโครงการ ในวันอาทิตย 
จังหวัด รายชื่อวัด ราคา 
หัวหิน วัดทาซิก วัดโพธาวาส วัดหวยมงคล วัดหนองเผาถาน วัดหุบกระพง วัดถ้ํารงค 

ฃวัดทากระเทียม วัดเนรัญชรา วัดทาไชยศิริ 
469 บาท 

สระบุรี วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร วัดพะเยาว วัดพระพุทธฉาย วัดเขาวง  
วัดหนาพระลาน วัดมงคลชัยพัฒนา วัดเขาแกววรวิหาร วัดศาลาแดง  
วัดศรีบุญรัตนาราม 

429 บาท 

ระยอง วัดวังหวา (หลวงปูคร่ํา) วัดบานนา (หลวงปูบุญ) วัดประดู (พระพุทธไสยาส)  
วัดละหารไร(หลวงปูทิม) วัดกองดินตลาดบานเพ 

479 บาท 

ปราจีนบุรี วัดสระมรกต วัดตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ วัดสงางาม วัดแกวพิจิตร วัดแจง วัดทาวอูทอง 
วัดสุวรรณ(ลอดโบสถ) แวะชมพิพิธภัณฑตึกอภัยภูเบศร 

429 บาท 

นครราชสีม
า 

วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย โต พรหมรังสี (สรพงษสราง) วัดบานไร (หลวงพอคูณ) 
วัดถ้ําไกแกว วัดปาหลักรอย วัดถนนหักใหญ ไหวขอพรยาโม วัดศาลาลอย 

499 บาท 

ชลบุรี วัดญาณสังวราราม เขาชีจรรย วัดเกาะลอย วัดเขาถ้ํา วัดทอใหญ วัดสัตหีบ 
(หลวงพออี๋) วัดอางเวียน วัดแสมสาร วัดสามัคคีบรรพต วัดเจริญธรรม  
วัดมงคลสวัสด์ิ 

469 บาท 

ลพบุรี วัดไลย วัดพระพุทธบาท วัดเกริ่นกฐิน วัดหนองเตา วัดตองปุ ศาลพระกาฬ  
วัดเวฬุวัณ วัดถ้ําตะโก วัดปาธรรมโสภณ วัดศรีพรหมประสิทธิ ์

429 บาท 

กรุงเทพฯ วัดไตรมิตร วัดบวรนิเวศนฯ วัดอรุณฯ วัดระฆัง วัดสุทัศน วัดชนะสงคราม  
วัดกัลยาณมิตรฯ วัดโพธิ์ วัดพระแกว วัดดอนหวาย เดินชมตลาดริมน้ําดอนหวาย 

359 บาท 

ราชบุรี วัดสวนหลวง วัดเขาสะแก วัดหนองหอย วัดถ้ําน้ํา วัดขนอน วัดศรีอารย ตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก วัดหนองโพ วัดโชติทายการาม วัดราษฎรเจริญธรรม (วัดสุน) วัด
ใหมชํานาญ 

429 บาท 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

รายละเอียดสถานท่ีทองเท่ียวของโครงการ ในวันอาทิตย 
จังหวัด รายชื่อวัด ราคา 
อยุธยา วัดราชประดิษฐาน วัดพนัญเชิง วัดหนาพระเมรุ วัดกลางคลองตะเคียน วัดทากา

รอง วัดแมนางปลื้ม วิหารมงคลบพิตร วัดกลางคลองสระบัว วัดอัมพุวราราม 
359 บาท 

สิงหบุรี วัดอัมพวัน (หลวงพอจรัญ) วัดพระนอนจักรสีห วัดพิกุลทอง (หลวงพอแพ) วัดสาล
โคดม วัดพระปรางคมุนี วัดประโชติการาม วัดสะเดา วัดเสถียรวัฒนดิษฐ วัดขุน
อินทประมูล วัดสิงหสุทธาวาส วัดศรีพรหมประสิทธิ์ 

429 บาท 

แมกลอง วัดเพชรสมุทร (หลวงพอบานแหลม) วัดบางไผเตี้ย วัดภุมรินทร วัดบางเกาะเทพ
ศักด์ิ วัดทองคุง วัดจันทรเจริญสุข วัดบางแคใหญ วัดอัมพวัน (ชมตลาดน้ําอัม
พวายามเย็น) วัดสวนหลวง วัดทองคุง วัดโบสถ 

429 บาท 

นครปฐม วัดดอนหวาย เดินชมตลาดริมน้ําดอนหวาย วัดไรขิง วัดกลางคูเวียง วัดสวาง
อารมณ วัดพะเนียงแตก วัดพระปฐมเจดีย วัดศรีมหาโพธิ์ วัดศรีษะทอง วัดไผลอม 
วัดปรางคหลวง 

389 บาท 
 

สุพรรณบุรี 
1 

วัดไผโรงวัว วัดทาเจดีย วัดบางซอ วัดปาเลไลย วัดแค วัดสองพี่นอง วัดสารภี วัด
ใหมพิบูลยผล ตลาด 100 ปสามชุก วัดอัมพวัน (หลวงพอโหนง)วัดเถรพลาย 

429 บาท 

เพชรบุรี วัดวังมะนาว วัดเขายอย วัดพวงมาลัย วัดใหญสุวรรณาราม วัดเขาหลวง (ถ้ําเขา
หลวง) วัดมหาธาตุ วัดเขาตะเครา วัดเขาบันไดอิฐ วัดพระนอน วัดเพชรพลี 

429 บาท 

 
 ทั้งนี้ทาง ขสมก. ใหคําแนะนําวาควรมากอนเวลา 7.00 น. เพ่ือที่จะไดมาสํารองที่นั่ง ดู
เวลาและสถานที่ ที่จะข้ึนรถไดอยางถูกตอง ซึ่งทาง ขสมก. จะไมรับจองทางโทรศัพท และในแตละ 
ทริปจะไมมีตั๋วยืน โดยรถ 1 คัน จะสามารถรองรับลูกทัวรไดเพียง 35 ทานเทานั้น หากรถเสริมคัน
หลังสุดมีผูโดยสารไมถึง 20 ทาน ก็จะไมมีการจายตั๋วโดยสารให 
 
7. ผลงานวิจัยในประเทศ และตางประเทศท่ีเกี่ยวของ 
 ผลงานวิจัยที่เก่ียวของและใกลเคียงกันมีดังนี้ 
 พิเนตร พัวพัฒนกุล (2532) ไดทําการศึกษาเพ่ือกําหนดองคประกอบ และเกณฑวัด
คุณภาพของบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร สําหรับการนําไปใชในการ
พัฒนายกระดับคุณภาพของการบริการ วิธีที่ใชในการวิจัย ทําโดยการใชแบบสอบถามตามเทคนิค
การวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการวาง
แผนการขนสงในแขนงตางๆจํานวน 29 คนและใชแบบสอบถามในการวิจัยแบบสํารวจ เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนผูใชบริการจํานวน 413 คน ผลจากการวิจัยพบวา คุณภาพของบริการรถ
โดยสารประจําทางประกอบดวย 1. ความสะดวก 2. ความปลอดภัย 3. พฤติกรรมของพนักงาน
ประจํารถ 4. สภาพรถและอุปกรณดี 5. ความรวดเร็ว 6. ความสะอาด และ 7. ความสบาย  
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 สมบูรณ ไตรทิพธํารงโชค (2539) ไดทําการวิจัยเรื่องคุณภาพในการใหบริการรถโดยสาร
ประจําทางปรับอากาศในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบคุณภาพการในใหบริการรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการใหบริการ 
โดยใชขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณทัศนคติของผูโดยสารที่มีตอคุณภาพการใหบริการรถปรับ
อากาศ โดยแยกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายไดแลวนํามาวิเคราะหแบบอัตราสวนรอยละ 
(Percentage) และตามแบบจําลองคุณภาพการใหบริการ รวมทั้งขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ 
ผลจากการวิจัยปรากฏวาความพอใจในบริการของบริษัท บางกอกไมโครบัส จํากัด มากกวาองคกร
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ปญหาและขอเสนอแนะจากการใชบริการรถปรับอากาศสรุปไดวาควรมี
กําหนดเวลาที่แนนอนในการหยุดรับ – สงผูโดยสารที่ปายหยุดรถ ควรเพ่ิมความปลอดภัยแก
ผูโดยสาร ควรเพ่ิมเสนทางการเดินรถและจํานวนรถปรับอากาศ ควรทําความสะอาด และบํารุงรักษา
รถใหอยูในสภาพดี ควรลดอัตราคาโดยสาร และมีการ อบรมมารยาทการขับรถและการบริการ 
 ชรัด พิริยะวัฒน (2543) ไดศึกษาปจจัยของการใหบริการเพ่ือตรวจสอบวาปจจัยใดที่
ผูใชบริการไดรับความพึงพอใจหรือตองการใหปรับปรุง และตรวจสอบพฤติกกรมการเลือกรูปแบบ
การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการดวยระบบขนสงสาธารณะแบบกาวหนา 2 รูปแบบ ผลจากการ
วิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยที่หนวยงานขนสงควรใหความสนใจ และปรับปรุงใหมีคุณภาพการ
ใหบริการดีข้ึน เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงคของการเดินทางเพ่ือไปซื้อสินคา ไดแก ปจจัยความ
สบายในการเดินทาง ความทันสมัยของรถและอุปกรณตางๆ ความรวดเร็วในการเดินทาง และความ
สะอาด สําหรับวัตถุประสงคของการเดินทางเพ่ือไปทํางาน ไดแก ปจจัยความสบายในการเดินทาง 
ความประพฤติของพนักงานขับรถ ความวางของรถ และความสะดวกตอการใชบริการ  
 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (www.bmta.co.th) จากการที่องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพฯ ไดวาจางบริษัท ซี เอส เอ็น แอนด แอสโซซิเอท ใหเปนผูสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารประจําทาง ขสมก. และในสวนของรถเอกชนรวมบริการทุกประเภทประจําป 
2544 โดยใชกลุมตัวอยางในการสํารวจเปนผูที่ใชบริการรถประจําทางจํานวน 2,500 ราย ทั่ว
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ใชหัวขอครอบคลุมใน 5 หัวขอหลัก ไดแก 1. ดานความสะอาดของตัวรถ 
ในการแตงกายของพนักงานประจํารถ 2. ดานมารยาทของพนักงาน 3. ดานความสะดวกที่ผูโดยสาร
ไดรับจากจํานวนรถที่ใหบริการ และการใหบริการของพนักงานประจํารถ 4. ดานความปลอดภัยใน
การเดินทางและสภาพรถ 5. ดานความประหยัดในเรื่องความคุมคาของคาโดยสาร ซึ่งจากผลสํารวจ
ความพึงพอใจของผูโดยสารตอการบริการของ ขสมก. สามารถจัดระดับความพึงพอใจตามเกณฑ 
การประเมินที่บริษัท ซี เอส เอ็น แอนด แอสโซซิเอท ไดประเมินผลออกมามีคาเฉลี่ยเทากับ 2.22 
หรือรอยละ 75.5 ที่ตอบวา พอใจมาก และพอใจ ซึ่งผลการสํารวจและขอเสนอแนะที่ไดจากผูโดยสาร 
ขสมก. จะนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพในการบริการใหดีย่ิงข้ึนตอไปในอนาคต 
 สรุปทฤษฎีที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแนวความคิดของทานผูรูหลายทาน ดังที่กลาว
มาขางตน แตทฤษฎีที่สําคัญและชัดเจนตามกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  



 39 

 ทฤษฎีการรับรูของ ปรมะ สตะเวทิน (2533) ไดนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมในการรับรู
ขอมูลตอโครงการของผูเขารวมโครงการ ซึ่งประกอบไปดวย สื่อมวลชน (Mass Media) สื่อบุคคล 
(Personal Media) และสื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media)  
 และทฎษฎีคุณภาพการบริการของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) โดยใช
เครื่องมือที่เรียกวา SERQUAL เพ่ือที่จะเอามาใชในการวัดความคาดหวังและการรับรูของลูกคา
เก่ียวกับคุณภาพการบริการใน 5 ดาน คือ ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) ความนาเชื่อถือ 
(Reliability) ความรวดเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness) ความเชื่อมั่นไววางใจ (Assurance) 
และการเขาถึงจิตใจของลูกคา (Empathy) ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยพ้ืนฐานที่กําหนดความคาดหวังและ
ความรับรูของผูบริโภคตอคุณภาพการบริการ เนื่องจากการบริการของโครงการจะประสป
ความสําเรจ็มากนอยเพียงใด การบริการผูเขารวมโครงการนับไดวาเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญย่ิง 
เนื่องจากการที่ผูเขารวมโครงการมารับบริการ และไดรับการบริการที่ตรงตามกับที่คาดหวังแลว 
ผูเขารวมโครงการจะมีความรูสึกประทับใจอยากใชบริการอีก แสดงใหเห็นวาผูเขารวมโครงการเกิด
ความพอใจในการบริการที่ไดรับนั่นเปนสิ่งแสดงถึงความสําเร็จของกิจการบริการ ซึ่งสิ่งนี้จะเปนสิ่งที่
กอใหเกิดแนวโนมพฤติกรรมในดานตางๆ ของผูเขารวมโครงการในอนาคตตอไป 
 



บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ มุงศึกษาเรื่อง “การรับรู คุณภาพการบริการ และแนวโนม
พฤติกรรมของผูบริโภค ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.” ผูวิจัยไดทําการศึกษา
ปจจัยที่มีวิธีดําเนินการศึกษาคนควาดังนี้ 
 1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 5.  การทดสอบสมมติฐาน 
 
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริโภคที่ใชหรือเคยใชบริการทองเที่ยวของ ขสมก.ใน
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งชายและหญิง 
 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใชหรือเคยใช
บริการทองเที่ยวของ ขสมก.ในโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. เนื่องจากไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณ
แบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 26) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดดังนี้ 
ก  

 สูตรที่ใชในการคํานวณ 
2

2

Z pqn
e

  
กกกกก  

 กําหนดให Z = คาจากตารางแจกแจงปกตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ซึ่ง Z = 1.96 
     p = คาอัตราสวนประชากร = 0.5 
     q = 1 – p 
     E = คาความคลาดเคลื่อนสูงสุด = 5% หรือ (0.05) 
     n = จํานวนตัวอยาง 
 

 (1.96)2(0.5)(0.5)  
 

n = 
(0.05) 2  

 = 385.16  หรือ 385 ตัวอยาง 
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 ดังนั้นจะไดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เทากับ 385 ตัวอยาง และเพ่ิมจํานวนตัวอยาง 
เทากับ 15 ตัวอยาง รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง 
 
การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยาง มี
รายละเอียดดังตอไปนี ้
 ข้ันที่ 1 การเลือกตัวอยางโดยใชแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยศึกษาจากเขต
การเดินรถของ ขสมก. ซึ่งมีทั้งหมด 8 เขตการเดินรถ ที่มีการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ดังนี้ 
   เขตการเดินรถ 8 เขต 
   เขตที่ 1  บางเขน 
   เขตที่ 2  บึงกุม 
   เขตที่ 3  ปากน้ํา 
   เขตที่ 4  คลองเตย 
   เขตที่ 5  แสมดํา 
   เขตที่ 6  บางแค 
   เขตที่ 7  นนทบุรี 
   เขตที่ 8  บางกะป 
 
 ข้ันที่ 2 การเลือกตัวอยางโดยการกําหนดโควตา (Quota Sampling) ซึ่งมีจํานวนตัวอยาง
เทากับ 400 คน โดยกําหนดโควตาเขตละ 50 คน รวม 8 เขต รวมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน 
 

เขตการเดินรถ 8 เขต จํานวนกลุมตัวอยาง 
เขต 1 บางเขน 50 
เขต 2 บึงกุม 50 
เขต 3 ปากน้ํา 50 
เขต 4 คลองเตย 50 
เขต 5 แสมดํา 50 
เขต 6 บางแค 50 
เขต 7 นนทบุร ี 50 
เขต 8 บางกะป 50 

รวม        400 
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 ข้ันที่ 3 การเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยแบบสอบถามที่จัดเตรียมไวกับผูบริโภคที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามวิจัย
ครั้งนี้ ใหครบตามจํานวนที่ตองการ 
 
2. การสรางเครือ่งมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือศึกษาการรับรู คุณภาพ
การบริการ และแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
โดยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามดานลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) จํานวน 6 ขอมาแจกแจงคาความถี่และคารอยละไดแก 
 ขอที่ 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญตัิ (Nominal Scale) ไดแก 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 
 ขอที่ 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยการกําหนด
ชวงอายุคํานวณไดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรตัน; คณะ. 2549: 130) 
 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชั้น = 

จํานวนชั้น  
65 – 15 

= 
5 

=  10 ป 

 
   ดังนั้น จึงกําหนดชวงอายุ ดังนี้ 
   2.1 15 - 24 ป 
   2.2 25 - 34 ป 
   2.3 35 - 44 ป 
   2.4 45 - 54 ป 
   2.5 55 ปข้ึนไป 
 ขอที่ 3 สถานภาพสมรส เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ไดแก 
    3.1 โสด 
    3.2 สมรส / อยูดวยกัน 
    3.3 หยาราง / หมาย / แยกกันอยู 
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 ขอที่ 4 ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ไดแก 
    4.1 ต่ํากวาปริญญาตร ี
    4.2 ปริญญาตร ี
    4.3 สงูกวาปริญญาตร ี
 ขอที่ 5 อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ไดแก 
    5.1 นักเรียน / นิสติ / นักศึกษา  
    5.2 รับราชการ / พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
    5.3 พนักงานบริษัทเอกชน 
    5.4 ธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ 
    5.5 เกษียณอายุ / ไมไดทํางาน 
    5.6 อ่ืนๆโปรดระบุ................... 
 ขอที่ 6 รายไดตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดย
การกําหนดชวงรายไดนั้นไดอางอิงจาก (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549: 130) 
 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชั้น = 

จํานวนชั้น  
 
   การกําหนดรายไดเฉลี่ยตอเดือนข้ันต่ํา ซึ่งคํานวณจากอัตราคาจางข้ันต่ํา เปนเงิน
วันละ 300 บาท (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. 2556 http://ftijob.off.fti.or.th/news/ 
detail.aspx?id=1879) เทากัน 300 x 30 วัน = 9,000 บาท ผูวิจัยจึงไดใชชวงรายไดตอเดือนอยู
ระหวาง 9,000 – 59,000 บาท 
   การวิจัยครั้งนี้ไดแบงชวงรายไดตอเดือนออกเปน 5 ชวงดังนี ้
 

