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ความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะ
เสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี
Willingness to Pay of Student and Staff for The Public Van Service on The Route
from Ubon Ratchathani University to The Ubon Ratchathani Bus Terminal
ปวีณา คําพุกกะ1*
อาจารย ดร., สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 85 ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการ
รถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี และ 2) พฤติกรรม
การเดินทางโดยใชรถสาธารณะที่มีผลตอความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสาร
สาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคยใชบริการรถโดยสารสาธารณะ จํานวน 768 คน
ใชวธิ กี ารสุม ตัวอยางแบบแบงชัน้ และแบบสะดวก เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ Fisher’s LSD
ผลการวิจัยพบวา 1) ความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะ
เสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี มีคา เฉลีย่ เทากับ 30.57 บาท และ 2) พฤติกรรม
การเดินทางโดยใชรถโดยสารสาธารณะที่มีผลตอความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการ
รถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ไดแก ประเภทของรถโดยสารสาธารณะที่เคยใชบริการ และคาใชบริการตอครั้ง

* ผูเขียนหลัก
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คําสําคัญ
ความเต็มใจในการจาย คาบริการรถตูโ ดยสารสาธารณะ พฤติกรรมการเดินทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถานีขนสง

Abstract
This research aims to study 1) the willingness to pay (WTP) of student and staff for the public van
service on the route from Ubon Ratchathani University to the Ubon Ratchathani bus terminal and 2) the
influences of travel behavior of Ubon Ratchathani University’s student and staff on the WTP for the public
van service on the mentioned route. The samples were 768 Ubon Ratchathani University’s undergraduate
students and staff. The sampling sample were stratified random and convenience sampling. The research
instrument was a questionnaire. The statistics were percentage, mean, mode, median, standard deviation,
t-test, F-test and Fisher’s Least Significant Difference (Fisher’s LSD).
The findings were that 1) the WTP for the public van service on the route from Ubon Ratchathani
University to the Ubon Ratchathani bus terminal was averaged 30.57 Baht ; and 2) types of services and
the public van service fares per time influenced the WTP for the public van service at 0.05 level of statistical
significance.

Keywords
Willingness to Pay (WTP), Public Van Services, Travel Behavior, Ubon Ratchathani University,
Bus Terminal

