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 วิทยานิพนธ์เร่ือง ผลกระทบจากการบริการของแท็กซ่ีมิเตอร์ตอ่อารมณ์ รูปแบบการเผชิญ 
และความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ โดยมีบคุลิกภาพเป็นตวัแปรก ากบั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศกึษา
ผลกระทบจากการบริการแท็กซ่ีมิเตอร์ตอ่อารมณ์ รูปแบบการเผชิญ การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม 
ทางเลือกการใช้บริการ ต่อความตัง้ใจกลับไปใช้บริการ และสร้างตวัแบบเส้นทางความสมัพนัธ์
จ าแนกตามเพศ และ (2) ทดสอบวา่บคุลิกภาพเป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธ์ระหว่างอารมณ์และ
รูปแบบการเผชิญ ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการของผู้ ใช้บริการ งานวิจยันีเ้ก็บรวบรวมข้อมลูด้วย
แบบสอบถามทางออนไลน์และการส ารวจภาคสนาม จากประชาชนทั่วไปท่ีเคยใช้บริการแท็กซ่ี
มิเตอร์ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 501 คน (เพศชาย 206 คน และเพศหญิง 295 คน) 
 ในเพศชายจะมีพฤติกรรมการเผชิญแบบจดัการโดยตรงแม้จะมีความกลวัอยู่ในใจ แต่ใน
เพศหญิงอารมณ์เชิงลบท่ีเกิดขึน้จะเป็นอารมณ์ท่ีมีความซบัซ้อนในรูปแบบความกลวัผสมกบัความ
โกรธ ซึ่งความโกรธเป็นตวัแปรก ากับความสมัพนัธ์ระหว่างความกลวักับรูปแบบการเผชิญ เม่ือ
ผู้ โดยสารเพศหญิงโกรธและกลวัในเวลาเดียวกนั จะใช้มีการเผชิญแบบการจดัการโดยตรงและการ
เผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุมากขึน้ แตจ่ะมีการเผชิญแบบหลีกเล่ียงน้อยลง 
 บุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญแบบจัดการ
โดยตรง และยงัเป็นตวัแปรก ากบัระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธและการเผชิญแบบจดัการ
โดยตรงให้ลดลง และบุคลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเผชิญแบบ
แสวงหาการสนบัสนนุ และยงัเป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธ์ระหว่างความกลวักบัการเผชิญแบบ
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แสวงหาการสนับสนุนให้สูงขึน้ และบุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
เผชิญแบบจดัการโดยตรงในเพศชายและการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุในเพศหญิง และยงั
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการและความสขุด้วยเชน่กนั  
 การรับรู้การควบคมุพฤตกิรรมเป็นตวัแปรท่ีสามารถท านายความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการได้
ดีท่ีสุดโดยมีความสัมพนัธ์ทางบวกทัง้ในเพศชายและหญิง ในขณะท่ีทางเลือกในการกลับไปใช้
บริการมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตัง้ใจกลับไปใช้บริการเฉพาะในเพศชาย ความสุขเป็น
อารมณ์ท่ีส าคญัส าหรับเพศหญิง หากเกิดประสบการณ์ท่ีไม่ดีในการใช้บริการผู้ หญิงจะมีรูปแบบ
การเผชิญเพ่ือบรรเทาอารมณ์และเพิ่มความสุข ดงันัน้ ควรออกแบบการบริการท่ีสนับสนุนให้
ผู้ โดยสารรู้สกึสามารถควบคมุหรือวางแผนการเดนิทางได้ด้วยตนเอง หรือออกแบบการบริการท่ีท า
ให้ผู้ โดยสารหญิงรู้สกึปลอดภยั เช่น การบริการแท็กซ่ีมิเตอร์ผ่านแอพพลิเคชัน่ หรือคนขบัรถแท็กซ่ี
มิเตอร์เป็นผู้หญิง เป็นต้น  
 งานวิจัยในอนาคตควรทดสอบความไม่แปรผันของตวัแบบระหว่างเพศ เน่ืองจากเพศ
น่าจะเป็นตวัแปรก ากับในการใช้บริการด้านโลจิสติกส์ และควรเพิ่มตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้
ความปลอดภัยเข้าศกึษาเพิ่มเติม นอกจากนีส้ามารถประยุกต์งานวิจยันีก้บัการให้บริการรูปแบบ
อ่ืน ท่ีผู้ บริโภคมีทางเลือกมากแต่มีการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมต ่า เช่น การให้บริการด้าน
สาธารณสขุ เป็นต้น 
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 The objectives of this current study are to (1) study the effect of taxi service on 
emotions, coping styles, perceived behavioral control, and availibity of choices on 
intention to use taxi-meter service and construct the path models classified by gender, 
and (2) test the moderating effect of personality on the relationships between emotions, 
coping styles, and intention to use. Data were collected from taxi-meter service 
customers in Bangkok via online and fieldwork through self-reported questionnaire  
(n = 501; male = 206 and female = 295). 
 Male taxi customers still use active coping, though they have fear emotion. 
Female customers tend to have complex mixed emotions between fear and anger. 
Female customers’ anger moderates the relationship between fear and coping 
strategies such that when they get fearful and angry concurrently, they tend to use more 
active coping as well as expressive support seeking coping, but less avoidance coping. 
 Assertiveness personality positively relates to active coping and it also 
moderates the relationship between anger and active coping by strengthen the negative 
relation two variables. Neuroticism personality positively relates to expressive support 
seeking. Neuroticism also moderates the relationship between fear and expressive 
support seeking coping by strengthen the positive relation two variables. Optimism
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 Personality positively relates to active coping in male and expressive support seeking in 
female. Additionally, optimism positively relates to customer’ good experiences and 
happiness. 
 Perceived behavioral control positively relates to intention to use for both male 
and female customers, and it is also the best predictor of intention to use. Additionally, 
the availability of choices negatively relates to intention to use among male. Happiness 
is very important factor among female customers. If they confront with bad experiences, 
then they use coping strategies to alleviate their own negative emotions and recover 
them back to happiness. Therefore, the service providers should design their service 
such that customer can achieved higher level of perceived behavioral control or boost 
up their perception of safety, such that taxi reservation systems in mobile application or 
female taxi drivers for female customers. 
 Future research should test model invariants among gender since gender might 
be the moderator in logistics services. The research should include variable such as 
safty. Additionally, it could be applied a new services that customers have too many 
choices but less perceived behavioral control such as health care service. 