59,000 – 9,000 
ชวงรายไดตอเดือน = 

5 
= 10,000 บาท 

 
    6.1 นอยกวาหรือเทากับ 9,000 บาท 
    6.2 9,001 – 18,999 บาท 
    6.3 19,000 – 28,999 บาท 
    6.4 29,000 – 38,999 บาท  
    6.5 39,000 – 48,999 บาท 
    6.6 49,000 บาท ข้ึนไป 
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 สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ   
ขสมก. แบงออกเปน 3 สวน โดยลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale ใชมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale Method) จํานวน 7 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval 
Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการกําหนดคะแนน ดังนี้  
    ระดับ 5 หมายถงึ ระดับการรับรูมากทีสุ่ด 
    ระดับ 4 หมายถงึ ระดับการรับรูมาก 
    ระดับ 3 หมายถงึ ระดับการรับรูปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถงึ ระดับการรับรูนอย 
    ระดับ 1 หมายถึง ระดับการรับรูนอยที่สุด 
 
 ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของอันตรภาคชั้น
ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห. 2538: 8-11) 
 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชนี้ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการ
อภิปรายผล 5 ระดับดังนี้ (ณัษฐพร อุดมมหาลาภ.2553: 38) 
 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชั้น = 

จํานวนชั้น  
5 – 1 

= 
5 

=  0.8 

  
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 
 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูในระดับ มากที่สุด 
 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูในระดับ มาก 
 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูในระดับ ปานกลาง 
 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูในระดับ นอย 
 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูในระดับ นอยที่สุด 
 
 สวนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. แบงออกเปน 5 สวน โดยลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale ใชมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale Method) จํานวน 28 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค 
(Interval Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑการกําหนดคะแนน ดังนี้ 
 



 45 

 ระดับ 5 หมายถงึ ลูกคาไดรับบริการดีมาก 
 ระดับ 4 หมายถงึ ลูกคาไดรับบริการดี 
 ระดับ 3 หมายถงึ ลูกคาไดรับบริการปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถงึ ลูกคาไดรับบริการไมดี 
 ระดับ 1 หมายถงึ ลูกคาไดรับบริการไมดีอยางมาก 
 
 ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของอันตรภาคชัน้
ดังนี้ (วิเชียร เกตสุิงห. 2538: 8-11) 
 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชนี้ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการ
อภิปรายผล 5 ระดับดังนี้ (ณัษฐพร อุดมมหาลาภ. 2553: 38) 
 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชั้น = 

จํานวนชั้น  
5 – 1 

= 
5 

=  0.8 

 
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 
 4.21 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบริการในระดับ ดีมาก 
 3.41 – 4.20 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบริการในระดับ ดี 
 2.61 – 3.40 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบริการในระดับ ปานกลาง 
 1.81 – 2.60 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบริการในระดับ นอย 
 1.00 – 1.80 หมายถึง มีคุณภาพในการใหบริการในระดับ นอยที่สุด 
 
 สวนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ซึ่งลักษณะคําถามเปนแบบ Semantic Differential 
Scales (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2549: 56; อางอิงจาก Zikmund. 1997: 356) โดยใชมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale method) มีจํานวน 3 ขอ 
  ขอที่ 1 แนวโนมที่ทานจะเขารวมโครงการตอในอนาคต ขอที่ 2 แนวโนมที่ทานมีความรูสึก
พึงพอใจตอโครงการ และขอที่ 3 แนวโนมที่ทานจะแนะนําโครงการใหแกบุคคลอ่ืนที่ทานรูจัก โดยใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซึ่ง มีเกณฑการ
กําหนดระดับคะแนน ดังนี้ 
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 ระดับ 5 หมายถึง มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับเขารวมแนนอน/มากที่สุด/แนะนํา
แนนอน 
 ระดับ 4 หมายถึง มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับคอนขางเขารวม/มาก/คอนขางแนะนํา 
 ระดับ 3 หมายถึง มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับไมแนใจ/ปานกลาง/ไมแนใจ 
 ระดับ 2 หมายถึง มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับคอนขางไมเขารวม/นอย/คอนขางไม
แนะนํา 
 ระดับ 1 หมายถึง มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับไมเขารวมแนนอน/นอยที่สุด/ไมแนะนํา
แนนอน 
  
 ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของอันตรภาคชั้น
ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห. 2538: 8-11) 
 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชนี้ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการ
อภิปรายผล 5 ระดับดังนี้ (ณัษฐพร อุดมมหาลาภ. 2553: 38) 
 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชั้น = 

จํานวนชั้น  
5 – 1 

= 
5 

=  0.8 

 
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 
 4.21 – 5.00 หมายถึง มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับเขารวมแนนอน/มากที่สุด/แนะนํา
แนนอน 
 3.41 – 4.20 หมายถึง มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับคอนขางเขารวม/มาก/คอนขาง
แนะนํา 
 2.61 – 3.40 หมายถึงมีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับไมแนใจ/ปานกลาง/ไมแนใจ 
 1.81 – 2.60 หมายถึง มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับคอนขางไมเขารวม/นอย/คอนขาง
ไมแนะนํา 
 1.00 – 1.80 หมายถึง มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับไมเขารวมแนนอน/นอยที่สุด/ไม
แนะนําแนนอน 
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 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใหได
เครื่องมือที่สมบูรณและมีคุณภาพผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ศึกษาทฤษฎีแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามใหครอบคลุมตามความมุงหมายของการวิจัย 
 2.  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถามโดยศึกษาขอมูลจากตําราเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 3.  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและขอ
คําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหแบบสอบถามสอดคลองกับจุดมุงหมายและสมมติฐานของ
งานวิจัย  
 4.  นําขอเสนอแนะที่ไดรับมาปรับปรุงแบบสอบถามจากนั้นนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมอีกครั้ง กอนนําไปทดลองใช  
 5.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพ่ือนําผลไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิแอลฟา ( -Coefficient) โดยใชสูตรครอนบัค (Cronbach’s alpha) (กัลยา 
วานิชยบัญชา. 2546: 449) ผลลัพธของคาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม 
โดยจะมีคาตั้งแต 0 ≤  ≤ 1 คาใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง และผูวิจัยกําหนดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาที่ระดับ 0.70 ถือวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นและไดคุณภาพ ซึ่งแบบสอบถาม
ไดคาแอลฟาของดานตางๆดังนี้ มีดังนี้ 
  ดานลักษณะทางกายภาพ  คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.797 
  ดานความนาเชื่อถือ   คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.791 
  ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.742 
  ดานความเชื่อมั่นไววางใจ  คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.775 
  ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.893 
 6.  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชสอบถามกับกลุมตัวอยาง 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลไดแบงลักษณะการเก็บขอมูลทีใ่ชทําการศึกษาออกเปน 2 ลักษณะ 
คือ  
 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกกลุม
ตัวอยาง 400 ตัวอยาง โดยขอความรวมมือจากผูบริโภคที่เขารวมโครงการ หรือเคยเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 แหลงขอมูลทตุิยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือบทความ
เอกสาร วารสารทีส่ามารถอางอิงได ผลงานวิจัยตางๆที่เก่ียวของ รวมถึงแหลงขอมูลทาง
อินเตอรเนต็ 
 
4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากไดรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดจากผูตอบแบบสอบถามเรียบรอยแลวผูวิจัยนํา
แบบสอบถามทั้งหมดมาดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผู วิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
  2.  การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองสมบูรณมาลงรหัสตามที่ไดกําหนดไว
ลวงหนา 
  3.  การประมวลผลขอมูล (Processing) ขอมูลที่ไดลงรหัสแลวนํามาบันทึกในคอมพิวเตอร
เพ่ือประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติในการดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางเรียบรอยแลวจึงทําการประมวลผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรเพ่ือหาคาทางสถิติและวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
หาความสัมพันธทางสถิติโดยใชระดับความเชื่อมั่นในระดับรอยละ 95 (  = .05) เปนเกณฑในการ
ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจัย 
 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1.  สถิติพ้ืนฐานไดแก 
   1.1  คารอยละเพ่ือใชในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใช
สูตรดังนี้ (ชูศรีวงศรัตนะ. 2541: 40) 
 

    100fp
n


  

 
   เมื่อ P  แทน คารอยละหรือเปอรเซ็นต 
    f  แทน ความถี่ที่สํารวจได 
    n  แทน จํานวนความถี่ทั้งหมดหรือจํานวนกลุมตัวอยาง 
  
  1.2  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลในดานตางๆโดยใชสูตร
ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 39) 
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    XX
n


  

 
   เมื่อ X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
     X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  
  1.3  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลใน
ดานตางๆโดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 39) 
 

    
2( ). .

1
iX XS D
n

 



 

 
   เมื่อ S.D.  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
    xi   แทน  คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
    x   แทน  คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
    n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2.  สถิติที่ใชทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
การทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถามหรือเปนคาที่ใชวัดความสอดคลองภายในของคําตอบ
โดยใชหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ( - Coefficent) โดยใชสูตรของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2546: 449) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0≤≤1 
แสดงวามีคาความเชื่อมั่นสูง สูตรดังนี้ 
 

 
 
   เมื่อ  α    แทน  คาสัมประสิทธิ ์ของความเชื่อมั่น 
    K     แทน  จํานวนคําถาม 
      แทน  คาเฉลี่ยของความแปรปรวนรวมระหวางคําถามตาง ๆ  
      แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม  
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 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน  
  3.1  ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม โดยใชสตูร Independent 
Samples t – test (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 135) โดยใชสตูรดังนี้เมื่อ 
   ในกรณีที่คาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน (  =  ) 

 
   ) 
 
   เมื่อ  t  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t - distribution 
      แทน คาเฉลี่ยกลุมตัวอยางที่ 1 
      แทน คาเฉลี่ยกลุมตัวอยางที ่2  
     แทน คาความแปรปรวนของคะแนนของกลุมตัวอยางที ่1 
      แทน คาความแปรปรวนของคะแนนของกลุมตัวอยางที ่2 
     แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที ่1 
     แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที ่2 
 
   ในกรณีที่คาความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน (  ≠  ) 
  

     
 
   เมื่อ  t  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t - distribution 
      แทน คาเฉลี่ยกลุมตัวอยางที ่1 
      แทน คาเฉลี่ยกลุมตัวอยางที ่2  
     แทน คาความแปรปรวนของคะแนนของกลุมตัวอยางที ่1 
      แทน คาความแปรปรวนของคะแนนของกลุมตัวอยางที ่2 
     แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที ่1 
     แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที ่2 
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   โดยที่  

      
 
  3.2  ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม ใช
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) (ชูศรี วงรัตน. 2534: 249)  
 

     
 
   เมื่อ  F    แทน คาการแจกแจงทีใ่ชพิจารณาใน F – distribution   
          แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม  
       (Mean Square between Groups) 
          แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม  
       (Mean Square within Groups) 
    
   โดยมีองศาอิสระ (Degree of Freedom หรือ df ) ดังนี ้
    df   =  n -1 
    df (B)  =  k -1 (ระหวางกลุม) 
    df (W)  =  n -k  (ภายในกลุม) 
 
   เมื่อ  n   แทน จํานวนขอมูลทั้งหมดหรือจํานวนประชากร 
    k    แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
    df    แทน ชั้น แหงความเปนอิสระ 
 
   ถาผลการทดสอบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว คือ มีนัยสําคัญ 
0.05 หรือ ระดับความเชื่อมั่น 95% จะตองทา การทดสอบเปนรายคูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางที่
แตกตางกัน โดยใชสูตรตามวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) (กัลยา วาณิชย
บัญชา. 2545: 332–333)  
  



 52 

      
 
   เมื่อ     แทน  คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% และชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม 
    MSD  แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม (MSw) 
    K  แทน จํานวนกลุมประชากรทัง้หมด 
    N  แทน จํานวนประชากรทัง้หมด 
       แทน คาความคลาดเคลื่อน  
    ni  แทน จํานวนขอมูลของกลุม i 
    nj  แทน จํานวนขอมูลของกลุม j 
 
   ในกรณีที่คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน ใหใชคาของ Brown-
Forsythe (β) ซึงมีสตูรดังนี ้
 
      

 

   โดยคา  

 
   เมื่อ β  แทน คาสถติิทีใ่ชพิจารณาใน Brown-Forsythe 
       แทน  ประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม  
       (Mean Square between Groups) 
       แทน  ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม  
       (Mean Square within Groups) 
    K  แทน จํานวนกลุมประชากรทัง้หมด 
    nj  แทน จํานวนขอมูลของกลุม j 
    N  แทน จํานวนประชากรทัง้หมด 
      แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่i 
 
   ในกรณีที่ผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิการทําเปนราย
คูเพ่ือดูวามีคูใดที่แตกตางกันโดยใชวิธี Dunnett’s T3 ซึงมีสูตรดังนี ้
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   เมื่อ t  แทน  คาสถติิทีใ่ชพิจารณาใน t – distribution 
      แทน  ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม  
       (Mean Square within Groups) สําหรับ Brown-Forsythe 
      แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ i 
      แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ j 
      แทน จํานวนขอมูลของกลุม i 
      แทน จํานวนขอมูลของกลุม j 
 
  3.3  สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกันหรือหาความสัมพันธระหวาง
ขอมูล2 ชุดที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 316) 
  

     
 
   เมื่อ    แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
    ∑x  แทน  ผลรวมของคะแนน X 
    ∑y แทน ผลรวมของคะแนน Y   
      แทน  ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง  
     แทน  ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง    
      แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และY ทุกคู 
    n   แทน  จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 
 
 โดยที่คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธมีคาระหวาง -1≤ r ≤ 1 (กัลยา วาณิชบัญชา. 2544: 280) 
ซึ่งความหมายของคา r มีดังนี ้  
 1.  คา r เปนลบ แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
 2.  คา r เปนบวก แสดงวา xและy มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
 3.  ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธกันในระดับมาก 
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 4.  ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถงึ x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเตรงกันขามและมี
ความสัมพันธกันในระดับมาก 
 5.  ถา r เทากับ 0 แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกัน 
 6.  ถา r เขาใกล 0 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันนอย 
 
  สําหรับการแปลความหมายระดับความสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 316) กําหนดได 
ดังนี้  
 1.  ถาคา r มีคามากกวา 0.70 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูง 
 2.  ถาคา r มีคาระหวาง 0.30-0.70 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
 3.  ถาคา r มีคานอยกวา 0.30 แสดงวา ไมมีความสัมพันธในระดับต่ํา 
 4.  ถาคา r มีคาเทากับ 0 แสดงวา ไมมีความสัมพันธกัน 

 
 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่องการรับรู คุณภาพการบริการและแนวโนม
พฤติกรรมของผูบริโภค ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. โดยการวิเคราะหขอมูลและ
การแปลผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้ 
 n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 X   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df   แทน ชั้นของความเปนอิสระ(Degree of Freedom) 
 t   แทน คาสถติิทีใ่ชพิจารณา t - Distribution 
 F  แทน คาที่ใชพิจารณา F - Distribution 
 r   แทน คาสัมประสทิธิ์สหสมัพันธ (Pearson Correlation) 
 Min  แทน คาต่ําสุด (Minimum) 
 Max  แทน คาสูงสุด (Maximum) 
 LSD แทน วิธีผลตางมนีัยสําคัญนอยที่สุด (Least – Significant Difference) 
 H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถติิในการทดสอบสมมตฐิานดวยโปรแกรม SPSS 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 
 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.01 
 MS แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัยโดยแบงการนํา 
เสนอออกเปน 5 ตอน ตามลําดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการรับรูของผูบริโภคตอโครงการครอบครัวสุขสันต
กับบริการ ขสมก. โดยแบงเปนสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ 
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 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันต
กับบริการ ขสมก. โดยแบงเปนดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานความรวดเร็วใน
การตอบสนอง ดานความเชื่อมั่นไววางใจ และดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการเขารวมโครงการของผูบริโภค
ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยแสดงคาเฉลี่ย และคาเฉลี่ย
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 3 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ  
     สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 
 

ลักษณะของขอมูลดานประชากรศาสตร ความถี่ (คน) รอยละ 
1. เพศ   

ชาย  100  25.00 
หญิง  300  75.00 

รวม  400  100.00 
2. อายุ   

15 – 24 ป  27  6.75 
25 – 34 ป  137  34.25 
35 – 44 ป  92  23.00 
45 – 54 ป  82  20.50 
55 ปข้ึนไป  62  15.50 

รวม  400  100.00 
3. สถานภาพสมรส   

โสด  234  58.50 
สมรส/อยูดวยกัน  
หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 

 123 
 43 

 30.75 
 10.75 

รวม  400  100.00 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ลักษณะของขอมูลดานประชากรศาสตร ความถี่ (คน) รอยละ 
4. ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตร ี  119  29.75 
ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญาตร ี

 236 
 45 

 59.00 
 11.25 

รวม  400  100.00 
 5. อาชีพ    

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  9  2.25 
รับราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ 
พนักงานบริษทัเอกชน 
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ 
เกษียณอายุ/ไมไดทํางาน 
อ่ืนๆ โปรดระบุ………. 