บทนํา
การขนสงมวลชนที่ดีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นในดานตางๆ เชน การชวยลดภาระ
คาครองชีพของประชาชน การตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ซึ่งจะสงผลใหอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ของทองถิ่นเติบโตมากขึ้น ปจจุบันการขนสงมวลชนทางบกเปนรูปแบบการขนสงมวลชนที่มีความสะดวกและไดรับ
ความนิยมมากที่สุด ซึ่งในปจจุบันหนวยงานภาครัฐไดพยายามพัฒนาระบบขนสงมวลชน โดยนําเทคโนโลยีตางๆ
มาใชในการบริหารระบบขนสงมวลชนทางบกเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการสรางคุณภาพ
การบริการใหดียิ่งขึ้น (สลิลาทิพย ทิพยไกรศร, 2554)
การทีผ่ บู ริโภคจะเต็มใจจายคาสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึง่ นัน้ ในราคาเทาใดยอมขึน้ อยูก บั การประเมิน
คุณคา (Value) สินคาหรือบริการนัน้ ของผูบ ริโภค และขึน้ อยูก บั วาผูบ ริโภคมีความสามารถทีจ่ า ยไดมากนอยเพียงใด
ความเต็มใจที่จะจายนี้ ถือเปนองคประกอบหนึ่งของอุปสงคที่ทรงประสิทธิผล โดยปจจัยสําคัญที่มีผลใหอุปสงค
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สําหรับสินคาหรือบริการชนิดหนึง่ ๆ เปลีย่ นแปลง ไดแก ระดับรายไดของผูบ ริโภค ราคาสินคาชนิดอืน่ ทีใ่ ชประกอบกัน
หรือทดแทนกันได รสนิยมของผูบริโภค จํานวนผูบริโภคและการคาดคะเนเกี่ยวกับราคาในอนาคต (กนกวรรณ
กมลจารุพิศุทธิ์, 2554)
วิธีการประเมินมูลคาภายใตตลาดสมมติ (Contingent Valuation Method: CVM) เปนวิธีการทางตรง
ในการประเมินคาความเต็มใจทีจ่ ะจาย โดยหลักการแลวจะสอบถามทัศนคติหรือความคิดเห็นของกลุม บุคคลซึง่ เปน
กลุม ตัวอยางทีเ่ ลือกมาเปนตัวแทนของประชากรเกีย่ วกับจํานวนเงินทีก่ ลุม ตัวอยางเต็มใจทีจ่ ะจาย สําหรับผลประโยชน
ที่จะไดรับจากโครงการที่พัฒนาขึ้นและ/หรือสอบถามเกี่ยวกับจํานวนเงินที่เต็มใจยอมรับ คาชดเชยจากการที่ตอง
อดทนตอผลกระทบเชิงลบหรือผลเสียของโครงการ จุดมุง หมายของ CVM คือ การเคนเอาความจริงจากผูถ กู สัมภาษณ
หรือกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจาย (หฤทัย มีนะพันธ, 2550)
จังหวัดอุบลราชธานีเปนจังหวัดหนึ่งที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางสูง จากรายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลังของจังหวัดอุบลราชธานีป 2557 ชี้ใหเห็นวา เศรษฐกิจดานอุปสงค (การใชจาย) พบวา ดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ 16.81 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา จากยอดสินเชื่อเพื่อการพาณิชยเพิ่มขึ้น
รอยละ 16.81 โดยคิดเปนจํานวนเงิน 42,034.38 ลานบาท จากธุรกิจนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนใหมมี 46 ราย
โดยมี ทุ น จดทะเบี ย นธุ ร กิ จ นิ ติ บุ ค คลใหม จํ า นวน 57.85 ล า นบาท ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง ระบบขนส ง ของ
จังหวัดอุบลราชธานีที่พัฒนาไมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและไดพัฒนาขยับขยายความเจริญและ
เขตเศรษฐกิจสูรอบเมือง เชน หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา หมูบานจัดสรรตางๆ เปนตน (กรมบัญชีกลาง, 2557)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยประจําจังหวัดอุบลราชธานี ตัง้ อยู ถนนสถลมารค ตําบลเมืองศรีไค
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีเสนทางการคมนาคมเชื่อมโยงสูอําเภอวารินชําราบและอําเภอเมือง
โดยมีระยะทางหางจากสถานีขนสงจังหวัด 24 กิโลเมตร ในแตละปมนี กั ศึกษาเขามาศึกษาใหมประมาณ 3,000-5,000
คน รวมทั้งบุคลากรอีกกวา 1,500 คน นักศึกษาสวนใหญนั้นมาจากจังหวัดใกลเคียงของจังหวัดอุบลราชธานี เชน
จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอื่นๆ ปญหาการเดินทางที่สําคัญของชุมชน
ชาวมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี คื อ 1) การเดิ น ทางเพื่ อ กลั บ ภู มิ ลํ า เนาซึ่ ง จะต อ งใช บ ริ ก ารขนส ง สาธารณะ
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปยังสถานีขนสงอุบลราชธานี และ 2) การมีศนู ยการคาขนาดใหญของหางสรรพสินคา
เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีที่ตั้งอยูในเสนทางเดียวกันกับเสนทางไปสถานีขนสง โดยหางสรรพสินคาดังกลาว
เปนแหลงนัดพบอีกแหงหนึง่ ทีน่ กั ศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหความนิยมในการพบปะเพือ่ นฝูง
และพักผอนหยอนใจ ดังนัน้ จึงทําใหการเดินทางเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี
มีบทบาทตอการใชชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนอยางมาก
จากการศึกษาของ Worku (2013) และ Eboli & Mazzulla (2008) โดยการใชแนวคิด Willingness to Pay
(WTP) ทําการศึกษาความเต็มใจที่จะจายของประชาชนเพื่อใหรถโดยสารสาธารณะมีคุณภาพ การบริการดีขึ้น และ
เพื่อใหมีการเพิ่มจํานวนบริการรถโดยสารสาธารณะใหเพียงพอตอความตองการ พบวา ประชาชนมีความเต็มใจ
ที่จะจายในระดับสูงเพื่อใหรถโดยสารสาธารณะมีคุณภาพการบริการดีขึ้น และเพื่อใหมีการเพิ่มจํานวนบริการ
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รถโดยสารสาธารณะใหเพียงพอตอความตองการ และผลการวิจัยของ เอกวัฒน พันธาสุ และ มนสิชา เพชรานนท
(2554) ทีไ่ ดศกึ ษาพฤติกรรมการเดินทางในเมืองหลักของภูมภิ าค: กรณีศกึ ษาเมืองเชียงใหม ผลของการศึกษาพบวา
ปจจัยดานเศรษฐกิจสังคม ครัวเรือน ลักษณะเชิงพืน้ ที่ และลักษณะการใหบริการของขนสงสาธารณะในยานทีอ่ ยูอ าศัย
มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการเดินทาง โดยมีคณ
ุ ลักษณะดานอายุและอาชีพทีม่ ผี ลตอการเลือกรูปแบบการเดินทาง
ผลการวิจัยของ นัฏฐพงษ ขาวขํา (2555) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการขนสงประเภท
บุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการเลือกรูปแบบการ
ใชบริการการขนสง และสวนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลกับความพึงพอใจของการตัดสินใจเลือกใชบริการขนสง
มากที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ (ยานพาหนะ) ดังนั้น การใหบริการของรถสองแถวสาธารณะในพื้นที่ใกลเคียง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจไมสามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได
เทาทีค่ วร จากขอมูลขางตนจึงเปนเหตุใหผวู จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมการใชรถโดยสารสาธารณะและความเต็มใจ
ในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะ เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาธุรกิจรถตูโดยสารสาธารณะที่ใหบริการ
ในเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีไดในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางโดยใชรถโดยสารสาธารณะที่มีผลตอความเต็มใจของนักศึกษาและ
บุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสง
อุบลราชธานี