กิตตกิรรมประกาศ 
 
 
 วิทยานิพนธ์เร่ือง ผลกระทบจากการบริการของแท็กซ่ีมิเตอร์ตอ่อารมณ์ รูปแบบการเผชิญ 
และความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ โดยมีบคุลิกภาพเป็นตวัแปรก ากบั ข้าพเจ้าได้รับแรงบนัดาลใจใน
การศึกษาปัญหาจากบริการแท็กซ่ีมิเตอร์จากประสบการณ์ตรงท่ีพบเจอ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ
คนขบัรถแท็กซ่ีมิเตอร์ท่านนัน้ และขอขอบคณุส าหรับข้อมูลจากทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 
 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ผู้ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ท่ีได้สละเวลาให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า และข้อชีแ้นะท่ีเป็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การเขียนวิทยานิพนธ์เลม่นี ้ตลอดจนมอบโอกาสในการเข้าร่วมงานประชมุวิชาการระดบันานาชาติ
แก่ข้าพเจ้า และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์  ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพภากร รังคสิริ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส ท่ีได้กรุณาให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ และพิจารณาตรวจสอบวิทยานิพนธ์เล่มนีใ้ห้ถกูต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 
ข้าพเจ้าขอขอบพระคณุคณาจารย์ทกุท่านท่ีเคยถ่ายทอดวิชาและมอบความรู้ให้แก่ข้าพเจ้าจนถึง
ทกุวนันี ้ 
 ข้าพเจ้าขอขอบคณุทุกก าลงัใจและความช่วยเหลือท่ีมีมาให้ตลอดทัง้จากครอบครัวและ
เพ่ือนมิตร สุดท้ายนี ้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณและมอบความส าเร็จทั ง้หมดในครัง้นีแ้ด่บิดาและ
มารดาท่ีเป็นพลงัใจอนัส าคญัยิ่งของข้าพเจ้า  
 