 55 
 192 
 99 
 35 
 10 

 13.75 
 48.00 
 24.75 
 8.75 
 2.50 

รวม  400  100.00 
 6. รายไดตอเดือน   

นอยกวาหรือเทากับ 9,000 บาท  58   14.50  
9,001 – 18,999 บาท 
19,000 – 28,999 บาท 
29,000 – 38,999 บาท 
39,000 – 48,999 บาท 
49,000 บาท ข้ึนไป  

 158 
 98 
 49 
 12 
 25 

 39.50 
 24.50 
 12.25 
 3.00 
 6.25 

รวม  400  100.00 
 
 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 
400 คน จําแนกไดดังนี้ 
 เพศ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 
75.00 และเปนเพศชาย จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 
 อายุ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 137 คน คิด
เปนรอยละ 34.25 รองลงมาคืออายุระหวาง 35 - 44 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 อายุ
ระหวาง 45 - 54 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 อายุ 55 ปข้ึนไป จํานวน 62 คน คิดเปน
รอยละ 15.50 และมีอายุระหวาง 15 - 24 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.75 ตามลําดับ 
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 สถานภาพสมรส ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 234 คน 
คิดเปนรอยละ 58.50 รองลงมาคือสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.75 และหยา
ราง/หมาย/ แยกกันอยู จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับการปริญญาตรี
จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมาคือมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 119 
คนคิดเปนรอยละ 29.75 และมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 
11.25ตามลําดับ 
 อาชีพ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาคือทําธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 99 คน คิด
เปนรอยละ 24.75 อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.75 
เกษียณอายุ/ไมไดทํางาน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75 อ่ืนๆ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
2.50 และเปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.25 ตามลําดับ  
 รายไดตอเดือน ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 9,001-18,999 บาท 
จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 รองลงมาคือมีรายได 19,000-28,999 บาท จํานวน 98 คน 
คิดเปนรอยละ 24.50 มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 9,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.50 
มีรายได 29,000-38,999 บาท จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.25 มีรายได 49,000 ข้ึนไป จํานวน 
25 คน คิดเปนรอยละ 6.25 และมีรายได 39,000-48,999 บาท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 
ตามลําดับ 
 เนื่องจากขอมูลสวนบุคคลดานอาชีพ และรายได มีความถี่ของขอมูลกระจายตัวไม
สม่ําเสมอ และบางกลุมมีจํานวนความถี่นอยเกินไป ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการรวบรวมขอมูลใหม
เพ่ือใหเกิดการกระจายตัวของขอมูลมีความสม่ําเสมอ เพ่ือทําการทดสอบสมมติฐานซึ่งไดกลุมใหม 
ดังนี้ 
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ตาราง 4 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ และรายไดที ่
     จัดกลุมใหม 
 

ลักษณะของขอมูลดานประชากรศาสตร ความถี ่
(คน) 

รอยละ 

5. อาชีพ   
รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 55 13.75 
พนักงานบริษทัเอกชน 192 48.00 
ธุรกิจสวนตัว/ อาชีพอิสระ 99 24.75 
เกษียณอายุราชการ/ ไมไดทํางาน, นักเรียน นิสติ  
นักศึกษา และอ่ืนๆ 54 13.50 

รวม  400  100.00 
5. รายไดตอเดือน   

นอยกวา หรือเทากับ 9,000 บาท 58 14.50 
9,001 – 18,999 บาท 158 39.50 
19,000 – 28,999 บาท 98 24.50 
29,000 – 38,999 บาท 49 12.25 
39,000 บาทข้ึนไป 37 9.25 

รวม  400  100.00 
 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในการจัดกลุมใหม 
จําแนกไดดังนี้ 
 อาชีพ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาคือทําธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 99 คน คิด
เปนรอยละ 24.75 อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.75 และ
เกษียณอายุ/ไมไดทํางาน/แมบาน/นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 
 รายไดตอเดือน ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 9,001-18,999 บาท 
จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 รองลงมาคือมีรายได 19,000-28,999 บาท จํานวน 98 คน 
คิดเปนรอยละ 24.50 มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 9,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.50 
มีรายได 29,000-38,999 บาท จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.25 และมีรายได 39,000 บาทข้ึนไป 
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25 ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการรับรูขาวสารเก่ียวกับโครงการครอบครัวสุขสันต
กับบริการ ขสมก. จากสื่อประเภทตางๆ ไดแก การรับรูจากสื่อมวลชน การรับรูจากสื่อบุคคล และ
การรับรูจากสื่อเฉพาะกิจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแสดงคาเฉลี่ย และคาเฉลี่ย
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการรับรูขาวสารของโครงการครอบครัว 
     สุขสันตกับบริการ ขสมก. จากสื่อประเภทตางๆ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประเภทสื่อ X   S.D.  ระดับการรับรู 
การรับรูจากสื่อมวลชน 
1. โฆษณาผานสื่อตางๆทางทีวี หรือวิทยุ  

เชน Bus Sound 103.5 FM Happy Station 

 
2.90 

 
0.921 

 
ปานกลาง 

2. หนังสือพิมพ / สื่อสิ่งพิมพ 2.90 0.908 ปานกลาง 
รวม 2.90 0.793 ปานกลาง 

การรับรูจากสื่อบุคคล 
1. สมาชิกครอบครัว / ญาติพ่ีนอง 

 
3.11 

 
1.070 

 
ปานกลาง 

2. เพ่ือนรวมสถาบัน / เพ่ือนรวมงาน 3.37 0.980 ปานกลาง 
รวม 3.24 0.875 ปานกลาง 

การรับรูจากสื่อเฉพาะกิจ 
1. ใบปลิว / แผนพับ / ปายโฆษณา ทั้งในรถเมล หรือ

ตามปายรถเมล 

 
3.42 

 
1.083 

 
มาก 

2. อินเตอรเนต / เวปไซต เชน www.facebook.co.th 
, www.bmta.co.th , 
http://www.polyboon.com/9wat , ฯลฯ  

3.24 1.151 ปานกลาง 

3. กิจกรรมพิเศษ เชน ออกบูตตามปายรถเมล / โรด
โชว  

2.65 1.012 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.773 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการรับรูขอมูลเก่ียวกับโครงการครอบครัวสุขสันต
กับบริการ ขสมก. จากสื่อประเภทตางๆพบวา ผูบริโภคมีการรับรูขาวสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล 
และสื่อเฉพาะกิจ ดังตอไปนี้ 
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 การรับรูขาวสารจากสื่อมวลชน ผูบริโภคมีระดับการรับรูขาวสารเก่ียวกับโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. จากสื่อมวลชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.90 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคมีการรับรูขาวสารโฆษณาผานสื่อตางๆทางทีวี 
หรือวิทยุ และผานสื่อหนังสือพิมพ หรือสื่อสิ่งพิมพ โดยมีระดับการรับรูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากัน คือเทากับ 2.90  
 การรับรูขาวสารจากสื่อบุคคล ผูบริโภคมีระดับการรับรูขาวสารเก่ียวกับโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. จากสื่อบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.24 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคมีการรับรูขาวสารผานทางเพ่ือนรวมสถาบัน 
หรือเพ่ือนรวมงานมากที่สุด โดยมีระดับการรับรูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และมีการ
รับรูขาวสารจากสมาชิกครอบครัว หรือญาติพ่ีนองในระดับรองลงมา โดยมีระดับการรับรูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11  
 การรับรูขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ ผูบริโภคมีระดับการรับรูขาวสารเก่ียวกับโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. จากสื่อเฉพาะกิจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.10 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคมีการรับรูขาวสารผานทางใบปลิว,แผนพับ 
และปายโฆษณา ทั้งในรถเมล หรือตามปายรถเมลมากที่สุด โดยมีระดับการรับรูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.42 และมีการรับรูขาวสารผานทางอินเตอรเนต / เวปไซต และมีการรับรูขาวสาร
จากกิจกรรมพิเศษ เชน ออกบูตตามปายรถเมล / โรดโชว ในระดับรองลงมา โดยมีระดับการรับรูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 และ 2.65 ตามลําดับ  
 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันต
กับบริการ ขสมก. ในดานตางๆ ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานความ
รวดเร็วในการตอบสนอง ดานความเชื่อมั่นไววางใจ และดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแสดงคาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตาราง
ตอไปนี้ 
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพการบริการของโครงการ 
     ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดานลักษณะทาง 
     กายภาพ 
 

คุณภาพการบริการ 
ดานลักษณะทางกายภาพ  X   S.D.  ระดับคุณภาพ 

1. ความสะดวกของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ 3.82 0.701 ดี 
2. ความสะอาดของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ 3.71 0.695 ดี 
3. ภายในโครงการมสีญัลักษณบอกจุดในการใหบริการ

สังเกตไดอยางชัดเจน 3.78 0.769 ดี 
4. ความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสาร 3.98 0.682 ดี 
5. ความสะอาดของรถที่ทานโดยสารทัง้ภายในและนอก 3.70 0.707 ดี 
6. สภาพความพรอมในดานตางๆของรถที่ทานโดยสาร 

เชน แอร,เบาะที่นั่ง,กระจก ฯลฯ 3.54 0.721 ดี 
7. ความเพียงพอของรถในการใหบริการ 3.50 0.759 ดี 
8. ความเพียงพอของพนักงานในการใหบริการ 3.58 0.689 ดี 
9. ความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงตัวของพนักงาน 3.79 0.688 ดี 
คุณภาพการบริการดานลักษณะทางกายภาพ 3.72 0.514 ด ี
 
 จากตาราง 6 จะเห็นไดวา ผูบริโภคไดรับการบริการจากทางโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ในดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และ
เมื่อพิจารณาปจจัยคุณภาพการบริการดานลักษณะทางกายภาพเปนรายขอ พบวา ความสะดวกใน
การซื้อตั๋วโดยสารมากที่สุด โดยมีระดับคุณภาพการบริการในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 
รองลงมาคือความสะดวกของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ ความเปนระเบียบเรียบรอยในการ
แตงตัวของพนักงาน ภายในโครงการมีสัญลักษณบอกจุดในการใหบริการสังเกตไดอยางชัดเจน 
ความสะอาดของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ ความสะอาดของรถที่ทานโดยสารทั้งภายในและ
ภายนอก ความเพียงพอของพนักงานในการใหบริการ สภาพความพรอมในดานตางๆของรถที่ทาน
โดยสาร เชน แอร,เบาะที่นั่ง,กระจก และความเพียงพอของรถในการใหบริการ โดยมีระดับคุณภาพ
การบริการในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82, 3.79, 3.78, 3.71, 3.70, 3.58, 3.54 และ 3.50 
ตามลําดับ 
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพการบริการของโครงการ 
     ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความนาเชื่อถือ 
 

คุณภาพการบริการ 
ดานความนาเชื่อถือ  X   S.D.  ระดับคุณภาพ 

1. วันและเวลาในการเขารวมโครงการตรงตามที่ได
ประกาศไว 3.75 0.748 ดี 

2. ราคาคาบริการตรงตามที่ไดกําหนดไว 3.87 0.686 ดี 
3. ตารางเวลาในการเดินทางตรงกับเวลาจรงิทีไ่ดใหขอมูล

ไว 3.74 0.733 ดี 
4. เจาหนาที่ใหขอมูลเก่ียวกับโครงการไดอยางถูกตอง 3.74 0.686 ดี 
5. ความปลอดภัยในการเดินทาง เชน ปญหาอาชญากรรม 

หรืออุบัติเหตุตางๆ 3.68 0.708 ดี 
คุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือ 3.76 0.558 ด ี

 
 จากตาราง 7 จะเห็นไดวา ผูบริโภคไดรับการบริการจากทางโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ในดานความนาเชื่อถือโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และเมื่อ
พิจารณาปจจัยคุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือเปนรายขอ พบวา ราคาคาบริการตรงตามที่
ไดกําหนดไวมากที่สุด โดยมีระดับความนาเชื่อถือในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 รองลงมาคือ
วันและเวลาในการเขารวมโครงการตรงตามที่ไดประกาศไว ตารางเวลาในการเดินทางตรงกับเวลา
จริงที่ไดใหขอมูลไว เจาหนาที่ใหขอมูลเก่ียวกับโครงการไดอยางถูกตอง และความปลอดภัยในการ
เดินทาง เชน ปญหาอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุตางๆ โดยมีระดับคุณภาพการบริการในระดับดี โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75, 3.74, 3.74 และ 3.68 ตามลําดับ 
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพการบริการของโครงการ 
     ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความรวดเร็วใน 
     การตอบสนอง 
 

คุณภาพการบริการ 
ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง  X   S.D.  ระดับคุณภาพ 

1. พนักงานสามารถใหขอมูลในดานตางๆ เชนดานการ
เดินทาง, ข้ันตอนในการจองบัตร ฯลฯ แกผูเขารวม
โครงการไดในทันททีี่ผูเขารวมโครงการเขามาติดตอ 3.76 0.674 ดี 

2. พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการและตอบปญหา 3.78 0.727 ดี 
3. ความรวดเร็วในแตละข้ันตอนของการบริการ 3.74 0.694 ดี 
4. ความเหมาะสมดานระยะเวลาในการรอคอยการออก

เดินทาง 3.59 0.747 ดี 
คุณภาพการบริการดานความรวดเร็วในการ

ตอบสนอง 
3.72 0.604 ด ี

 
 จากตาราง 8 จะเห็นไดวา ผูบริโภคไดรับการบริการจากทางโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ในดานความรวดเร็วในการตอบสนองโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.72 และเมื่อพิจารณาปจจัยคุณภาพการบริการดานความรวดเร็วในการตอบสนองเปนรายขอ 
พบวา พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการและตอบปญหามากที่สุด โดยมีระดับความนาเชื่อถือ
ในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 รองลงมาคือพนักงานสามารถใหขอมูลในดานตางๆ เชนดาน
การเดินทาง,ข้ันตอนในการจองบัตร ฯลฯ แกผูเขารวมโครงการไดในทันทีที่ผูเขารวมโครงการเขามา
ติดตอ ความรวดเร็วในแตละข้ันตอนของการบริการ และความเหมาะสมดานระยะเวลาในการรอคอย
การออกเดินทาง โดยมีระดับคุณภาพการบริการในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76, 3.74 และ 
3.59 ตามลําดับ 
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพการบริการของโครงการ 
     ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดานความเชื่อมั่น 
     ไววางใจ 
 

คุณภาพการบริการ 
ดานความเชื่อม่ันไววางใจ  X   S.D.  ระดับคุณภาพ 

1. พนักงานมีความเชี่ยวชาญในเสนทางทีจ่ะเดินทาง 4.03 0.616 ดี 
2. พนักงานมีความสุภาพ ออนนอม ในการใหบริการ 3.83 0.690 ดี 
3. พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา

ไดดี 3.72 0.657 ดี 
4. ผูเขารวมโครงการไดรับบริการตามโปรแกรมที่โครงการ

ไดกําหนดข้ึนอยางครบถวน 3.76 0.659 ดี 
5. โครงการมีความพรอมในการใหบริการทัง้กอน,ระหวาง

ทาง และหลังการเดินทาง 3.74 0.664 ดี 
คุณภาพการบริการดานความเชื่อม่ันไววางใจ 3.81 0.522 ด ี

 
 จากตาราง 9 จะเห็นไดวา ผูบริโภคไดรับการบริการจากทางโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ในดานความเชื่อมั่นไววางใจโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และ
เมื่อพิจารณาปจจัยคุณภาพการบริการดานความเชื่อมั่นไววางใจเปนรายขอ พบวา พนักงานมีความ
เชี่ยวชาญในเสนทางที่จะเดินทางมากที่สุด โดยมีระดับความนาเชื่อถือในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.03 รองลงมาคือพนักงานมีความสุภาพ ออนนอม ในการใหบริการ ผูเขารวมโครงการไดรบั
บริการตามโปรแกรมที่โครงการไดกําหนดข้ึนอยางครบถวน โครงการมีความพรอมในการใหบริการ
ทั้งกอน,ระหวางทาง และหลังการเดินทาง และพนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดดี โดยมีระดับคุณภาพการบริการในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83, 3.76, 3.74 และ 3.72 
ตามลําดับ 
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพการบริการของโครงการ 
     ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครดานการเขาถึงจติใจ 
     ของลูกคา 
 

คุณภาพการบริการ 
ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา  X   S.D.  ระดับคุณภาพ 

1. ความเสมอภาคในการใหบริการกับลูกคา เชน ไมมีการ
ลัดคิวในการใหบริการ 3.84 0.717 ดี 

2. ความเปนกันเองของพนักงานกับลูกคา เชน การกลาว
ทักทาย หรือจดจําชื่อของลูกคาได 3.68 0.716 ดี 

3. ความเอาใจใสตอความตองการหรือปญหาของลูกคา 
ตลอดจนความชวยเหลือของพนักงาน 3.74 0.702 ดี 

4. โครงการเอาใจใสลูกคาเสมือนเปนคนสําคัญ 3.68 0.717 ดี 
5. ยินดีรับฟงคําแนะนําและติชมของลูกคา 3.67 0.694 ดี 

คุณภาพการบริการดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา 3.72 0.601 ดี 

 
 จากตาราง 10 จะเห็นไดวา ผูบริโภคไดรับการบริการจากทางโครงการครอบครัวสุขสันต
กับบริการ ขสมก. ในดานการเขาถึงจิตใจของลูกคาโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 
และเมื่อพิจารณาปจจัยคุณภาพการบริการดานการเขาถึงจิตใจของลูกคาเปนรายขอ พบวา ความ
เสมอภาคในการใหบริการกับลูกคา เชน ไมมีการลัดคิวในการใหบริการมากที่สุด โดยมีระดับความ
นาเชื่อถือในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 รองลงมาคือความเอาใจใสตอความตองการหรือ
ปญหาของลูกคา ตลอดจนความชวยเหลือของพนักงาน ความเปนกันเองของพนักงานกับลูกคา เชน 
การกลาวทักทาย หรือจดจําชื่อของลูกคาได โครงการเอาใจใสลูกคาเสมือนเปนคนสําคัญ และยินดี
รับฟงคําแนะนําและติชมของลูกคาโดยมีระดับคุณภาพการบริการในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.74, 3.68, 3.68 และ 3.67 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการเขารวมโครงการของผูบริโภค
ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ประกอบไปดวยผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมใน
การเขารวมโครงการของทานในอนาคตเปนอยางไร หลังจากที่ทานไดใชบริการโครงการทานมี
ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการมากนอยเพียงใด และหลังจากที่ทานไดใชบริการโครงการทานจะ
แนะนําผูอ่ืนมาใชบริการหรือไม โดยแสดงคาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดัง
ตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ย และคาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม 
     โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโนมพฤติกรรม  X   S.D. 
ระดับ

แนวโนม 
1. แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันต

กับบริการ ขสมก. ของทานในอนาคตเปนอยางไร 3.80 0.800 
คอนขาง 
เขารวม 

2. หลังจากทีท่านไดใชบริการโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ทานมีความรูสึกพึงพอใจตอโครงการมากนอย
เพียงใด 

3.83 0.739 มาก 

3. หลังจากทีท่านไดใชบริการโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ทานจะแนะนําผูอ่ืนมาใชบริการหรือไม 

3.97 0.805 
คอนขาง
แนะนํา 

แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 3.87 0.682 มาก 
 
 จากตาราง 11 จะเห็นไดวา ผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. โดยรวมอยูในระดับที่มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันต
กับบริการ ขสมก. ในอนาคต ในระดับคอนขางเขารวม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 สวนในดาน
หลังจากที่ผูบริโภคไดใชบริการโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ผูบริโภคมีความรูสึกพึง
พอใจตอโครงการ ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 และหลังจากที่ผูบริโภคไดใชบริการ
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ผูบริโภคจะแนะนําผูอ่ืนมาใชบริการตอ ในระดับ
คอนขางแนะนํา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 
 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน  
การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน  
 การทดสอบสมมติฐานในดานเพศ สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานคือ สถิติ Independent  
t-test ในดาน อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน สถิติที่ใชในการ
ทดสอบสมมติฐาน คือสถิติ (One-Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) 
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 เพศ 
 สมมติฐานขอที่ 1.1 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ
ดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครวัสขุ
สันตกับบริการ ขสมก.ไมแตกตางกัน  
 H1: ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครวัสขุ
สันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชสถิติ (Independent 
Samples t-test) ใชระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ 2-tailed 
Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอนโดยใช Levene’s test ซึ่งตั้ง 
สมมติฐานดังนี้ 
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
 ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากความแปรปรวนของขอมูลเทากันทุกกลุมใหทดสอบ
คา t-test ดวย Equal variances assumed และถาคาแปรปรวนของขอมูลไมเทากันทุกกลุมให
ทดสอบคา t-test ดวย Equal variance not assumed 
 
ตาราง 12 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของแนวโนมพฤตกิรรมในการเขารวมโครงการของ 
     ผูบริโภค จําแนกตามเพศ 
 

Levene’s test for Equality of Variance แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค 
F Sig 

แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม 4.174* 0.042 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 12 แสดงคาความแปรปรวนในแตละกลุม Levene’s test for Equality of 
Variance สามารถอธิบายไดดังนี้ 
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 แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม จําแนกตามตัวแปรเพศ มคีา Sig เทากับ 
0.042 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาคาความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุมแตกตางกัน จึงดูสถิติ
จาก Equal Variances not assumed 
 
ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับ 
     บริการ ขสมก. ของผูบริโภค จําแนกตามเพศ 
 

t-test for Equality of Means แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ 

ขสมก. เพศ X  S.D. t df Sig. 