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับ Contingent Valuation Method (CVM)
วิธีการประเมินมูลคาภายใตตลาดสมมติ (Contingent Valuation Method: CVM) เปนวิธีการที่จะ
วัดมูลคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไมไดมีการซื้อขายผานตลาด เทคนิค CVM จัดอยู
ในกลุม เครือ่ งมือการประเมินมูลคาสิง่ แวดลอมทางตรง ทีเ่ รียกวา Stated Preference Technique เปนวิธกี ารประเมิน
มูลคาของความเต็มใจที่ผูบริโภคเต็มใจที่จะจาย (Willingness to Pay: WTP) เพื่อที่จะไดมีการดําเนินมาตรการ
ปรับปรุงใหคุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น (อรพรรณ ณ บางชาง ศรีเสาวลักษณ, 2552) การคํานวณคาความเต็มใจที่จะ
จายโดยวิธี CVM (ชนิตา พันธมณี และ รภัสสรณ คงธนจารุอนันต, 2555) มี 2 เทคนิค ดังนี้
1.1 การตั้งคําถามปลายเปด (Opened – Ended) เปนการวัดคา WTP เชิงทัศนคติ กลาวคือ วิธีการนี้
จะใหผบู ริโภคประเมินมูลคาของสินคาดวยตัวเอง โดยการตัง้ คําถามปลายเปด เชน ถามวา “ผูบ ริโภคเต็มใจทีจ่ ะจาย
สําหรับผักอินทรียชนิดนี้เปนจํานวนเงินเทาใด” จากนั้นเมื่อผูบริโภคระบุจํานวนเงินแลว ใหผูวิจัยบันทึกคาลงไปเปน
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ตัวแปร Y และใหบันทึกตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริโภค เชน เพศ อายุ รายได การศึกษา เปนตน
1.2 การตั้งคําถามปลายปด (Closed - Ended) เปนการวัดคา WTP ตามแบบจําลองอรรถประโยชน
ที่แตกตางกัน (Utility Difference Model) การตั้งคําถามลักษณะนี้ มีที่นิยมใช 2 รูปแบบ คือ
(1) แบบ Single Bounded CVM เปนการเสนอราคาปดครั้งเดียวเชน ถามวา “ผูบริโภคเต็มใจ
ที่จะจายเพียง 50 บาทสําหรับซื้อผักอินทรียชนิดนี้หรือไม” ซึ่งจะถามเพียงครั้งเดียวไมวาผูบริโภคจะตอบวาเต็มใจ
หรือไมเต็มใจก็ตาม ถาผูบริโภคตอบวา “เต็มใจ” ใหบันทึก y = 1 ถาตอบวา “ไมเต็มใจ” ใหบันทึก y = 0
(2) แบบ Double Bounded CVM เปนการตั้งคําถามปลายปดโดยเสนอราคา 2 ครั้ง เชน
จากคําถามเดิม ถาผูบ ริโภคตอบวา “เต็มใจทีจ่ ะจาย” จะถามอีกครัง้ โดยเพิม่ จํานวนเงินขึน้ ตามสัดสวนทีผ่ ถู ามกําหนดไว
วาเต็มใจจะจายตามราคาที่สองหรือไม แลวจึงหยุดถาม แตถาคําถามแรกผูบริโภคตอบวา “ไมเต็มใจจะจาย”
การถามคําถามครัง้ ที่ 2 จะลดราคาลงตามสัดสวนทีก่ าํ หนดไวเชนกัน แลวถามวาเต็มใจจะจายตามราคาทีส่ องหรือไม
ซึ่งคําตอบที่ไดจากผูบริโภค สามารถเปนไปไดใน 4 รูปแบบ คือ 1) Yes – Yes 2) Yes – No 3) No – Yes และ 4)
No – No
ทั้งนี้ในงานวิจัยครั้งนี้ สนใจประเมินมูลคาการมีรถตูโดยสารสาธารณะใหบริการในกรณีของ Use
Value และไมไดประเมินกรณีของ Non- Use Value และ Option Value ซึ่งการใชคําถามแบบ WTP เหมาะสม
ในกรณีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดผลดีและประชาชนไมมีกรรมสิทธิ์/ไมใชเจาภาพในการปรับปรุง
คุณภาพสิ่งแวดลอมนั้น
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Worku (2013) ไดศึกษาเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจายเพื่อการปรับปรุงบริการขนสงสาธารณะใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวาประชากรมีความเต็มใจที่จะจายเพื่อแกไขปญหา
จราจรและปรับปรุงคุณภาพระบบขนสงสาธารณะใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพียงพอตอการเพิ่มจํานวนประชากร