วศนิ  แก้วชาญค้า 
มกราคม 2559



สารบัญ 
 

หน้า 
 

บทคัดย่อ ............................................................................................................................ (1) 
ABSTRACT ........................................................................................................................ (3) 
กิตตกิรรมประกาศ ............................................................................................................. (5) 
สารบัญ .............................................................................................................................. (6) 
สารบัญตาราง .................................................................................................................... (9) 
สารบัญภาพ ..................................................................................................................... (12) 
 
บทที่ 1 บทน า ...................................................................................................................... 1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ............................................................. 1 

1.2 วตัถปุระสงค์ ...................................................................................................... 2 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ .................................................................................. 3 

1.4 ขอบเขตการวิจยั ................................................................................................ 3 

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม ........................................................................................... 4 
2.1 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ........................................................................................ 4 

2.2 นิยามเชิงปฏิบตัิการ ......................................................................................... 18 

2.3 สมมตฐิานการวิจยั ........................................................................................... 20 

2.4 กรอบแนวคดิการวิจยั ....................................................................................... 22 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย ...................................................................................................... 27 
3.1 ระเบียบวิธีวิจยั................................................................................................. 27 

3.2 ประชากรและตวัอยา่ง ...................................................................................... 28



(7) 

 
3.2.1 ประชากร ............................................................................................ 28 

3.2.2 ขนาดตวัอยา่ง ..................................................................................... 28 

3.2.3 แผนการสุม่ตวัอยา่ง ............................................................................ 29 

3.2.4 ตวัอยา่ง .............................................................................................. 30 

3.3 ตวัแปรและการวดั ............................................................................................ 33 

3.4.1 ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการ ........................................................... 34 

3.4.2 อารมณ์ .............................................................................................. 34 

3.4.3 รูปแบบการเผชิญ ................................................................................ 35 

3.4.4 บคุลิกภาพ .......................................................................................... 36 

3.4.5 การรับรู้การควบคมุพฤตกิรรม .............................................................. 36 

3.4.6 ทางเลือกการใช้บริการ ......................................................................... 37 

3.4.7 ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ ................................................................. 37 

3.4 ระเบียบวิธีทางสถิติ .......................................................................................... 37 

3.4.1 การทดสอบตวัแปรแทรกกลางและตวัแปรก ากบั .................................... 37 

3.4.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ ............................................................ 41 

3.4.3 การวิเคราะห์เส้นทาง ........................................................................... 44 

บทที่ 4 ผลการศึกษา .......................................................................................................... 48 
4.1 สถิตเิชิงบรรยายและสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร .................................................. 48 

4.2 ผลการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบตัง้ต้น ........................................................... 53 

4.3 การทดสอบสมมตฐิานการวิจยั ......................................................................... 60 

4.4 ผลการปรับปรุงตวัแบบและผลการวิเคราะห์ตวัแบบขัน้สดุท้าย ............................ 75 

4.5 ผลกระทบรวม ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อมของตวัแบบขัน้สดุท้าย . 91 

4.6 ผลกระทบประสบการณ์ผู้ใช้บริการตอ่อารมณ์และความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ 99 
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย ................................................................................................... 108 

5.1 สรุปผลการวิจยั .............................................................................................. 108 

5.2 ข้อจ ากดัการวิจยั ............................................................................................ 111 



(8) 

 
5.3 การอภิปรายผลการวิจยั ................................................................................. 112 