ชาย 3.84 0.595 -0.462 200.501 0.645 แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม หญิง 3.87 0.710    

 
 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบเพศของผูบริโภคโดยใชสถิติ Independent 
Sample t-Test จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ดานแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม มี
คา Sig.(2tailed) เทากับ 0.645 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 
 อายุ 
 สมมติฐานขอที่ 1.2 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ
ดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสขุ
สันตกับบริการ ขสมก.ไมแตกตางกัน  
 H1: ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสขุ
สันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยกรวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนในแตละกลุมกอน ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ตอเมื่อ Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
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ยอมรับในสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันนํามาเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
โดยทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่งตั้งสมมติฐาน
ดังนี้ 
  H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
  H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 14 
 
ตาราง 14 การทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษาโดยใช Levene’s test 
 

แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค Levene’s 
test 

df1 df2 Sig. 

แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 0.619 4 395 0.649 
 
 จากตาราง 14 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุ พบวาแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวมกับกลุมอายุแตกตางกัน มีคา Significant (Sig.) เทากับ 0.649 
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา
คาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุไมแตกตางกัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 15 การเปรียบเทียบคาความแตกตางดานแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม  
     จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ One-Way Analysis of Variance 
 

แนวโนมพฤติกรรมในการ 
เขารวมโครงการ 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

แนวโนมพฤติกรรม
ในการเขารวม
โครงการรวม 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

9.975 
175.846 
185.821 

4 
395 
399 

2.494 
.445 

5.602* 0.000 
 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม จําแนกตามระดับอายุโดยใชสถิติ One-Way Analysis of Variance พบวา มีคา 
Significant (Sig.) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามอยางนอย 4 กลุมระดับอายุมีคาเฉลี่ยดาน
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัย 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดย
ใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 16 
 
ตาราง 16 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ 
     รวมจําแนกตามอายุ โดยใชวิธี LSD 
 

ระดับอาย ุ X  
15 – 24 ป 

3.49 
25 - 34 
ป3.77 

35 - 44 
ป3.84 

45 – 54 ป 
4.00 

55 ปข้ึนไป
4.10 

15 – 24 ป 3.49 - 
-0.275 
(0.051) 

-0.343* 
(0.019) 

-0.510* 
(0.001) 

-0.603* 
(0.000) 

25 – 34 ป 3.77 - - 
-0.068 
(0.449) 

-0.235* 
(0.012) 

-0.328* 
(0.001) 

35 – 44 ป 3.84 - - - 
-0.167 
(0.100) 

-0.260* 
(0.018) 

45 – 54 ป 
 4.00 - - - - 

-0.093 
(0.410) 

55 ปข้ึนไป 4.10 - - - - - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการรวมจําแนกตามระดับอายุ พบวา ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 15-24 ป กับผูบริโภคที่มี
ระดับอายุ 35-44 ป มีคา Sig. เทากับ 0.019 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 15-24 ป มี
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวมแตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีระดับอายุ 35-44 ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีระดับอายุ 15-24 ป มีแนวโนมพฤติกรรมใน
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การเขารวมโครงการรวม นอยกวาผูบริโภคที่มีระดับอายุ 35-44 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.343 
 ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 15-24 ป กับผูบริโภคที่มีระดับอายุ 45-54 ป มีคา Sig. เทากับ 
0.001หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 15-24 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
รวมแตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีระดับอายุ 45-54 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผูบริโภคที่มีระดับอายุ 15-24 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม นอยกวา
ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 45-54 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.510 
 ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 15-24 ป กับผูบริโภคที่มีระดับอายุ 55 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 
0.000หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 15-24 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
รวมแตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีระดับอายุ 55 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผูบริโภคที่มีระดับอายุ 15-24 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม นอยกวา
ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 55 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.603 
 ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 25-34 ป กับผูบริโภคที่มีระดับอายุ 45-54 ป มีคา Sig. เทากับ 
0.012หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 25-34 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
รวมแตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีระดับอายุ 45-54 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผูบริโภคที่มีระดับอายุ 25-34 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม นอยกวา
ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 45-54 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.235 
 ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 25-34 ป กับผูบริโภคที่มีระดับอายุ 55 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 
0.001หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 25-34 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
รวมแตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีระดับอายุ 55 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผูบริโภคที่มีระดับอายุ 25-34 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม นอยกวา
ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 55 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.328 
 ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 35-44 ป กับผูบริโภคที่มีระดับอายุ 55 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 
0.018หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 35-44 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
รวมแตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีระดับอายุ 55 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผูบริโภคที่มีระดับอายุ 35-44 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม นอยกวา
ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 55 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.260 
 สวนรายคูอ่ืนๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
 
 
 



 73 

 สถานภาพสมรส 
 สมมติฐานขอที ่1.3 ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มสีถานภาพสมรสแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.ไมแตกตางกัน  
 H1: ผูบริโภคที่มสีถานภาพสมรสแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยกรวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนในแตละกลุมกอน ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ตอเมื่อ Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับในสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันนํามาเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 โดยทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานดังนี ้
  H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
  H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 17 
 
ตาราง 17 การทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษาโดยใช Levene’s test 
 

แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค Levene’
s test 

df1 df2 Sig. 

แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 3.855* 2 397 0.022 
 

*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 17 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพสมรส พบวา
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวมกับกลุมสภานภาพสมรสแตกตางกัน มีคา Significant 
(Sig.) เทากับ 0.022 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความวาคาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพสมรสแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-
Forsythe test ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 18 การเปรียบเทียบคาความแตกตางดานแนวโนมพฤตกิรรมในการเขารวมโครงการรวม  
     จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชสถติิ Brown-Forsythe test 
 

แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ Statistic df1 df2 Sig. 
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม 

Brown- 
Forsythe 9.637* 2 241.087 0.000 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม จําแนกตามระดับสถานภาพสมรส โดยใชสถิติ Brown-Forsythe test พบวา มีคา 
Significant (Sig.) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามอยางนอย 2 กลุมระดับสถานภาพสมรสมี
คาเฉลี่ยดานแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัย 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดย
ใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 19 
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ตาราง 19 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ 
     รวมจําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชวิธี Dunnett’s T3 
 

สถานภาพสมรส X  
โสด 

 
(3.80) 

สมรส / 
อยูดวยกัน 

(3.85) 

หยาราง / หมาย / 
แยกกันอยู 

(4.26) 

โสด  3.80 - 
-0.042 
(0.931) 

-0.452* 
(0.000) 

สมรส / อยูดวยกัน 3.85 - - 
-0.410* 
(0.000) 

หยาราง / หมาย / แยกกันอยู 4.26 - - - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการรวมจําแนกตามระดับสถานภาพสมรส พบวาผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด กับ
ผูบริโภคที่มีสถานภาพหยาราง หมาย หรือแยกกันอยู มีคา Sig. เทากับ 0.000 หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม แตกตางเปนรายคูกับ
ผูบริโภคที่มีสถานภาพหยาราง หมาย หรือแยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม นอยกวาผูบริโภคที่มี
สถานภาพหยาราง หมาย หรือแยกกันอยู โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.452 
 ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส หรืออยูดวยกัน กับผูบริโภคที่มีสถานภาพหยาราง หมาย 
หรือแยกกันอยู มีคา Sig. เทากับ 0.000 หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส หรืออยูดวยกัน 
มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีสถานภาพหยา
ราง หมาย หรือแยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส 
หรืออยูดวยกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม นอยกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพ
หยาราง หมาย หรือแยกกันอยู โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.410  
 สวนรายคูอ่ืนๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ระดับการศึกษา 
 สมมติฐานขอที ่1.4 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.ไมแตกตางกัน  
 H1: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยกรวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนในแตละกลุมกอน ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ตอเมื่อ Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับในสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันนํามาเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 โดยทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานดังนี้ 
  H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
  H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 20 
 
ตาราง 20 การทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษาโดยใช Levene’s test 
 

แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค Levene’s 
test 

df1 df2 Sig. 

แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 1.335 2 397 0.264 
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 จากตาราง 20 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษา พบวา
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวมกับกลุมระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคา Significant 
(Sig.) เทากับ 0.264 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวาคาความแปรปรวนของแตละกลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน จึงใชสถิติ F-
test ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 21 การเปรียบเทียบคาความแตกตางดานแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม  
     จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติ One-Way Analysis of Variance 
 

แนวโนมพฤติกรรมในการ 
เขารวมโครงการ 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

แนวโนมพฤติกรรม
ในการเขารวม
โครงการรวม 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

 2.681 
183.140 
185.821 

2 
397 
399 

1.340 
 .461 

2.905 0.056 

 
 จากตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม จําแนกตามระดับการศึกษาโดยใชสถิติ One-Way Analysis of Variance พบวา มีคา 
Significant (Sig.) เทากับ 0.056 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมใน
การเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัย 
 
 อาชีพ 
 สมมติฐานขอที ่1.5 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ
ดังนี ้
 H0: ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัว
สุขสันตกับบริการ ขสมก.ไมแตกตางกัน  
 H1: ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัว
สุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยกรวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
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เชื่อมั่นที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนในแตละกลุมกอน ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ตอเมื่อ Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับในสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันนํามาเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 โดยทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานดังนี ้
  H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
  H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 22 
 
ตาราง 22 การทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพโดยใช Levene’s test 
 

แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค Leven’s 
test 

df1 df2 Sig. 

แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 9.376* 3 396 0.000 
 

*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 22 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพ พบวาแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวมกับกลุมอาชีพแตกตางกัน มีคา Significant (Sig.) เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวาคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพแตกตางกัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe test 
ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 23 การเปรียบเทียบคาความแตกตางดานแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม  
     จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe test 
 

แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ Statistic df1 df2 Sig. 
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม 

Brown- 
Forsythe 19.567* 3 319.219 0.000 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe test พบวา มีคา Significant (Sig.) 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามอยางนอย 3 กลุมอาชีพมีคาเฉลี่ยดานแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานในการ
วิจัย 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดย
ใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 24 
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ตาราง 24 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ 
     รวมจําแนกตามอาชีพ โดยใชวิธี Dunnett’s T3 
 

อาชีพ X  

รับราชการ / 
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ
(4.02) 

พนักงา
นบริษัท 
เอกชน
(3.66) 

ธุรกิจสวน 
ตัว / อาชีพ

อิสระ 
(4.19) 

เกษียณอายุ 
/ ไมได
ทํางาน 
(3.85) 

รับราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  4.02 - 

0.366* 
(0.000) 

-0.161 
(0.369) 

0.172 
(0.425) 

พนักงานบริษทัเอกชน 3.66 - - 
-0.527* 
(0.000) 

-0.194 
(0.194) 

ธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ 4.19 - - - 
0.333* 
(0.003) 

เกษียณอายุ / ไมไดทํางาน 3.85 - - - - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 24 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการรวมจําแนกตามกลุมอาชีพ พบวาผูบริโภคที่มีอาชีพรับราชการ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กับผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีคา Sig. เทากับ 0.000 หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีอาชีพรับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
รวม แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีอาชีพรับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการรวม มากกวาผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
0.366 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว หรืออาชีพ
อิสระ มีคา Sig. เทากับ 0.000 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว หรือ
อาชีพอิสระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม นอยกวาผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว หรืออาชีพ
อิสระ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.527 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว หรืออาชีพอิสระ กับผูบริโภคที่เกษียณอายุ หรือไมได
ทํางาน มีคา Sig. เทากับ 0.003 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว หรืออาชีพอิสระ มี
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แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่เกษียณอายุ หรือ
ไมไดทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว หรืออาชีพ
อิสระ มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม มากกวาผูบริโภคที่เกษียณอายุ หรือไมได
ทํางาน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.333 
 สวนรายคูอ่ืนๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
 รายไดตอเดือน 
 สมมติฐานขอที ่1.6 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.ไมแตกตางกัน  
 H1: ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยกรวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใชระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนในแตละกลุมกอน ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) ก็ตอเมื่อ Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับในสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันนํามาเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 โดยทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานดังนี ้
  H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
  H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 25 
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ตาราง 25 การทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือนโดยใช Levene’s test 
 

แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค Levene’s 
test df1 df2 Sig. 

แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 1.962 4 395 0.100 
 
 จากตาราง 25 ผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือน พบวา
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม กับกลุมรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีคา Significant 
(Sig.) เทากับ 0.100 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวาคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน จึงใชสถิติ F-test 
ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 26 การเปรียบเทียบคาความแตกตางดานแนวโนมพฤตกิรรมในการเขารวมโครงการรวม  
     จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยใชสถิต ิOne-Way Analysis of Variance 
 

แนวโนมพฤติกรรมในการ 
เขารวมโครงการ 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

แนวโนมพฤติกรรม
ในการเขารวม
โครงการรวม 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

6.869 
178.952 
185.821 

4 
395 
399 

1.717 
.453 

3.791* 0.005 
 

 
* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม จําแนกตามระดับรายไดโดยใชสถิติ One-Way Analysis of Variance พบวา มีคา 
Significant (Sig.) เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามอยางนอย 4 กลุมระดับรายไดมีคาเฉลี่ยดาน
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัย 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดย
ใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหแสดงดังตาราง 27 
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ 
     รวมจําแนกตามอายุ โดยใชวิธี LSD 
 

รายไดตอเดือน X  

นอยกวา 
หรือเทากับ  
9,000 บาท 

(3.95) 

9,001-
18,999 
บาท 

(3.80) 

19,000-
28,999 
บาท 

(3.74) 

29,000-
38,999 
บาท 

(4.15) 

39,000
บาท  
ข้ึนไป 
(3.96) 

นอยกวาหรือเทากับ  
9,000 บาท  3.95 - 

0.151 
(0.145) 

0.203 
(0.069) 

-0.201 
(0.124) 

-0.016 
(0.192) 

9,001-18,999 บาท 3.80 - - 
0.053 

(0.544) 
-0.352* 
(0.001) 

-0.166 
(0.176) 

19,000-28,999 บาท 3.74 - - - 
-0.405* 
(0.001) 

-0.219 
(0.092) 

29,000-38,999 บาท 4.15 - - - - 
0.186 

(0.206) 
39,000 บาท ข้ึนไป 3.96 - - - - - 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการรวมจําแนกตามระดับรายไดตอเดือน พบวาผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอเดือน 
9,001-18,999 บาท กับผูบริโภคที่มีระดับผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอเดือน 29,000-38,999 บาท มี
คา Sig. เทากับ 0.001 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอเดือน 9,001-18,999 บาท มี
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวมแตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอ
เดือน 29,000-38,999 บาทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอ
เดือน 9,001-18,999 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม นอยกวาผูบริโภคที่มี
ระดับรายไดตอเดือน 29,000-38,999 บาทโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.352 
 ผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอเดือน 19,000-28,999 บาท กับผูบริโภคที่มีระดับผูบริโภคที่มี
ระดับรายไดตอเดือน 29,000-38,999 บาท มีคา Sig. เทากับ 0.001 หมายความวา ผูบริโภคที่มี
ระดับรายไดตอเดือน 19,000-28,999 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม
แตกตางเปนรายคูกับผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอเดือน 29,000-38,999 บาทอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอเดือน 19,000-28,999 บาท มีแนวโนมพฤติกรรม
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ในการเขารวมโครงการรวม นอยกวาผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอเดือน 29,000-38,999 บาทโดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.405 
 สวนรายคูอ่ืนๆไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานขอที่ 2 การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ไดแก ดาน
สื่อมวลชน ดานสื่อบุคคล และดานสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ไดดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 2.1 การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดาน
สื่อมวลชน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 H0: การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อมวลชน ไมมีความ 
สัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1: การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อมวลชน มีความ 
สัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
 
ตาราง 28 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรบัรูตอโครงการครอบครัวสุขสนัตกับบริการ  
     ขสมก. ดานสื่อมวลชน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของ 
     ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโนมพฤติกรรม 
ในการเขารวมโครงการรวม การรับรูตอโครงการดานสื่อมวลชน 

Pearson 
Correlation 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานการรับรูผานทางทีวี  0.056 0.261 ไมมีความสัมพันธ - 
ดานการรับรูผานทางหนงัสือพิมพ  0.062 0.214 ไมมีความสัมพันธ - 
การรับรูตอโครงการดานสื่อมวลชนรวม  0.068 0.172 ไมมีความสัมพันธ - 
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 จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูตอโครงการครอบครัว
สุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อมวลชนโดยรวม พบวา การรับรูตอโครงการดานสื่อมวลชนรวม 
กับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการในภาพรวม คา Sig เทากับ 0.172 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูตอ
โครงการดานสื่อมวลชนโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการใน
ภาพรวมไมเพ่ิมทุกจุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.068 แสดงวาตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานการรับรูผานทางทีว ีการรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดาน
การรับรูผานทางทีวี มีคา Sig เทากับ .261 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูตอโครงการดานการรับรูผานทางทีวี ไมมี
ความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.056 แสดงวาตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน 
 ดานการรับรูผานทางหนังสือพิมพ การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ   
ขสมก. ดานการรับรูผานทางหนังสือพิมพ มีคา Sig เทากับ 0.214 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูตอโครงการดานการรบัรู
ผานทางทีวี ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.062 แสดงวาตัวแปรทั้งสองไมมี
ความสัมพันธกัน 
 