อยางรวดเร็วได ใชแนวคิด Willingness to Pay (WTP) โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง 852 ราย โดยใช
แบบจําลอง Probit และ แบบจําลอง Logit ผลการศึกษาพบวา ประชาชนเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมที่สูงขึ้นแก
รถโดยสารสาธารณะเพื่อใหมีคุณภาพดีขึ้น และเพื่อใหมีการเพิ่มจํานวนบริการรถโดยสารสาธารณะใหเพียงพอ
ตอความตองการ
Eboli & Mazzulla (2008) ไดศึกษาเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
ของรถโดยสารขนสงสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาความเต็มใจที่จะจายโดยการประเมินจากการใหบริการ
แบบเดิมเปรียบเทียบกับการบริการหลังจากไดรับการปรับปรุงเรียบรอยแลว ใชวิธีการ Willingness to Pay (WTP)
โดยใช แ บบจํ า ลอง Logit ผลการวิ จั ย พบว า ผู  ป ระกอบการจะได มู ล ค า ความเต็ ม ใจที่ จ ะจ า ยเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
บริการสาธารณะใหดีขึ้นเปนจํานวนเงินมากกวา 2 ลานยูโร
รุงณิชา ผลสุวรรณ (2556) ไดศึกษาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมในการเดินทางโดยรถยนต
สวนตัวเขาเขตที่มีการจราจรหนาแนน มีวัตถุประสงคเพื่อคํานวณหามูลคาความเต็มใจที่จะจาย และวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอความเต็มใจที่จะจายสําหรับการจายคาธรรมเนียมในการเดินทางโดยรถยนตสวนตัวเขาเขตที่มี
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การจราจรหนาแนน กําหนดขอบขายการศึกษาในพื้นที่ถนนสีลม โดยเลือกใชเทคนิคการประเมินมูลคาภายใต
ตลาดสมมติ (Contingent Valuation Method: CVM) และออกแบบสอบถามเพื่อสอบถามคาความเต็มใจที่จะจาย
ของผูเดินทาง (Willingness to pay: WTP) โดยประยุกตใชรูปแบบคําถามปลายปด 2 ขั้น (Double Bounded
Close-Ended) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่อาจจะเดินทางโดยรถยนตสวนตัวเขาในพื้นที่ถนนสีลม
จํานวน 400 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา คาความเต็มใจที่จะจายคาธรรมเนียมเปน 20 บาท/ครั้ง และปจจัยที่มี
ผลตอความเต็มใจทีจ่ ะจายของกลุม ตัวอยาง อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ไดแก ระดับราคาเริม่ ตนทีเ่ สนอ ระดับรายได
ระดับการศึกษา อาชีพ และวัตถุประสงคในการเดินทาง
ในงานวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดความหมายของคําวา พฤติกรรมการเดินทาง หมายถึง การกระทําของบุคคล
ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเลือกรูปแบบการเดินทาง รวมถึงกระบวนการการตัดสินใจที่ถือเปนตัวกําหนดใหเกิด
การเดินทาง โดยผูวิจัยตองการหาพฤติกรรมการเดินทางโดยใชรถสาธารณะที่มีผลตอความเต็มใจของนักศึกษา
และบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสง
อุบลราชธานี โดยมีกรอบแนวความคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรของการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทีเ่ คยใชบริการรถโดยสารสาธารณะทัง้ หมด ประมาณ 15,000 คน ผูว จิ ยั คัดเลือกกลุม ตัวอยางดวยวิธกี ารสุม ตัวอยาง
แบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยแบงตามสัดสวนประชากรในแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
หลังจากนั้นทําการเลือกตัวอยางแบบสะดวกหรือบังเอิญ (Convenience Sampling) ใหครบตามจํานวน โดย
กลุมตัวอยางของการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคยใช
บริการรถโดยสารสาธารณะ จํานวน 768 คน คิดเปนรอยละ 5.12
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลจากแบบสอบถาม
จะแบงออกเปน 2 รอบ โดยไดมีการทดสอบแบบสอบถามรอบที่ 1 (Pre-Testing Survey) เปนแบบสอบถามที่ใช
คําถามปลายเปด จากกลุมตัวอยางจริง จํานวน 100 ตัวอยาง เพื่อหาคาตั้งตน สูงสุด 4 อันดับแรกของความเต็มใจ
ทีจ่ ะจาย อีกทัง้ เปนการตรวจสอบความสมบูรณ ความนาเชือ่ ถือของตัวแบบสอบถาม และทําการทดสอบแบบสอบถาม
ดวยวาผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจในแบบสอบถามมากนอยเพียงใด
แบบสอบถามในรอบที่ 2 (Final-Survey) ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ
นําแบบสอบถามรอบที่หนึ่งมาปรับปรุงใหเหมาะสม เพื่อที่จะนํามาใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางรอบที่ 2
จํานวน 768 ตัวอยาง ในระหวาง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 ซึ่งแบบสอบถามในรอบที่ 2
เปนแบบสอบถามที่ใชคําถามปลายปด โดยการเสนอราคาสองครั้งเพื่อถามความเต็มใจที่จะจาย
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย ฐานนิยม มัธยฐาน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test F-test และ Fisher’s Least Significant Difference (Fisher’s LSD)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางจํานวน 768 คน พบวา เปนนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 408 คน คิดเปนรอยละ 53.10
และบุคลากร จํานวน 360 คน คิดเปนรอยละ 46.90 สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.80 อายุเฉลี่ย 26.45 ป
เปนนักศึกษาและบุคลากรของคณะบริหารศาสตรมากที่สุดรอยละ 17.80 ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอุบลราชธานี
รอยละ 57.90 พักอาศัยในเขตอําเภอวารินชําราบ รอยละ 53.60 ระดับรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท
รอยละ 49.30 และใชรถจักรยานยนตเปนยานพาหนะ รอยละ 57.00
พฤติกรรมการเดินทางโดยใชรถสาธารณะ พบวา นิยมใชรถโดยสารสาธารณะมากทีส่ ดุ คือ รถสองแถว
ม. อุบล หรือ รถมอแดง รอยละ 69.00 เหตุผลที่เลือกใชบริการรถโดยสารสาธารณะมากที่สุด คือ ราคาประหยัด/ถูก
รอยละ 67.70 วัตถุประสงคในการเดินทางดวยรถโดยสารสาธารณะ คือ เพื่อกลับภูมิลําเนา รอยละ 47.30 ชวงวันที่
ใชบริการรถโดยสารสาธารณะมากทีส่ ดุ คือ ชวงวันเสาร – วันอาทิตย รอยละ 57.30 จํานวนครัง้ ทีใ่ ชบริการรถโดยสาร
สาธารณะตอเดือน คือ จํานวน 2 ครั้งตอเดือน รอยละ 33.90 ชวงเวลาที่นิยมใชบริการรถโดยสารมากที่สุด คือ
เวลา 11: 01 – 16: 00 น. รอยละ 39.30 คาใชจายตอครั้งในการใชบริการรถโดยสารสาธารณะ คือ 10 บาทตอครั้ง
รอยละ 62.90 โดยสวนใหญกลุมตัวอยาง มีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีสูงถึงรอยละ 97.50
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 ความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี มีคา เฉลีย่ เทากับ 30.57 บาท ฐานนิยมเทากับ 20.00 บาท
และมัธยฐานเทากับ 25.00 บาท โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 16.47 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโ ดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี

nµÁ¨¸É¥ (Mean)
30.57

µ·¥¤ (Mode)
20.00

¤´¥µ (Median)
25.00

nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ (S.D.)
16.47

2.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเดินทางโดยใชรถสาธารณะกับความเต็มใจ
ของนักศึกษาและบุคลากรในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทาง
สถานีขนสงอุบลราชธานี พบวา ประเภทของรถโดยสารสาธารณะทีเ่ คยใชบริการ และคาใชบริการตอครัง้ ทีแ่ ตกตางกัน
มีผลตอความเต็มใจทีจ่ ะจายคาบริการรถตูโ ดยสารสาธารณะ แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ ทีร่ ะดับ 0.05 (ตารางที่ 2)
กลาวคือ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคยใชบริการรถโดยสารสาธารณะ เชน รถสองแถว
รถแท็กซี่ และรถประจําทางมีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีแตกตางกัน โดยนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคยจาย
คาบริการรถโดยสารสาธารณะไปสถานีขนสงตอครั้งมากกวา 10 บาท มีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตู
โดยสารสาธารณะเส น ทางมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ป ลายทางสถานี ข นส ง อุ บ ลราชธานี ม ากกว า นั ก ศึ ก ษา
และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เคยจายคาบริการรถโดยสารสาธารณะไปสถานีขนสง ครั้งละ 10 บาท
ตารางที่ 2
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเดินทางโดยใชรถโดยสารสาธารณะกับความเต็มใจในการ
จายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี

¡§·¦¦¤µ¦Á·µÃ¥Äo¦โดยสารµµ¦³
¦³Á£ °¦Ã¥µ¦µµ¦³¸ÉÁ¥Äo¦·µ¦
nªª´¸ÉÄo¦·µ¦
Îµª¦´Ê¸ÉÄo¦·µ¦n°Áº°
nªÁª¨µ¸ÉÄo¦·µ¦
nµÄo¦·µ¦n°¦´Ê
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

··
F = 18.757*
F = 0.219
F = 1.201
F = 1.048
t = -5.218*

p-value
0.000
0.803
0.309
0.351
0.000

¨µ¦°
Ânµ´
Å¤nÂnµ´
Å¤nÂnµ´
Å¤nÂnµ´
Ânµ´
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เมือ่ นํามาทดสอบความแตกตางคาเฉลีย่ รายคู โดยวิธี Fisher’s LSD ของประเภทการใชบริการรถโดยสารสาธารณะ
พบวา ผูใชบริการรถสองแถวกับผูใชบริการรถแท็กซี่ มีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทางจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางที่สถานีขนสงอุบลราชธานีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลาวคือ ผูใ ชบริการรถสองแถวเปนประจํามีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโ ดยสารเสนทางจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีปลายทางที่สถานีขนสงอุบลราชธานีนอยกวาผูใชบริการรถแท็กซี่ จํานวน 8.71 บาท และ ผูใชบริการ
รถสองแถวกับผูใชรถบัสประจําทาง มีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทางจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ
ผูใชบริการรถสองแถวเปนประจํามีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีนอยกวาผูใชรถบัสประจําทาง จํานวน 4.87 บาท ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูระหวางประเภทรถโดยสารสาธารณะที่เคยใชบริการกับความเต็มใจที่จะจายคาบริการ
รถตูโดยสารสาธารณะเสนทางจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานี

¦³Á£¦Ã¥µ¦µµ¦³¸ÉÁ¥Äo
¦·µ¦
¦°Âª/¦¤°Â
¦ÂÈ¸É
¦´¦³Îµµ

nµÁ¨¸É¥
(Mean)
530 28.29
155 37.00
83
33.16
n

¦°
Âª
-

¦
ÂÈ¸É
-8.71*
-

¦´¦³Îµµ
-4.87*
3.84
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบวา ความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารสาธารณะเฉลี่ย 30.57 บาทตอคน
สอดคลองกับหลักเกณฑการกําหนดราคามาตรฐานเสนทางของสถานีขนสง พ.ศ. 2551 (กรมการขนสงทางบก, 2558)
ทีไ่ ดกาํ หนดราคาของเสนทางเดินรถโดย 10 กิโลเมตรแรก คิดราคาที่ 10 บาท และทุกๆ 3 กิโลเมตรถัดไป คิดกิโลเมตร
ละ 1 บาท ดังนั้น ในการศึกษาความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีซึ่งมีระยะทาง 23.9 กิโลเมตร จึงมีราคาคาบริการมาตรฐานอยูที่ 14.63 บาท
แตกลุมตัวอยางมีความเต็มใจในการจายเฉลี่ยสูงถึง 30.57 บาท กลาวคือราคาคาบริการที่กลุมตัวอยางเต็มใจ
ในการจายเปน 2.09 เทาของราคาคาบริการมาตรฐาน
2. จากผลการวิจยั พบวา ประเภทการใชบริการรถโดยสารสาธารณะไปสถานีขนสงมีความเต็มใจในการจาย
คาบริการรถตูโ ดยสารเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีแตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูใชบริการรถแท็กซี่ และรถบัสประจําทางมีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสาร
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เสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีมากกวาผูท ใี่ ชบริการรถสองแถวเปนเงิน 4.878.71 บาท และผูที่เคยจายคาบริการรถโดยสารสาธารณะไปสถานีขนสงมากกวา 10 บาท มีความเต็มใจในการจาย
คาบริการรถตูโดยสารเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีมากกวาผูที่เคยจาย
คาบริการครั้งละ 10 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับ ศรัญญา แกวศรี (2554) ที่ไดศึกษา
ปจจัยทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจของผูใ ชบริการรถโดยสารปรับอากาศเสนทางสุราษฎร-กรุงเทพฯ ในจังหวัดสุราษฎรธานี
พบวา ประเภทรถที่เลือกใชมีความสัมพันธกับการตัดสินใจของผูใชบริการในดานของราคา เนื่องจากผูที่ใชบริการ
รถแท็กซีแ่ ละรถบัสประจําทาง เปนผูท เี่ คยจายคาบริการมากกวา 10 บาท ไดทาํ การเปรียบเทียบกับเวลาในการเดินทาง
จนถึงจุดหมายปลายทางที่รวดเร็วกวา รูสึกคุมคามากกวา จึงมีความเต็มใจในการจายคาบริการเพิ่มขึ้นมากกวา
เมื่อเทียบกับการใชบริการรถสองแถวที่มีคาบริการคอนขางถูกเพียง 10 บาทตลอดเสนทาง