 สมมติฐานขอที่ 2.2 การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อ
บุคคล มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 H0: การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อบุคคล ไมมีความ 
สัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1: การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อบุคคล มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
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ตาราง 29 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ  
     ขสมก. ดานสื่อบุคคล มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของ 
     ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโนมพฤติกรรม 
ในการเขารวมโครงการรวม การรับรูตอโครงการดานสื่อบุคคล 

Pearson 
Correlation 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานการรับรูผานทางครอบครัว/ญาติพ่ีนอง  0.210* 0.000 ต่ํา เดียวกัน 
ดานการรับรูผานทางเพ่ือน  0.172* 0.000 ต่ํา เดียวกัน 
การรับรูตอโครงการดานสื่อบุคคลรวม  0.225* 0.000 ต่ํา เดียวกัน 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูตอโครงการครอบครัว
สุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อบุคคลโดยรวม พบวา การรับรูตอโครงการดานสื่อบุคคลรวม กับ
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม คา Sig เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูตอโครงการดาน
สื่อบุคคลโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.225 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคมีการรับรูผานทางสื่อ
บุคคลโดยรวมดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับต่ํา และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานการรับรูผานทางครอบครัว/ญาติพี่นอง การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ดานการรับรูผานทางครอบครัว/ญาติพ่ีนอง มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูตอ
โครงการดานการรับรูผานทางครอบครัว/ญาติพ่ีนอง มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.210 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา กลาวคือ ถา
ผูบริโภคมีการรับรูผานทางครอบครัว/ญาติพ่ีนองดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับต่ํา 
 ดานการรับรูผานทางเพื่อน การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ดานการรับรูผานทางเพ่ือน มีคา Sig เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
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(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูตอโครงการดานการรับรูผานทางเพ่ือน 
มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.172 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคมีการรับรูผานทางเพ่ือนดีข้ึน จะมีแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับต่ํา 

 
 สมมติฐานขอที่ 2.3 การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อ
เฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 H0: การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อเฉพาะกิจ ไมมีความ 
สัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1: การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อเฉพาะกิจ มีความ 
สัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88 

ตาราง 30 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ  
     ขสมก. ดานสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของ 
     ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโนมพฤติกรรม 
ในการเขารวมโครงการรวม การรับรูตอโครงการดานสื่อเฉพาะกิจ 

Pearson 
Correlation 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานการรับรูผานทางใบปลิว / แผนพับ / ปาย
โฆษณา ทัง้ในรถเมล หรือตามปายรถเมล 

 0.129* 0.010 ต่ํา เดียวกัน 

ดานการรับรูผานทางอินเตอรเนต / เวปไซต  0.089 0.076 ไมมี
ความสัมพันธ 

- 

ดานการรับรูผานทางกิจกรรมพิเศษ   0.112* 0.026 ต่ํา เดียวกัน 
การรับรูตอโครงการดานสื่อเฉพาะกิจรวม  0.153* 0.002 ต่ํา เดียวกัน 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูตอโครงการครอบครัว
สุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อเฉพาะกิจโดยรวม พบวา การรับรูตอโครงการดานสื่อเฉพาะกิจ
รวม กับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม คา Sig เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูตอโครงการ
ดานสื่อเฉพาะกิจโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.153 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคมีการรับรูผานทางสื่อ
เฉพาะกิจโดยรวมดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับต่ํา และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานการรับรูผานทางใบปลิว / แผนพับ / ปายโฆษณา ทั้งในรถเมล หรือตามปาย
รถเมล การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานการรับรูผานทางใบปลิว / แผน
พับ / ปายโฆษณา ทั้งในรถเมล หรือตามปายรถเมล มีคา Sig เทากับ 0.010 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูตอโครงการ
ดานการรับรูผานทางใบปลิว / แผนพับ / ปายโฆษณา ทั้งในรถเมล หรือตามปายรถเมล มี
ความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.129 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
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ทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคมีการรับรูผานทางใบปลิว / แผนพับ / ปายโฆษณา 
ทั้งในรถเมล หรือตามปายรถเมลดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนใน
ระดับต่ํา 
 ดานการรับรูผานทางอินเตอรเนต / เวปไซต การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ดานการรับรูผานทางอินเตอรเนต / เวปไซต มีคา Sig เทากับ 0.076 ซึ่งมากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูตอ
โครงการดานการรับรูผานทางอินเตอรเนต / เวปไซต ไมมีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมใน
การเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.089 แสดงวาตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมีการรับรูผานทาง
อินเตอรเนต / เวปไซตดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวมไมเพ่ิมข้ึน 
 ดานการรับรูผานทางกิจกรรมพิเศษ  การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ 
ขสมก. ดานการรับรูผานทางกิจกรรมพิเศษ มีคา Sig เทากับ 0.026 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูตอโครงการดาน
การรับรูผานทางกิจกรรมพิเศษ มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.112 แสดงวาตวั
แปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคมีการรับรูผานทาง
อินเตอรเนต / เวปไซตดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับต่ํา 
 
 สมมติฐานขอที่ 3 คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง ดานความ
เชื่อมั่นไววางใจ และดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติ ได
ดังนี้ 
 สมมติฐานขอที่ 3.1 คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H0: คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานลักษณะทาง
กายภาพ ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 H1: คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานลักษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
 
ตาราง 31 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันต 
     กับบริการ ขสมก. ดานลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม 
     โครงการรวม ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโนมพฤติกรรม 
ในการเขารวมโครงการรวม คุณภาพการบริการดานลักษณะทาง

กายภาพ Pearson 
Correlation 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ความสะดวกของเขตการเดินรถที่ทานมาใช
บริการ 0.332* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ความสะอาดของเขตการเดินรถที่ทานมาใช
บริการ 0.424* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ภายในโครงการมีสญัลักษณบอกจุดในการ
ใหบริการสังเกตไดอยางชัดเจน 0.289* 0.000 ต่ํา เดียวกัน 
ความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสาร 0.427* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ความสะอาดของรถที่ทานโดยสารทัง้ภายใน
และนอก 0.379* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
สภาพความพรอมในดานตางๆของรถที่ทาน
โดยสาร เชน แอร,เบาะที่นั่ง,กระจก ฯลฯ 0.369* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ความเพียงพอของรถในการใหบริการ 0.368* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ความเพียงพอของพนักงานในการใหบริการ 0.434* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงตัว
ของพนักงาน 0.410* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

คุณภาพการบริการดานลักษณะทาง
กายภาพรวม 

0.536* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการดานลักษณะ
ทางกายภาพ พบวา คุณภาพการบริการดานลักษณะทางกายภาพรวม กับแนวโนมพฤติกรรมใน
การเขารวมโครงการรวม คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานลักษณะทางกายภาพ
โดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.536 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการ
บริการดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 
เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานความสะดวกของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ คุณภาพการบริการดาน
ความสะดวกของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดาน
ความสะดวกของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.332 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา
ผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานความสะดวกของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการดีข้ึน จะมี
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานความสะอาดของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ คุณภาพการบริการดานความ
สะอาดของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดาน
ความสะอาดของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.424 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา
ผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานความสะอาดของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการดีข้ึน จะมี
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานภายในโครงการมีสัญลักษณบอกจุดในการใหบริการสังเกตไดอยางชัดเจน
คุณภาพการบริการดานภายในโครงการมีสัญลักษณบอกจุดในการใหบริการสังเกตไดอยางชัดเจน มี
คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานภายในโครงการมีสัญลักษณบอกจุดในการ
ใหบริการสังเกตไดอยางชัดเจน มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.289 แสดงวาตวั
แปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการ
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บริการดานภายในโครงการมีสัญลักษณบอกจุดในการใหบริการสังเกตไดอยางชัดเจนดีข้ึน จะมี
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับต่ํา 
 ดานความสะดวกในการซ้ือต๋ัวโดยสาร คุณภาพการบริการดานความสะดวกในการซื้อ
ตั๋วโดยสาร มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสาร 
มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.427 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานความสะดวก
ในการซื้อตั๋วโดยสารดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปาน
กลาง 
 ดานความสะอาดของรถที่ทานโดยสารทั้งภายในและนอก  คุณภาพการบริการดาน
ความสะอาดของรถที่ทานโดยสารทั้งภายในและนอก มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการ
ดานความสะอาดของรถที่ทานโดยสารทั้งภายในและนอก มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมใน
การเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.379 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 
กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานความสะอาดของรถที่ทานโดยสารทั้งภายในและ
นอกดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานสภาพความพรอมในดานตางๆของรถที่ทานโดยสาร เชน แอร,เบาะที่น่ัง ฯลฯ
คุณภาพการบริการดานดานสภาพความพรอมในดานตางๆของรถที่ทานโดยสาร เชน แอร , เบาะ   
ที่นั่ง,กระจก ฯลฯ มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานสภาพความพรอมในดานตางๆ
ของรถที่ทานโดยสาร เชน แอร,เบาะที่นั่ง,กระจก ฯลฯ มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.369 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 
กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานดานสภาพความพรอมในดานตางๆ ของรถที่ทาน
โดยสาร เชน แอร,เบาะที่นั่ง,กระจก ฯลฯ ดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 
เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานความเพียงพอของรถในการใหบริการ คุณภาพการบริการดานความเพียงพอของ
รถในการใหบริการ มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานความเพียงพอของรถในการ
ใหบริการ มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.368 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
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ความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการ
บริการดานความเพียงพอของรถในการใหบริการดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานความเพียงพอของพนักงานในการใหบริการ คุณภาพการบริการดานความ
เพียงพอของพนักงานในการใหบริการ มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานความ
เพียงพอของพนักงานในการใหบริการ มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.434 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา
ผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานความเพียงพอของพนักงานในการใหบริการดีข้ึน จะมี
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงตัวของพนักงาน คุณภาพการบริการดาน
ความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงตัวของพนักงาน มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการ
บริการดานความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงตัวของพนักงาน มีความสัมพันธกับ แนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.410 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานความเปนระเบียบเรียบรอยในการ
แตงตัวของพนักงานดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปาน
กลาง 
 
 สมมติฐานขอที่ 3.2 คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ดานความนาเชื่อถือ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบรโิภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H0: คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานความ
นาเชื่อถือ ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 H1: คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสนัตกับบริการ ขสมก. ดานความ
นาเชื่อถือ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
 
ตาราง 32 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุข 
     สันตกับบริการ ขสมก. ดานความนาเชื่อถือ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม 
     โครงการรวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโนมพฤติกรรม 
ในการเขารวมโครงการรวม คุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือ 

Pearson 
Correlation 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

วันและเวลาในการเขารวมโครงการตรงตามที่
ไดประกาศไว 0.397* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ราคาคาบริการตรงตามทีไ่ดกําหนดไว 0.429* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ตารางเวลาในการเดินทางตรงกับเวลาจรงิที่
ไดใหขอมูลไว 0.351* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
เจาหนาที่ใหขอมูลเก่ียวกับโครงการไดอยาง
ถูกตอง 0.351* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ความปลอดภัยในการเดินทาง เชน ปญหา
อาชญากรรม หรืออุบัติเหตุตางๆ 0.407* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

คุณภาพการบริการดานความความ
นาเชื่อถือรวม 

0.494* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการดานความ
นาเชื่อถือโดยรวม พบวา คุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือรวม กับแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการรวม คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือโดยรวม มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.494 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานความ
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นาเชื่อถือโดยรวมดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
 ดานวันและเวลาในการเขารวมโครงการตรงตามที่ไดประกาศไว คุณภาพการบริการ
ดานวันและเวลาในการเขารวมโครงการตรงตามที่ไดประกาศไว มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการ
บริการดานวันและเวลาในการเขารวมโครงการตรงตามที่ไดประกาศไว มีความสัมพันธกับ แนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.397 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานวันและเวลาในการเขารวมโครงการ
ตรงตามที่ไดประกาศไวดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับ
ปานกลาง 
 ดานราคาคาบริการตรงตามที่ไดกําหนดไว คุณภาพการบริการดานราคาคาบริการตรง
ตามที่ไดกําหนดไว มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานราคาคาบริการตรงตามที่ได
กําหนดไว มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.429 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการ
บริการดานราคาคาบริการตรงตามที่ไดกําหนดไวดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานตารางเวลาในการเดินทางตรงกับเวลาจริงที่ไดใหขอมูลไว คุณภาพการบริการ
ดานตารางเวลาในการเดินทางตรงกับเวลาจริงที่ไดใหขอมูลไว มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการ
บริการดานตารางเวลาในการเดินทางตรงกับเวลาจริงที่ไดใหขอมูลไว มีความสัมพันธกับ แนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.351 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานตารางเวลาในการเดินทางตรงกับเวลา
จริงที่ไดใหขอมูลไวดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปาน
กลาง 
 ดานเจาหนาที่ใหขอมูลเก่ียวกับโครงการไดอยางถูกตอง คุณภาพการบริการดาน
เจาหนาที่ใหขอมูลเก่ียวกับโครงการไดอยางถูกตอง มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการ
ดานเจาหนาที่ใหขอมูลเก่ียวกับโครงการไดอยางถูกตอง มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมใน
การเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
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เทากับ 0.351 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 
กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานเจาหนาที่ใหขอมูลเก่ียวกับโครงการไดอยาง
ถูกตองดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานความปลอดภัยในการเดินทาง เชน ปญหาอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุตางๆ
คุณภาพการบริการดานความปลอดภัยในการเดินทาง เชน ปญหาอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุตางๆ 
มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานความปลอดภัยในการเดินทาง เชน ปญหา
อาชญากรรม หรืออุบัติเหตุตางๆ มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.407 แสดงวาตวั
แปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับ
คุณภาพการบริการดานความปลอดภัยในการเดินทาง เชน ปญหาอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุตางๆ
ดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 
 สมมติฐานขอที่ 3.3 คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
รวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H0: คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานความ
รวดเร็วในการตอบสนอง ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1: คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานความ
รวดเร็วในการตอบสนอง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
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ตาราง 33 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัว 
     สุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง มีความสัมพันธกับแนวโนม 
     พฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโนมพฤติกรรม 
ในการเขารวมโครงการรวม คุณภาพการบริการดานความรวดเร็วใน

การตอบสนอง Pearson 
Correlation 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

พนักงานสามารถใหขอมูลในดานตางๆ เชน
ดานการเดินทาง,ข้ันตอนในการจองบัตร ฯลฯ 
แกผูเขารวมโครงการไดในทันทีทีผู่เขารวม
โครงการเขามาติดตอ 0.361* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการและ
ตอบปญหา 0.420* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ความรวดเร็วในแตละข้ันตอนของการบริการ 0.394* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ความเหมาะสมดานระยะเวลาในการรอคอย
การออกเดินทาง 0.383* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

คุณภาพการบริการดานความรวดเร็ว 
ในการตอบสนองรวม 0.459* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการดานความ
รวดเร็วในการตอบสนองโดยรวม พบวา คุณภาพการบริการดานความรวดเร็วในการตอบสนองรวม 
กับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดาน
ความความรวดเร็วในการตอบสนองโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.459 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา
ผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานความรวดเร็วในการตอบสนองโดยรวมดีข้ึน จะมีแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา 
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 ดานพนักงานสามารถใหขอมูลในดานตางๆแกผูเขารวมโครงการไดในทันทีที่
ผูเขารวมโครงการเขามาติดตอ คุณภาพการบริการดานพนักงานสามารถใหขอมูลในดานตางๆ
แกผูเขารวมโครงการไดในทันทีที่ผูเขารวมโครงการเขามาติดตอ มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คุณภาพการบริการดานพนักงานสามารถใหขอมูลในดานตางๆแกผูเขารวมโครงการไดในทันทีที่
ผูเขารวมโครงการเขามาติดตอ มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.361 แสดงวาตวั
แปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับ
คุณภาพการบริการดานพนักงานสามารถใหขอมูลในดานตางๆแกผูเขารวมโครงการไดในทันทีที่
ผูเขารวมโครงการเขามาติดตอดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนใน
ระดับปานกลาง 
 ดานพนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการและตอบปญหา คุณภาพการบริการดาน
พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการและตอบปญหา มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการ
บริการดานพนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการและตอบปญหา มีความสัมพันธกับ แนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.420 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับ
ปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานพนักงานมีความเต็มใจในการใหบรกิาร
และตอบปญหาดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานความรวดเร็วในแตละขั้นตอนของการบริการ คุณภาพการบริการดานความ
รวดเร็วในแตละข้ันตอนของการบริการ มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานความ
รวดเร็วในแตละข้ันตอนของการบริการ มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.394 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา
ผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานความรวดเร็วในแตละข้ันตอนของการบริการดีข้ึน จะมี
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง  
 ดานความเหมาะสมดานระยะเวลาในการรอคอยการออกเดินทาง คุณภาพการ
บริการดานความเหมาะสมดานระยะเวลาในการรอคอยการออกเดินทาง มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คุณภาพการบริการดานความเหมาะสมดานระยะเวลาในการรอคอยการออกเดินทาง มีความสัมพันธ
กับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.383 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
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เดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานความเหมาะสมดาน
ระยะเวลาในการรอคอยการออกเดินทางดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 
เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 
 สมมติฐานขอที่ 3.4 คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ดานความเชื่อมั่นไววางใจ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H0: คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานความเชื่อมั่น
ไววางใจ ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 H1: คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานความเชื่อมั่น
ไววางใจ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 34 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุข 
     สันตกับบริการ ขสมก. ดานความเชื่อมั่นไววางใจ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการ 
     เขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโนมพฤติกรรม 
ในการเขารวมโครงการรวม คุณภาพการบริการดานความเชื่อม่ัน

ไววางใจ Pearson 
Correlation 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

พนักงานมีความเชี่ยวชาญในเสนทางที่จะ
เดินทาง 0.381* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
พนักงานมีความสุภาพ ออนนอม ในการ
ใหบริการ 0.468* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดดี 0.375* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ผูเขารวมโครงการไดรับบริการตามโปรแกรม
ที่โครงการไดกําหนดข้ึนอยางครบถวน 0.386* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
โครงการมคีวามพรอมในการใหบริการทั้ง
กอน, ระหวางทาง และหลังการเดินทาง 0.467* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

คุณภาพการบริการดานความเชื่อม่ัน
ไววางใจรวม 

0.524* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการดานความ
เชื่อมั่นไววางใจโดยรวม พบวา คุณภาพการบริการดานความเชื่อมั่นไววางใจรวม กับแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานความ
เชื่อมั่นไววางใจโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.524 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพ
การบริการดานความเชื่อมั่นไววางใจโดยรวมดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
รวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
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 ดานพนักงานมีความเชี่ยวชาญในเสนทางที่จะเดินทาง คุณภาพการบริการดานความ
เหมาะสมดานพนักงานมีความเชี่ยวชาญในเสนทางที่จะเดินทาง มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คุณภาพการบริการดานพนักงานมีความเชี่ยวชาญในเสนทางที่จะเดินทาง มีความสัมพันธกับ 
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.381 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานพนักงานมีความ
เชี่ยวชาญในเสนทางที่จะเดินทางดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึน
ในระดับปานกลาง 
 ดานพนักงานมีความสุภาพ ออนนอม ในการใหบริการ คุณภาพการบริการดาน
พนักงานมีความสุภาพ ออนนอม ในการใหบริการ มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดาน
พนักงานมีความสุภาพ ออนนอม ในการใหบริการ มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 
0.468 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา
ผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานพนักงานมีความสุภาพ ออนนอม ในการใหบริการดีข้ึน จะมี
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานพนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี คุณภาพการบริการ
ดานพนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
คุณภาพการบริการดานพนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี มีความสัมพันธ
กับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.375 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานพนักงานมี
ความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
รวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานผูเขารวมโครงการไดรับบริการตามโปรแกรมที่โครงการไดกําหนดขึ้นอยาง
ครบถวน คุณภาพการบริการดานผูเขารวมโครงการไดรับบริการตามโปรแกรมที่โครงการได
กําหนดข้ึนอยางครบถวน มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานผูเขารวมโครงการไดรับ
บริการตามโปรแกรมที่โครงการไดกําหนดข้ึนอยางครบถวน มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรม
ในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r) เทากับ 0.386 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 
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กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานผูเขารวมโครงการไดรับบริการตามโปรแกรมที่
โครงการไดกําหนดข้ึนอยางครบถวนดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 
เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานโครงการมีความพรอมในการใหบริการทั้งกอน,ระหวางทาง และหลังการ
เดินทาง คุณภาพการบริการดานโครงการมีความพรอมในการใหบริการทั้งกอน,ระหวางทาง และ
หลังการเดินทาง มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานโครงการมีความพรอมในการ
ใหบริการทั้งกอน,ระหวางทาง และหลังการเดินทาง มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ 0.467 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง 
กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานโครงการมีความพรอมในการใหบริการทั้งกอน,
ระหวางทาง และหลังการเดินทางดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึน
ในระดับปานกลาง 
 
 สมมติฐานขอที่ 3.5 คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H0: คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานการเขาถึง
จิตใจของลูกคา ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1: คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานการเขาถึง
จิตใจของลูกคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
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ตาราง 35 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัว 
     สุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม 
     ในการเขารวมโครงการรวม ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโนมพฤติกรรม 
ในการเขารวมโครงการรวม คุณภาพการบริการดานการเขาถึงจิตใจ

ของลูกคา Pearson 
Correlation 

Sig. ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ความเสมอภาคในการใหบริการกับลูกคา เชน 
ไมมีการลัดคิวในการใหบริการ 0.352* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ความเปนกันเองของพนักงานกับลูกคา เชน 
การกลาวทักทาย หรือจดจําชื่อของลูกคาได 0.416* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ความเอาใจใสตอความตองการหรือปญหา
ของลูกคา ตลอดจนความชวยเหลือของ
พนักงาน 0.494* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
โครงการเอาใจใสลูกคาเสมือนเปนคนสําคัญ 0.430* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
ยินดีรับฟงคําแนะนําและติชมของลูกคา 0.439* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

คุณภาพการบริการดานการเขาถึงจิตใจ
ของลูกคารวม 

0.503* 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

 
*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 35 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการดานการ
เขาถึงจิตใจของลูกคาโดยรวม พบวา คุณภาพการบริการดานการเขาถึงจิตใจของลูกคารวม กับ
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม คา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดาน
การเขาถึงจิตใจของลูกคาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.503 แสดงวาตวั
แปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับ
คุณภาพการบริการดานการเขาถึงจิตใจของลูกคาโดยรวมดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
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 ดานความเสมอภาคในการใหบริการกับลูกคา คุณภาพการบริการดานความเสมอภาค
ในการใหบริการกับลูกคา มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานความเสมอภาคในการ
ใหบริการกับลูกคา มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.352 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพ
การบริการดานความเสมอภาคในการใหบริการกับลูกคาดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานความเปนกันเองของพนักงานกับลูกคา คุณภาพการบริการดานความเปนกันเอง
ของพนักงานกับลูกคา มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานความเปนกันเองของ
พนักงานกับลูกคา มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.416 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพ
การบริการดานความเปนกันเองของพนักงานกับลูกคาดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานความเอาใจใสตอความตองการหรือปญหาของลูกคา ตลอดจนความชวยเหลอื
ของพนักงาน คุณภาพการบริการดานความเอาใจใสตอความตองการหรือปญหาของลูกคา 
ตลอดจนความชวยเหลือของพนักงาน มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานความ
เอาใจใสตอความตองการหรือปญหาของลูกคา ตลอดจนความชวยเหลือของพนักงาน มี
ความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.494แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพการบริการดานความเอาใจใส
ตอความตองการหรือปญหาของลูกคา ตลอดจนความชวยเหลือของพนักงานดีข้ึน จะมีแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานโครงการเอาใจใสลูกคาเสมือนเปนคนสําคัญ คุณภาพการบริการดานโครงการเอา
ใจใสลูกคาเสมือนเปนคนสําคัญ มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานโครงการเอาใจใส
ลูกคาเสมือนเปนคนสําคัญ มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.430 แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับคุณภาพ
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การบริการดานโครงการเอาใจใสลูกคาเสมือนเปนคนสําคัญดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 
 ดานยินดีรับฟงคําแนะนําและติชมของลูกคา คุณภาพการบริการดานยินดีรับฟง
คําแนะนําและติชมของลูกคา มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คุณภาพการบริการดานยินดีรับฟง
คําแนะนําและติชมของลูกคา มีความสัมพันธกับ แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการรวม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.439 แสดงวาตวั
แปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูบริโภคไดรับ
คุณภาพการบริการดานยินดีรับฟงคําแนะนําและติชมของลูกคาดีข้ึน จะมีแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการรวม เพ่ิมข้ึนในระดับปานกลาง 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 36 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ลักษณะขอมูลสวนบุคคล 
แนวโนมพฤติกรรม 

ในการเขารวม 
โครงการ 

สมมติฐานที่ 1: ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน 
1.1 เพศ - 
1.2 อายุ  
1.3 สถานภาพสมรส  
1.4 ระดับการศึกษา - 
1.5 อาชีพ  
1.6 รายไดตอเดือน  
สมมติฐานที่ 2: ปจจัยดานการรับรู มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.  
2.1 สื่อมวลชน - 
2.2 สื่อบุคคล  
2.3 สื่อเฉพาะกิจ  
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ตาราง 36  (ตอ) 
 

ลักษณะขอมูลสวนบุคคล 
แนวโนมพฤติกรรม 

ในการเขารวม 
โครงการ 

สมมติฐานที่ 3: ปจจัยดานคุณภาพการบริการ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.  
3.1 ลักษณะทางกายภาพ  
3.2 ความนาเชื่อถือ  
3.3 ความรวดเร็วในการตอบสนอง  
3.4 ความเชือ่มั่นไววางใจ  
3.5 การเขาถึงจิตใจของลกูคา  
  

 
หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคลองกับสมมติฐาน H1 (มีความแตกตาง/สัมพันธ) 
 
 



บทท่ี  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา “การรับรู คุณภาพการบริการ และแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค 
ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.” ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยนี้จะทําใหเราสามารถ
ทราบไดถึงปจจัยดานตางๆ ที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันต
กับบริการ ขสมก. รวมถึงยังเปนแนวทางในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงโครงการ รวมถึงสามารถ
ตอบสนองสิ่งตางๆ ไดมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะสงผลทําใหโครงการมีการจัดการดานคุณภาพ และมี
ผูเขารวมโครงการในอนาคตที่เพ่ิมมากข้ึน 
  
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. โดย
จําแนกตามลักษณะทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดตอเดือน 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูตอโครงการกับพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการของโครงการกับพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
 ความสําคญัของการวิจัย 
 1.  เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการในการพัฒนาการใหบริการใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค รวมถึงการวางแผนการตลาดเพ่ือใหแขงขันกับคูแขงขันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือใชเปนขอมูลใหกับบุคคลที่เก่ียวของนําไปพิจารณาประกอบการใหบริการแก
นักทองเที่ยว 
 3.  เพ่ือใชเปนแหลงขอมูล และเปนประโยชนทางการศึกษาใหแกผูสนใจที่ตองการศึกษา
คนควาวิจัยตอไป 
  
 
 



 108 

 สมมติฐานในการวิจัย  
 1.  ผูบริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัว
สุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน 
 2.  การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมการเขารวมโครงการ 
 3.  คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการเขารวมโครงการ 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลจากการวิจัย เรื่องการรับรู คุณภาพการบริการ และแนวโนมพฤติกรรมของผูบรโิภค ตอ
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. สามารถสรปุผลไดดังนี ้
 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิเชงิพรรณนา 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 
 เพศ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 
75.00 และเปนเพศชาย จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 
 อายุ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 137 คน คิด
เปน รอยละ 34.30 รองลงมาคืออายุระหวาง 35 - 44 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 อายุ
ระหวาง 45 - 54 ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50 อายุ 55 ปข้ึนไป จํานวน 62 คน คิดเปน
รอยละ 15.50 และมีอายุระหวาง 15 - 24 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.80 ตามลําดับ 
 สถานภาพสมรส ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 234 คน 
คิดเปนรอยละ 58.50 รองลงมาคือสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.80 และหยา
ราง/หมาย/ แยกกันอยู จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.80 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับการปริญญาตรี 
จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมาคือมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 119 
คน คิดเปนรอยละ 29.80 และมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 
11.30ตามลําดับ 
 อาชีพ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.80 รองลงมาคือทําธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 99 คน คิด
เปนรอยละ 24.80 อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.80 
เกษียณอายุ/ไมไดทํางาน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.80 อ่ืนๆ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
2.50 และเปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.30 ตามลําดับ  
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 รายไดตอเดือน ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 9,001-18,999 บาท 
จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 รองลงมาคือมีรายได 19,000-28,999 บาท จํานวน 98 คน 
คิดเปนรอยละ 24.50 มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 9,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.50 
มีรายได 29,000-38,999 บาท จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.30 มีรายได 49,000 ข้ึนไป จํานวน 
25 คน คิดเปนรอยละ 6.30 และมีรายได 39,000-48,999 บาท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 
ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการรับรูขาวสารของทางโครงการครอบครัวสุขสันต
กับบริการ ขสมก. จากสื่อประเภทตางๆ ไดแก การรับรูขาวสารจากสื่อมวลชน การรับรูขาวสารจาก
สื่อบุคคล และการรับรูขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ 
 การรับรูขาวสารจากสื่อมวลชน พบวาผูบริโภคมีระดับการรับรูขาวสารเก่ียวกับโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. จากสื่อมวลชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.90 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคมีการรับรูขาวสารโฆษณาผานสื่อตางๆทางทีวี 
หรือวิทยุ และผานสื่อหนังสือพิมพ หรือสื่อสิ่งพิมพ โดยมีระดับการรับรูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากัน คือเทากับ 2.90  
 การรับรูขาวสารจากสื่อบุคคล ผูบริโภคมีระดับการรับรูขาวสารเก่ียวกับโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. จากสื่อบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.24 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคมีการรับรูขาวสารผานทางเพ่ือนรวมสถาบัน 
หรือเพ่ือนรวมงานมากที่สุด โดยมีระดับการรับรูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และมีการ
รับรูขาวสารจากสมาชิกครอบครัว หรือญาติพ่ีนองในระดับรองลงมา โดยมีระดับการรับรูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11  
 การรับรูขาวสารจากสื่อเฉพาะกิจ ผูบริโภคมีระดับการรับรูขาวสารเก่ียวกับโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. จากสื่อเฉพาะกิจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.10 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคมีการรับรูขาวสารผานทางใบปลิว,แผนพับ 
และปายโฆษณา ทั้งในรถเมล หรือตามปายรถเมลมากที่สุด โดยมีระดับการรับรูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.42 และมีการรับรูขาวสารผานทางอินเตอรเนต / เวปไซต และมีการรับรูขาวสาร
จากกิจกรรมพิเศษ เชน ออกบูตตามปายรถเมล / โรดโชว ในระดับรองลงมา โดยมีระดับการรับรูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 และ 2.65 ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันต
กับบริการ ขสมก. ในดานตางๆ ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือ ดานความ
รวดเร็วในการตอบสนอง ดานความเชื่อมั่นไววางใจ ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา พบวา 
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 ดานลักษณะทางกายภาพ พบวาผูบริโภคไดรับการบริการจากทางโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ในดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 
และเมื่อพิจารณาปจจัยคุณภาพการบริการดานลักษณะทางกายภาพเปนรายขอ พบวา ความสะดวก
ในการซื้อตั๋วโดยสารมากที่สุด โดยมีระดับคุณภาพการบริการในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 
รองลงมาคือความสะดวกของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ ความเปนระเบียบเรียบรอยในการ
แตงตัวของพนักงาน ภายในโครงการมีสัญลักษณบอกจุดในการใหบริการสังเกตไดอยางชัดเจน 
ความสะอาดของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ ความสะอาดของรถที่ทานโดยสารทั้งภายในและ
ภายนอก ความเพียงพอของพนักงานในการใหบริการ สภาพความพรอมในดานตางๆของรถที่ทาน
โดยสาร เชน แอร,เบาะที่นั่ง,กระจก และความเพียงพอของรถในการใหบริการ โดยมีระดับคุณภาพ
การบริการในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82, 3.79, 3.78, 3.71, 3.70, 3.58, 3.54 และ 3.50 
ตามลําดับ 
 ดานความนาเชื่อถือ ผูบริโภคไดรับการบริการจากทางโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. ในดานความนาเชื่อถือโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 และเมื่อ
พิจารณาปจจัยคุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือเปนรายขอ พบวา ราคาคาบริการตรงตามที่
ไดกําหนดไวมากที่สุด โดยมีระดับความนาเชื่อถือในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 รองลงมาคือ
วันและเวลาในการเขารวมโครงการตรงตามที่ไดประกาศไว ตารางเวลาในการเดินทางตรงกับเวลา
จริงที่ไดใหขอมูลไว เจาหนาที่ใหขอมูลเก่ียวกับโครงการไดอยางถูกตอง และความปลอดภัยในการ
เดินทาง เชน ปญหาอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุตางๆ โดยมีระดับคุณภาพการบริการในระดับดี โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75, 3.74, 3.74 และ 3.68 ตามลําดับ 
 ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง ผูบริโภคไดรับการบริการจากทางโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ในดานความรวดเร็วในการตอบสนองโดยรวมอยูในระดับดี โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และเมื่อพิจารณาปจจัยคุณภาพการบริการดานความรวดเร็วในการ
ตอบสนองเปนรายขอ พบวา พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการและตอบปญหามากที่สุด โดยมี
ระดับความนาเชื่อถือในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 รองลงมาคือพนักงานสามารถใหขอมูลใน
ดานตางๆ เชนดานการเดินทาง,ข้ันตอนในการจองบัตร ฯลฯ แกผูเขารวมโครงการไดในทันทีที่
ผูเขารวมโครงการเขามาติดตอ ความรวดเร็วในแตละข้ันตอนของการบริการ และความเหมาะสม
ดานระยะเวลาในการรอคอยการออกเดินทาง โดยมีระดับคุณภาพการบริการในระดับดี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.76, 3.74 และ 3.59 ตามลําดับ 
 ดานความเชื่อม่ันไววางใจ ผูบริโภคไดรับการบริการจากทางโครงการครอบครัวสุขสันต
กับบริการ ขสมก. ในดานความเชื่อมั่นไววางใจโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และ
เมื่อพิจารณาปจจัยคุณภาพการบริการดานความเชื่อมั่นไววางใจเปนรายขอ พบวา พนักงานมีความ
เชี่ยวชาญในเสนทางที่จะเดินทางมากที่สุด โดยมีระดับความนาเชื่อถือในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.03 รองลงมาคือพนักงานมีความสุภาพ ออนนอม ในการใหบริการ ผูเขารวมโครงการไดรบั
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บริการตามโปรแกรมที่โครงการไดกําหนดข้ึนอยางครบถวน โครงการมีความพรอมในการใหบริการ
ทั้งกอน,ระหวางทาง และหลังการเดินทาง และพนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดดี โดยมีระดับคุณภาพการบริการในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83, 3.76, 3.74 และ 3.72 
ตามลําดับ 
 ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา ผูบริโภคไดรับการบริการจากทางโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ในดานการเขาถึงจิตใจของลูกคาโดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.72 และเมื่อพิจารณาปจจัยคุณภาพการบริการดานการเขาถึงจิตใจของลูกคาเปนรายขอ พบวา 
ความเสมอภาคในการใหบริการกับลูกคา เชน ไมมีการลัดคิวในการใหบริการมากที่สุด โดยมีระดับ
ความนาเชื่อถือในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 รองลงมาคือความเอาใจใสตอความตองการ
หรือปญหาของลูกคา ตลอดจนความชวยเหลือของพนักงาน ความเปนกันเองของพนักงานกับลูกคา 
เชน การกลาวทักทาย หรือจดจําชื่อของลูกคาได โครงการเอาใจใสลูกคาเสมือนเปนคนสําคัญ และ
ยินดีรับฟงคําแนะนําและติชมของลูกคาโดยมีระดับคุณภาพการบริการในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.74, 3.68, 3.68 และ 3.67 ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวโนมพฤติกรรมการเขารวมโครงการของผูบริโภค
ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.  
 ดานแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ        
ขสมก. ในอนาคต พบวาผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการในระดับคอนขางเขา
รวม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 
 ดานหลังจากที่ผูบริโภคไดใชบริการโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ผูบริโภคมีความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ พบวาผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมความพึงพอใจตอ
โครงการในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 
 ดานหลังจากที่ผูบริโภคไดใชบริการโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ผูบริโภคจะแนะนําผูอ่ืนใหมาใชบริการตอ พบวาผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมในการแนะนําผูอ่ืน
ใหมาใชบริการตอในระดับคอนขางแนะนํา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 
  