สรุป
จากผลการวิจัยพบวา ความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีเฉลีย่ เทากับ 30.57 บาท ดังนัน้ ผูป ระกอบการหรือนักธุรกิจทีส่ นใจสามารถใชขอ มูล
ดั ง กล า วนี้ ม าประกอบการตั้ ง ราคาค า โดยสารและประกอบการพิ จ ารณาในการเป ด เส น ทางรถตู  โ ดยสาร
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีได
นอกจากนี้ยังพบวา ผูใชบริการรถสองแถวมีความเต็มใจในการจายคาบริการรถตูโดยสารเสนทาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีนอ ยกวาผูใ ชบริการรถประเภทอืน่ ๆ เพราะรถทีใ่ หบริการ
ในปจจุบันสวนใหญเปนรถสองแถวจึงทําใหผูบริโภคมีทางเลือกนอย ดังนั้นผูประกอบการจะเห็นชองทางใน
การตอบสนองความตองการใหแกผบู ริโภคได และประกอบกับหลักเกณฑการกําหนดราคามาตรฐานเสนทางของสถานี
ขนสง พ.ศ. 2551 ทีร่ ะยะทาง 23.9 กิโลเมตรคิดคาบริการไดไมเกิน 14.63 บาท ดังนัน้ ทําใหผปู ระกอบการมีความเชือ่ มัน่
ไดวา การเปดบริการเสนทางนี้ที่อัตราคาบริการ 14.63 บาท โดยผูใชบริการมีความเต็มใจในการจายคาบริการ
ถึง 30.57 บาท ซึง่ กลุม ตัวอยางมีความเต็มใจในการจายคาบริการเปน 2.09 เทาของราคาคาบริการมาตรฐาน นัน่ คือ
ผูใชบริการมีความรูสึกจายไดถูกกวาที่ตั้งใจไว จะทําใหการเปดเสนทางรถตูโดยสารครั้งนี้มีโอกาสทํากําไร
ในทางธุรกิจมาก เพราะลูกคารูสึกจายถูกเมื่อเทียบกับบริการที่ไดรับ นั่นเอง
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
1. ในการวิจยั ครัง้ นี้ กลุม ตัวอยางเปนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเทานัน้ ในการ
ศึกษาครัง้ ตอไป ควรมีการศึกษาประชาชนทัว่ ไปทีใ่ ชบริการรถโดยสารสาธารณะในเสนทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปลายทางสถานีขนสงอุบลราชธานีเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. จังหวัดอุบลราชธานีมีชายแดนติดตอประเทศเพื่อนบาน คือ ลาวและกัมพูชา และการคมนาคมมี
ความสําคัญในการตัดสินใจเดินทางของนักทองเที่ยว ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ
ที่จะเปนประโยชนตอธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เชน ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอรถโดยสาร
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สาธารณะ ความตองการในการใชบริการรถโดยสารสาธารณะของนักทองเทีย่ วชาวไทยและชาวตางชาติ และปจจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเที่ยว เปนตน
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