 การวิเคราะหขอมูลโดยทดสอบสมมติฐานซ่ึงมี 8 ขอ โดยใชสถิติเชิงอนุมาน ดังน้ี 
 สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 
 ผูบริโภคที่มีเพศที่แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานขอที่ 2 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 
 ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ัง้
ไว โดย 
 ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 15-24 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขารวมโครงการตอในอนาคต 
ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน นอยกวาผูบริโภคที่มีระดับอายุ 35-44 ป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 15-24 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขารวมโครงการตอในอนาคต 
ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน นอยกวาผูบริโภคที่มีระดับอายุ 45-54 ป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 15-24 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขารวมโครงการตอในอนาคต 
ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน นอยกวาผูบริโภคที่มีระดับอายุ 55 ปข้ึน
ไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 25-34 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขารวมโครงการตอในอนาคต 
ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน นอยกวาผูบริโภคที่มีระดับอายุ 45-54 ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 25-34 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขารวมโครงการตอในอนาคต 
ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน นอยกวาผูบริโภคที่มีระดับอายุ 55 ปข้ึน
ไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผูบริโภคที่มีระดับอายุ 35-44 ป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขารวมโครงการตอในอนาคต 
ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน นอยกวาผูบริโภคที่มีระดับอายุ 55 ปข้ึน
ไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานขอที่ 3 ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 
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  ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว  
 โดยผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขารวมโครงการตอในอนาคต 
ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน นอยกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพหยาราง 
หมาย หรือแยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขารวมโครงการตอในอนาคต 
ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน นอยกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพหยาราง 
หมาย หรือแยกกันอยู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สมมติฐานขอที่ 4 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 
  ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ที่ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 สมมติฐานขอที่ 5 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 
  ผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. ที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ัง้
ไว  
 โดยผูบริโภคที่มีอาชีพรับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขา
รวมโครงการตอในอนาคต ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน มากกวา
ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขารวมโครงการตอ
ในอนาคต ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน นอยกวาผูบริโภคที่มีอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว หรืออาชีพอิสระ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว หรืออาชีพอิสระ มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขารวม
โครงการตอในอนาคต ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน มากกวาผูบรโิภค
ที่เกษียณอายุ หรือไมไดทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 6 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา 
  ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว  
 โดยผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอเดือน 9,001-18,999 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขารวม
โครงการตอในอนาคต ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน นอยกวา
ผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอเดือน 29,000-38,999 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอเดือน 19,000-28,999 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานแนวโนมพฤติกรรมโดยรวม ไดแกการเขารวม
โครงการตอในอนาคต ความรูสึกพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน นอยกวา
ผูบริโภคที่มีระดับรายไดตอเดือน 29,000-38,999 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 7 การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. จากสื่อประเภท
ตางๆ ไดแก การรับรูขาวสารจากสื่อมวลชน การรับรูขาวสารจากสื่อบุคคล และการรับรูขาวสารจาก
สื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันต กับ
บริการ ขสมก. 
 ปจจัยดานการรับรู ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อมวลชนรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
 ปจจัยดานการรับรู มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัว
สุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อบุคคลรวม ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน 
ระดับต่ํา 
 ปจจัยดานการรับรู มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัว
สุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานสื่อเฉพาะกิจรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 ในทศิทางเดียวกัน 
ระดับต่ํา 
 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ไดแก ลักษณะทางกายภาพ ความนาเชื่อถือ ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความเชื่อมั่นไววางใจ 
และการเขาถึงจิตใจของลูกคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันต กับบริการ ขสมก. 
 ปจจัยดานคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ดานลักษณะทางกายภาพรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน ระดับปาน
กลาง 
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 ปจจัยดานคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ดานความนาเชื่อถือรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 
ปจจัยดานคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ดานความรวดเร็วใน
การตอบสนองรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 
 ปจจัยดานคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ดานความเชื่อมั่นไววางใจรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน ระดับปาน
กลาง 
 ปจจัยดานคุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคารวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน ระดับปาน
กลาง 
 
การอภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู คุณภาพการบริการ และแนวโนมพฤติกรรมของ
ผูบริโภค ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.” สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากโครงการครอบครัวสุขสันต เปดใหบริการทุกวันเสาร-อาทิตย รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ 
ซึ่งถือเปนวันของครอบครัว ประชาชนทั่วไปสามารถเขามาใชบริการไดอยางสะดวกโดยไมจํากัดเพศ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรีรัตน วรรณทอง (2550) ที่ทําการศึกษาเรื่องภาพลักษณใหม และ
คุณภาพการใหบริการ ที่มีผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการของลูกคาธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมในการตัดสินใจใช
บริการที่ไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพบวา
ผูบริโภคที่มีอายุ 55 ปข้ึนไป มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. มากที่สุด เนื่องจากผูบริโภคในชวงนี้เริ่มที่จะเขาสูวัยเกษียณอายุ มีทั้งเวลา และกําลงั
ทรัพยที่จะมาเขารวมกับทางโครงการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพียงพร บุญแสน (2550) ที่
ทําการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการของสํานักงานประกันสังคมตอผูประกันตนในเขตจังหวัดลพบุรี 
พบวาผูบริโภคที่มีอายุ 46 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจของผูประกันตนตอการบริการสํานักงาน
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ประกันสังคมมากกวาระดับอายุอ่ืนๆ เนื่องมาจากผูประกันตนสวนใหญที่มีอายุมากข้ึนจะมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณสูงข้ึน เคยประสบปญหาตางๆมามาก จึงรูจักการอดทนในการรอรับบริการมากกวา
ผูประกันตนที่มีอายุนอย 
 สมมติฐานที่ 3 ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
พบวาผูบริโภคที่มีสถานภาพหยาราง / หมาย / แยกกันอยู มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวม
โครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. มากที่สุด เนื่องจากผูบริโภคที่มีสถานภาพหยาราง / 
หมาย / แยกกันอยู มีอิสระในการใชจายและการทองเที่ยวมากกวาเนื่องจากไมมีภาระผูกผันในดาน
ตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภาดา บุญทอง (2550) ที่ทําการศึกษาเรื่องความคาดหวัง การ
รับรู ที่มีตอคุณภาพการใหบริการ และแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรถไฟฟามหานคร (รถไฟฟา
ใตดิน) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสที่แตกตางกันมี
พฤติกรรมในการใชบริการรถไฟฟามหานครที่แตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 4 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโครงการครอบครัวสุขสันต เปดใหบริการทุกวันเสาร-อาทิตย รวมถึงวันหยุด
นักขัตฤกษ ซึ่งถือเปนวันของครอบครัว ประชาชนทั่วไปสามารถเขามาใชบริการไดอยางสะดวกโดย
ไมจํากัดวุฒิ และทาง ขสมก. มีสื่อประชาสัมพันธที่เขาถึงกลุมบุคคลที่หลากหลาย พบเห็นไดทั่วไป 
และเขาใจงาย จึงสามารถทําใหผูเขารวมโครงการเขามาใชบริการไดอยางทั่วถึง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไพรัช เรืองศิริเดช (2551) ที่ทําการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการใชบริการของศูนยบริการลูกคาฮัทช (The Hutch Shop) ในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
พบวาลูกคาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการที่ไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 5 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพบวา
ผูบริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวมีแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. มากที่สุด เนื่องจากผูที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีตารางเวลาที่คอนขางจะ
ยืดหยุน สามารถเขามารวมโครงการไดทั้งในวันหยุดเสาร,อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ มากกวา
ลูกจางในรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรีรัตน วรรณทอง (2550) ที่ทําการศึกษาเรื่อง
ภาพลักษณใหม และคุณภาพการใหบริการ ที่มีผลตอพฤติกรรมในการตัดสินใจใชบริการของลูกคา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน ) สํานักงานใหญ พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพประกอบธุรกิจ
สวนตัว จะมีพฤติกรรมการใชบริการฝาก-ถอน มากกวากลุมอาชีพอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุม
ดังกลาวตองทําธุรกรรมทางการเงินมากกวากลุมอ่ืนๆ นั่นเอง และสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler 
(1997) ไดใหความหมายวาอาชีพของผูบริโภคเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 
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 สมมติฐานที่ 6 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมในการ
เขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
โดยพบวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 29,000-38,999 บาท มีแนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. มากที่สุด เนื่องจากผูบริโภคที่มีรายได 29,000-
38,999 บาทเปนผูบริโภคที่มีกําลังทรัพยในการใชจายที่ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุธาสินี ภาษาประเทศ (2554) ที่ทําการศึกษาเรื่องคุณภาพการใหบริการของพนักงานขายที่มีผลตอ
พฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่มากกวา 20,001 ข้ึนไป มีพฤติกรรมการซื้อยาในดานตางๆ จากรานขายยาของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานครมากกวาในระดับรายไดอ่ืนๆ 
 สมมติฐานที่ 7 การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ไดแก สื่อมวลชน 
สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัว
สุขสันต กับบริการ ขสมก. 
  7.1  ดานสื่อมวลชน การรับรูดานสื่อมวลชนโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันต กับบริการ ขสมก. ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 เนื่องจากการรับรูผานทางดานสื่อมวลชนโดยรวมของทางโครงการนั้นยังไมไดมีการ
ประชาสัมพันธอยางแพรหลายนัก ผูบริโภคจะรูจักก็ตอเมื่อไดใชบริการตางๆของทาง ขสมก. แลว
เทานั้น ประกอบกับผูบริโภคมักจะรับรูขอมูลของทางโครงการผานทางสื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ
มากกวา ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ Klapper (1960) กลาววา สื่อมวลชนอาจทําหนาที่เปนผู
เปลี่ยนแปลงบุคคล (An Agent of Change) ไดเชนกัน จะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อบุคคลมีความโนมเอียงที่
จะเปลี่ยนแปลงอยูกอนแลว หากสื่อมวลชนสามารถเสนอสิ่งที่สอดคลองกับความตองการของเขา 
เขาก็จะเปลี่ยนทัศนะคติและพฤติกรรมได สื่อมวลชนจึงทําหนาที่เปนเพียงผูเสนอหนทางในการ
เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเทานั้น 
  7.2  ดานสื่อบุคคล การรับรูดานสื่อบุคคลโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันต กับบริการ ขสมก. เปนไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ํามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการรับรูผานทางดานสื่อบุคคลโดยรวม เปนวิธีที่
สามารถชักจูงใจผูเขารวมโครงการไดโดยวิธีการพูดคุยแบบกันเอง ทําใหการเผยแพรขาวสารเปนไป
ในลักษณะที่ยืดหยุน โดยอาจจะอยูในรูปแบบการใหคําแนะนําจากครอบครัว หรือเพ่ือนรวมงานที่
สามารถจูงใจผูบริโภคใหอยากเขารวมโครงการกับทาง ขสมก. อันจะสงผลตอการอยากเขารวม
โครงการตอ ความพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
Rogers and Shoemaker (1971) กลาววาในกรณีที่ตองการใหบุคคลใดๆเกิดการยอมรับในสารที่
เสนอไป หรือใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ สื่อที่ใชในการกระตุนใหเกิดการตัดสินใจยอมรับสารนั้น
ควรใชการสื่อสารระหวางบุคคล โดยใชสื่อบุคคลเปนผูเผยแพรขาวสาร สื่อบุคคลนั้นจะเปนประโยชน
มากในกรณีที่ผูสงสารหวังผลใหผูรับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการยอมรับ
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สารนั้น นอกจากนี้ยังเปนวิธีที่ชวยใหผูรับสารมีความเขาใจสารไดชัดเจนและตัดสินใจรับสารไดอยาง
มั่นใจย่ิงข้ึนอีกดวย 
  7.3  ดานสื่อเฉพาะกิจ การรับรูดานสื่อเฉพาะกิจโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันต กับบริการ ขสมก. เปนไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ํามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการรับรูผานทางดานสื่อเฉพาะกิจ เปนวิธีที่
สามารถกระตุนผูเขารวมโครงการไดโดยวิธีการใชสื่อตางๆ เชนสื่อสิ่งพิมพ หรือการทํากิจกรรม เพ่ือ
เปนการสนับสนุนผูบริโภคในการตัดสินใจ อันจะสงผลตอการอยากเขารวมโครงการตอ ความพึง
พอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนพดล ทนงรัตน (2548) 
ที่ทําการศึกษาเรื่องการรับรูสื่อเฉพาะกิจของธุรกิจระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ตอการจดจําไดของ
ผูบริโภคในอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน พบวาการเปดรับตัวกระตุนที่เปนสื่อเฉพาะกิจมี
ความสัมพันธในทางบวกกับความสนใจในตัวกระตุนที่เปนสื่อเฉพาะกิจ กลาวคือการเปดรับ
ตัวกระตุนที่เปนสื่อเฉพาะกิจแปรตามกันกับความสนใจ หากมีการเปดรับตัวกระตุนที่เปนสื่อเฉพาะ
กิจในระดับสูง คือมีความบอยในการเปดรับสูง ก็จะมีความสนใจในระดับสูงตามไปดวย 
 สมมติฐานที่ 8 คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
ไดแก ลักษณะทางกายภาพ ความนาเชื่อถือ ความรวดเร็วในการตอบสนอง ความเชื่อมั่นไววางใจ 
และการเขาถึงจิตใจของลูกคา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการ
ครอบครัวสุขสันต กับบริการ ขสมก. 
  8.1  ดานลักษณะทางกายภาพ คุณภาพการบริการดานลักษณะทางกายภาพโดยรวม 
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันต กับบริการ ขสมก. 
โดยรวมเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องมาจาก
ลักษณะทางกายภาพปรากฏใหเห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งไดแก สถานที่ เครื่องมือ
อุปกรณ บุคลากรและการใชสัญลักษณหรือเอกสารที่ใชในการติดตอสื่อสารใหผูรับบริการไดสัมผัส 
อันจะสงผลตอการอยากเขารวมโครงการตอ ความพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย ฝายอุปปละ (2546) ที่ทําการศึกษาเรื่องการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแกน พบวาลักษณะทางกายภาพ คือความ
เปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) เนื่องจากคุณภาพของการบริการถูกประเมินโดยการ
เปรียบเทียบบริการที่คาดหวัง กับบริการที่ผูใชบริการไดรับจริง บริการที่เสนอออกมาเปนรูปธรรมจะ
ทําใหผูใชบริการรับรูถึงบริการนั้นๆไดชัดเจนและงายย่ิงข้ึน เชนการที่ทางโครงการมีสถานที่ตั้ง
โครงการที่ใหญโต หรูหรา มีเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยราคาแพงรวมทั้งราคาของบริการนั้นๆดวย 
ในบางครั้งก็สามารถทําใหผูใชบริการรูสึกวาไดรับบริการที่ดีกวาแมจะไดรับการบริการเชนเดิม 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชรอยย้ิมเพ่ือเปนสื่อ และความมีอัธยาศัยไมตรี เปนตน 
  8.2  ดานความนาเชื่อถือ คุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือโดยรวม มี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันต กับบริการ ขสมก. 
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โดยรวมเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องมาจาก
การใหบริการที่ตรงกับสัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ และผูรับบริการไดรับการบริการที่ถูกตอง
เหมาะสม จะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับนั้นมีความนาเชื่อถือสามารถใหความไววางใจได 
อันจะสงผลตอการอยากเขารวมโครงการตอ ความพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงศักด์ิ นาราศรี (2548) ที่ทําการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการ
ตามความคาดหวังและการรับรูของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในศูนยสุขภาพชุมชน 
ในเครือขายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ พบวาความ
นาเชื่อถือไววางใจได (Reliability) คือความสามารถในการใหบริการนั้นตรงกับสัญญาที่ใหไวกับ
ผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งมีความถูกตองเหมาะสม และมีความสม่ําเสมอในทุกครั้งของบริการที่
จะทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับมีความนาเชื่อถือ สามารถไววางใจได 
  8.3  ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง คุณภาพการบริการดานความนาเชื่อถือ
โดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันต กับบริการ 
ขสมก. โดยรวมเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
เนื่องมาจากความรวดเร็วในการตอบสนองคือ ความพรอมและความเต็มใจที่จะใหบริการ โดย
สามารถที่จะตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูรับบริการสามารถเขา
รับบริการไดงายและไดรับความสะดวกจากการมาใชบริการ สามารถกระจายการใหบริการออกไป
อยางรวดเร็ว ทั่วถึง และไมตองรอนาน อันจะสงผลตอการอยากเขารวมโครงการตอ ความพึงพอใจ
ตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร นภาโชติ (2552) ที่
ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจการบริการระงับความรูสึกตามการรับรูของผูปวยในโรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พบวาการตอบสนองตอผูรับบริการคือ ความพรอมและความเต็มใจที่จะ
ใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางทันทวงทีที่ผูรับบริการ
สามารถเขารับบริการ และไดรับความสะดวกจากการมาใชบริการ รวมทั้งตองกระจายการใหบริการ
ไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว และไมตองรอนาน 
  8.4  ดานความเชื่อม่ันไววางใจได คุณภาพการบริการดานความเชื่อมั่นไววางใจได
โดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันต กับบริการ 
ขสมก. โดยรวมเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องมาจากความเชื่อมั่นไววางใจไดคือ การที่ผูใหบริการมีทักษะความรูความสามารถสําหรับการ
ใหบริการ และตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยกิริยาทาทางที่สุภาพ และมีมารยาทใน
การใหบริการ ซึ่งจะทําใหผูรับบริการเกิดความไววางใจวาจะไดรับการบริการที่ดีที่สุด อันจะสงผลตอ
การอยากเขารวมโครงการตอ ความพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของนวิสาข นนทะนํา (2548) ที่ทําการศึกษาเรื่องคุณภาพบริการและความพึงพอใจของ
ผูปวยตองานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอก โรงพยาบาลคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ พบวาการให
ความเชื่อมั่นแกผูรับบริการคือ ผูใหบริการมีทักษะความรูความสามารถในการใหบริการ และ
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ตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ มีกิริยาทาทาง และมารยาทที่ดีในการ
ใหบริการ สามารถที่จะทําใหผูรับบริการเกิดความไววางใจและเกิดความมั่นใจวาจะไดรับบริการที่ดี
ที่สุด 
  8.5  ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา คุณภาพการบริการดานการเขาถึงจิตใจของ
ลูกคาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันต กับ
บริการ ขสมก. โดยรวมเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องมาจากการเขาถึงจิตใจของลูกคาคือ การที่ผูใหบริการมีมนุษยสัมพันธที่ ดี มีการสราง
ความสัมพันธที่ดีใหเกิดข้ึนกับลูกคา มีความเอาใจใสตอความตองการของผูรับบริการ ตลอดจนความ
ชวยเหลือของพนักงานที่มีตอผูรับบริการ ซึ่งจะทําใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ อันจะสงผลตอ
การอยากเขารวมโครงการตอ ความพึงพอใจตอโครงการ และการแนะนําตอบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของไพเราะ คลองนาวัง (2543) ที่ทําการศึกษาเรื่องคุณภาพบริการพยาบาลตามความ
คาดหวังและการรับรูของผูปวยโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ กลาววาถาพยาบาลรับฟงผูปวย 
ผูปวยก็จะบอกความตองการใหทราบ แตมีผูปวยหลายคนที่ไมไดรับความสนใจในการฟง พยาบาล
จึงไมสามารถเขาถึงความตองการของผูปวยอยางแทจริง พยาบาลจะตองมีศิลปะในการฟง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะพยาบาลใหบริการโดยไมคํานึงถึงความรูสึกปญหา ความตองการและสนใจสอบถาม
ปญหาของผูรับบริการ งานบริการจึงควรเขาใจในความรูสึกและความแตกตางของผูรับบริการแตละ
คน ใหคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตัวไดถูกตองเหมาะสม ใชภาษาที่ผูรับบริการเขาใจงาย กิริยา
ทาทางมีหนาที่แสดงออกถึงความออนโยนเปนมิตร สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย  
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู คุณภาพการบริการ และแนวโนมพฤติกรรมของ
ผูบริโภค ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
 1.  ทางโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ควรนําขอมูลดานประชากรศาสตร
ไดแกผูใชบริการที่มีอายุ 55 ปข้ึนไป สถานภาพครอบครัวหมาย/หยาราง ประกอบอาชีพทําธุรกิจ
สวนตัว และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 29,000-38,999 บาท มากําหนดเปนกลุมเปาหมายหลัก 
เพ่ือใชในการวางแผนนโยบาย และกําหนดกลยุทธทางการตลาดโดยเนนไปในดานการสรางการรับรู 
และคุณภาพการใหบริการของโครงการ เพ่ือพัฒนาใหการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับ
บริการ ขสมก. มีความโดดเดนเปนที่ตองการของผูใชบริการ รวมทั้งเพ่ือเปนแรงกระตุน และดึงดูด
ใหกลุมเปาหมายเกิดความตองการที่จะใชบริการอีก ทําใหจํานวนผูใชบริการสูงข้ึน และยังเปนสนอง
ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายไดอยางถูกตองอีกดวย 
 2.  ดานคุณภาพการบริการ 
   2.1  ดานลักษณะทางกายภาพ ทางโครงการควรจัดเตรียมในเรื่องสถานที่ ใหมีการแบง
สวนการใหบริการที่ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการใหบริการ และจากการสังเกตของผูวิจัยยัง
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พบวาผูใชบริการยังมีความกังวลในเรื่องสถานที่จอดรถ ซึ่งสถานที่จอดรถของทางโครงการมีขนาด
เล็ก ทําใหรถบางสวนตองจอดเลยเขตที่กําหนด อาจถูกรถประจําทางในโครงการเฉ่ียวชนได ผูวิจัย
จึงอยากใหทางโครงการขยายพ้ืนที่ลานจอดรถเพ่ิมเติม และในเรื่องพนักงาน ทางโครงการควรจัด
พนักงานใหเพียงพอในชั่วโมงเรงดวน หรือชวงที่มีลูกคาเขามาใชบริการเปนจํานวนมากคือใน
ชวงเวลา 7.00-8.00 น. จนถึงอาจมีการเพ่ิมการใชเครื่องอัตโนมัติในการทํารายการชําระคาบริการ 
เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใหมากย่ิงข้ึน เนื่องจากผลการวิจัยพบวาคุณภาพการบริการดาน
ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 
   2.2  ดานความเชื่อมั่นไววางใจ ทางโครงการควรมีการจัดอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง 
ใหมีความรูทั้งดานขอมูล ดานเทคนิค และดานการบริการ รวมถึงการนําเครื่องมือและอุปกรณที่
ทันสมัยมาใชในการบริการใหมากข้ึน เพ่ือที่จะสามารถตอบคําถามและแกปญหาใหกับผูมาใชบริการ
ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง เนื่องจากผลการวิจัยพบวาคุณภาพการบริการดานความเชื่อมั่นไววางใจ
มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
   2.3 ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา ทางโครงการควรมีการจัดใหมีการอบรมพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง มีการจัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นจากฝายตางๆ รวมถึงความ
คิดเห็นของผูใชบริการ และควรนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงรูปแบบการใหบริการใหตรงกับความ
ตองการของผูใชบริการใหมากที่สุด เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานในการใหบริการที่เปนสากล และ
สรางความประทับใจใหกับผูใชบริการตั้งแตครั้งแรกที่มาใชบริการ เนื่องจากผลการวิจัยพบวา
คุณภาพการบริการดานการเขาถึงจิตใจของลูกคามีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขา
รวมโครงการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
   2.4  ดานความนาเชื่อถือ ทางโครงการควรมีการแจงขาวสารใหมๆใหลูกคาทราบอยู
เสมอ เชนการจัดทําคูมือหรือใบปลิวประชาสัมพันธในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวใหมๆ รวมถึง
ตารางเวลา และราคาคาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือทําใหลูกคาเกิดความเชื่อถือตอทางโครงการ
มากย่ิงข้ึน และควรจัดใหมีการอบรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหพนักงานเขาใจในกระบวนการใหบริการ 
และมีมาตรฐานในการใหบริการที่เปนสากล เพ่ือเพ่ิมทักษะทั้งดานคุณภาพและการบริการของ
พนักงานใหมีความปลอดภัย และเหนือกวาคูแขงขัน เนื่องจากผลการวิจัยพบวาคุณภาพการบริการ
ดานความนาเชื่อถือมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 
   2.5  ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง ทางโครงการควรที่จะตองเตรียมความพรอมใน
การใหบริการที่รวดเร็ว ไมวาจะเปนความพอเพียงของพนักงาน การฝกใหพนักงานมีใจรักและมี
ความเต็มใจในการใหบริการ มีความกระตือรือรนตลอดจนการฝกทักษะความรู เพ่ือที่จะสามารถ
ตอบคําถามและแกไขปญหาใหกับผูมาใชบริการไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ซึ่งจะเปนสวนชวยลดเวลา
ในการรอคอยของผูมาใชบริการใหไดมากย่ิงข้ึน เนื่องจากผลการวิจัยพบวาคุณภาพการบริการดาน
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ความรวดเร็วในการตอบสนองมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการในภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง 
 3.  ดานการรับรู 
   3.1  ดานสื่อบุคคล ทางโครงการควรพัฒนา ปรับปรุง และดูแลคุณภาพการบริการอยาง
ตอเนื่อง เพราะการรับรูขอมูลของทางโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ของผูบริโภคนั้น 
สวนใหญมักเกิดจากความเชื่อใจ หรือไวใจบุคคลใกลชิดที่เคยไดเขารวมโครงการ เชน ครอบครัว 
หรือเพ่ือนสนิท ซึ่งหากพวกเขาเหลานี้ไดรับการบริการจากทางโครงการที่ดีก็จะสงผลใหเกิดการ
แนะนําใหใชบริการตอ เนื่องจากผลการวิจัยพบวาการรับรูดานสื่อบุคคลมีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมในการเขารวมโครงการในภาพรวมอยูในระดับต่ํา 
   3.2  ดานสื่อเฉพาะกิจ ทางโครงการควรเพ่ิมใหมีการประชาสัมพันธตามสถานที่ตางๆ 
เชนการติดปายประกาศบนรถ หรือการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการสรางการรับรูแกผูใชบริการ
หลักของทางโครงการใหมากย่ิงข้ึน เพราะผูใชบริการหลักของทางโครงการสวนใหญ คือผูที่ใช
บริการ ขสมก. อยูเปนประจํา ซึ่งสวนใหญจะรับรูขอมูลจากทางโครงการผานทางอูรถประจําทาง 
การโดยสารรถประจําทาง และปายรถประจําทาง เนื่องจากผลการวิจัยพบวาการรับรูดานสื่อเฉพาะ
กิจมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการในภาพรวมอยูในระดับต่ํา 
 
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
 สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมตามประเด็น
ดังตอไปนี้ 
 1.  ควรทําการวิจัยเจาะกลุมตัวอยางแนวโนมพฤติกรรมการเขารวมโครงการครอบครัวสุข
สันตกับบริการ ขสมก. เพ่ือใหไดขอมูลที่แมนยําข้ึน สามารถนําผลการวิจัยที่แตกตางกันมา
ทําการศึกษาเปรียบเทียบอันจะเปนประโยชนตอโครงการ และเพ่ือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพของ
โครงการใหดีย่ิงข้ึน 
 2.  ควรทําการวิจัย ดานความพึงพอใจดานคุณภาพในการใหบริการ และดานสวนประสม
การตลาดที่มีตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใน
การเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในดานบุคลากร ดานคุณภาพในการใหบริการ และดานสวน
ประสมการตลาดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  การวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยควรลงในรายละเอียดของสวนงานหรือแผนกในการสรางการ
รับรู และการใหบริการใหมากข้ึน เพ่ือที่จะไดทราบถึงขอมูลและรายละเอียดในสวนงานยอยตางๆ 
ของทางโครงการ เพ่ือที่จะสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาไดอยางถูกตอง
แมนยํา ซึ่งในการทําวิจัยครั้งนี้มุงเนนในภาพรวมมากเกินไป 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  
การรับรูคุณภาพการบริการ และแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค  

ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งในการทําสารนิพนธของนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา การรับรู คุณภาพการบริการ และ
แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค ตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก.โดย
แบบสอบถามจะแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 
 
 สวนที่ 1 ลักษณะดานประชากรศาสตร 
 สวนที ่2 การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
 สวนที่ 3 คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสนัตกับบริการ ขสมก. 
 สวนที ่4 แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 
 
 ผูศึกษาใครขอความรวมมือจากทานไดชวยตอบแบบสอบถามนี้และขอใหโปรดตอบใหครบ
ทุกขอตามความเปนจริงและตามความรูสึกของทานคําตอบเหลานี้จะไมมีผลใดๆตอทานและทานไม
ตองระบุชื่อลงในแบบสอบถามขอมูลที่ทานตอบจะเก็บเปนความลับเพ่ือประกอบการวิจัยเทานั้น 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด 
 
 1.  เพศ   
   ชาย    หญิง 
 
 2. อายุ  
   15-24 ป   25-34 ป  
   35-44 ป   45-54 ป   
   55 ปข้ึนไป   
 
 3.  สถานภาพสมรส 
   โสด     สมรส / อยูดวยกัน 
   หยาราง / หมาย / แยกกันอยู 
 
 4.  ระดับการศึกษา 
   ต่ํากวาปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี  
   สูงกวาปริญญาตร ี
 
 5.  อาชีพ 
   นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา  รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   พนักงานบริษทัเอกชน  ธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ 
   เกษียณอายุ / ไมไดทํางาน  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................. 
 
 6.  รายไดตอเดือน 
   นอยกวาหรือเทากับ 9,000 บาท  9,001 – 18,999 บาท  
   19,000 – 28,999 บาท  29,000 – 38,999 บาท  
   39,000 – 48,999 บาท  49,000 บาท ข้ึนไป  
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สวนท่ี 2 
การรับรูตอโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 

 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางทีต่รงกับระดับความคิดเห็นกับตัวทานมากที่สุด 
 ระดับความคิดเห็น 
 

ระดับการรับรูเก่ียวกับ 
โครงการจากสื่อประเภทตางๆ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

 
การรับรูตอโครงการครอบครวัสขุสันตกับบริการ  

ขสมก. 
 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. การรับรูเก่ียวกับโครงการผานทางสื่อมวลชน 
โฆษณาผานสื่อตางๆทางทีวี หรือวิทยุ เชน Bus Sound 
103.5 FM Happy Station 

     

หนังสือพิมพ / สื่อสิ่งพิมพ      
2. การรับรูเก่ียวกับโครงการผานทางสื่อบุคคล 
สมาชิกครอบครัว / ญาติพ่ีนอง      
เพ่ือนรวมสถาบัน / เพ่ือนรวมงาน      
3. การรับรูเก่ียวกับโครงการผานทางสื่อเฉพาะกิจ 
ใบปลิว / แผนพับ / ปายโฆษณา ทั้งในรถเมล หรือตาม
ปายรถเมล 

     

อินเตอรเนต / เวปไซต เชน www.facebook.co.th , 
www.bmta.co.th , http://www.polyboon.com/9wat , 
ฯลฯ 

     

กิจกรรมพิเศษ เชน ออกบูตตามปายรถเมล / โรดโชว      
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สวนท่ี 3 
คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. 

 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชองวางทีต่รงกับระดับความคิดเห็นกับตัวทานมากที่สุด 
 

คุณภาพบริการ 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

ไม
ดี 

ไม
ดีอ

ยา
งม

าก
 

คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ 
ขสมก. 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานลักษณะทางกายภาพ 
1. ความสะดวกของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ      
2. ความสะอาดของเขตการเดินรถที่ทานมาใชบริการ      
3. ภายในโครงการมสีญัลักษณบอกจุดในการใหบริการสงัเกตได

อยางชัดเจน 
     

4. ความสะดวกในการซื้อตั๋วโดยสาร      
5. ความสะอาดของรถที่ทานโดยสารทัง้ภายในและนอก      
6. สภาพความพรอมในดานตางๆของรถที่ทานโดยสาร เชน แอร, 

เบาะที่นั่ง,กระจก ฯลฯ 
     

7. ความเพียงพอของรถในการใหบริการ      
8. ความเพียงพอของพนักงานในการใหบริการ      
9. ความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงตัวของพนักงาน      
ดานความนาเชื่อถือ 
1. วันและเวลาในการเขารวมโครงการตรงตามที่ไดประกาศไว      
2. ราคาคาบริการตรงตามที่ไดกําหนดไว      
3. ตารางเวลาในการเดินทางตรงกับเวลาจรงิทีไ่ดใหขอมูลไว      
4. เจาหนาที่ใหขอมูลเก่ียวกับโครงการไดอยางถูกตอง      
5. ความปลอดภัยในการเดินทาง เชน ปญหาอาชญากรรม หรือ

อุบัติเหตตุางๆ 
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คุณภาพบริการ 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

ไม
ดี 

ไม
ดีอ

ยา
งม

าก
 

คุณภาพการบริการของโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ 
ขสมก. 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง 
1. พนักงานสามารถใหขอมูลในดานตางๆ เชนดานการเดินทาง, 

ข้ันตอนในการจองบัตร ฯลฯ แกผูเขารวมโครงการไดในทันทีที่
ผูเขารวมโครงการเขามาติดตอ 

     

2. พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการและตอบปญหา      
3. ความรวดเร็วในแตละข้ันตอนของการบริการ      
4. ความเหมาะสมดานระยะเวลาในการรอคอยการออกเดินทาง      
ดานความเชื่อม่ันไววางใจ 
1. พนักงานมีความเชี่ยวชาญในเสนทางทีจ่ะเดินทาง      
2. พนักงานมีความสุภาพ ออนนอม ในการใหบริการ      
3. พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี      
4. ผูเขารวมโครงการไดรับบริการตามโปรแกรมที่โครงการได

กําหนดข้ึนอยางครบถวน 
     

5. โครงการมีความพรอมในการใหบริการทัง้กอน,ระหวางทาง และ
หลังการเดินทาง 

     

ดานการเขาถึงจิตใจของลูกคา 
1. ความเสมอภาคในการใหบริการกับลูกคา เชน ไมมีการลัดคิวใน

การใหบริการ  
     

2. ความเปนกันเองของพนักงานกับลูกคา เชน การกลาวทักทาย 
หรือจดจําชื่อของลูกคาได 

     

3. ความเอาใจใสตอความตองการหรือปญหาของลูกคา ตลอดจน
ความชวยเหลือของพนักงาน 

     

4. โครงการเอาใจใสลูกคาเสมือนเปนคนสําคัญ      
5. ยินดีรับฟงคําแนะนําและติชมของลูกคา      
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สวนท่ี 4 
ดานแนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ  

ขสมก. 
 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมายลงในชองวางที่ตรงกับระดับความคิดเห็นกับตัวทานมากที่สุด 
 ระดับ 5 หมายถงึ มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับเขารวมแนนอน/มากที่สุด/แนะนําแนนอน 
 ระดับ 4 หมายถงึ มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับคอนขางเขารวม/มาก/คอนขางแนะนํา 
 ระดับ 3 หมายถงึ มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับไมแนใจ/ปานกลาง/ไมแนใจ 
 ระดับ 2 หมายถงึ มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับคอนขางไมเขารวม/นอย/คอนขางไมแนะนํา 
 ระดับ 1 หมายถึง มีแนวโนมพฤติกรรมอยูในระดับไมเขารวมแนนอน/นอยที่สุด/ไมแนะนํา
แนนอน 
 
1. แนวโนมพฤติกรรมในการเขารวมโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ของทานใน

อนาคตเปนอยางไร 
     

เขารวมแนนอน 
5 4 3 2 1 

ไมเขารวมแนนอน 

 
2. หลังจากทีท่านไดใชบริการโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ทานมีความรูสึกพึงพอใจ

ตอโครงการมากนอยเพียงใด 
     

มากที่สุด 
5 4 3 2 1 

นอยที่สุด 

 
3. หลังจากทีท่านไดใชบริการโครงการครอบครัวสุขสันตกับบริการ ขสมก. ทานจะแนะนําผูอ่ืนมาใช

บริการหรือไม 
     

แนะนําแนนอน 
5 4 3 2 1 

ไมแนะนําแนนอน 

 
 

------ ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี ------ 
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