5.3.1 การอภิปรายผลการวิจยัในเชิงทฤษฏี .................................................. 112 

5.3.2 การอภิปรายผลการวิจยัเชิงปฏิบตัิ ...................................................... 120 

4.5 ข้อเสนอแนะงานวิจยัในอนาคต ....................................................................... 123 

 
บรรณานุกรม ................................................................................................................... 125 
ภาคผนวก ........................................................................................................................ 133 

ภาคผนวก ก แบบสอบถามงานวิจยั ........................................................................ 134 

ภาคผนวก ข ผลการวิเคราะห์ข้อค าถาม .................................................................. 145 

ประวัตผู้ิเขียน          158 
 

 



สารบัญตาราง 
 
 
ตารางที่ หน้า
  
2.1  ร้อยละข้อร้องเรียนการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ .................................................................... 6 

2.2  ร้อยละของปัญหาท่ีพบจากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ ........................................................ 6 

2.3  นิยามเชิงปฏิบตักิาร ...................................................................................................... 19 

2.4  สมมตฐิานการวิจยั ........................................................................................................ 21 

2.5  พารามิเตอร์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมในตวัแบบตัง้ต้น ............................... 26 

3.1  หนว่ยตวัอยา่งขัน้ต้น (เขตการปกครอง) .......................................................................... 29 

3.2  ขนาดตวัอยา่งขัน้สดุท้าย (ประชาชนในหนว่ยตวัอยา่งขัน้ต้น) ........................................... 30 

3.3 ร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะประชากรและพฤติกรรมการใช้บริการ  
แท็กซ่ีมิเตอร์ ................................................................................................................. 31 

3.4  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตัวแปรแต่ละตัว ระหว่างกลุ่มตัวอย่างท่ี  
มีรถยนต์ส่วนบคุคลและไมมี่รถยนต์สว่นบคุคล ............................................................... 33 

3.5  ตารางการน าเข้าตวัแปรอิสระในแตล่ะขัน้ของการถดถอยเชิงชัน้ ....................................... 42 

3.6  ตวัอยา่งดชันีวดัความเหมาะสมของตวัแบบ .................................................................... 47 
4.1  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตวัแปรแต่ละตวั ระหว่างวิธีการสุ่มทาง

ออนไลน์กบัการสุม่ส ารวจภาคสนาม .............................................................................. 49 
4.2  คา่เฉล่ีย คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค และค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในตวัอยา่งทัง้หมด ................................................ 50 
4.3  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค และค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในเพศชาย ........................................................... 51 
4.4  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค และค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในเพศหญิง .......................................................... 52



(10) 

 
4.5  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยจากการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบตัง้ต้น ................................ 54 
4.6  คา่ความแปรปรวนร่วมและคา่สหสมัพนัธ์จากการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบตัง้ต้น .......... 56 
4.7  คา่ความแปรปรวนจากการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบตัง้ต้น ........................................... 57 
4.8  คา่ดชันีวดัความเหมาะสมของตวัแบบตัง้ต้น ................................................................... 60 
4.9  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ของอารมณ์เชิงลบตอ่รูปแบบการเผชิญ ........................ 62 
4.10 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ของความโกรธกับบุคลิกภาพกล้าพูดกล้า

แสดงออกตอ่การเผชิญแบบจดัการโดยตรงในเพศชายและหญิง .................................... 65 
4.11  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ของความโกรธกบับคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีต่อ

การเผชิญแบบจดัการโดยตรงในเพศชาย ...................................................................... 67 
4.12  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ของความกลวักบับคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์

ตอ่การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุในเพศชาย ....................................................... 69 
4.13  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ของการรับรู้การควบคมุพฤติกรรมและทางเลือก

การใช้บริการท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการในเพศชายและหญิง ........................ 71 
4.14  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั .......................................................................... 73 
4.15  พารามิเตอร์ท่ีเพิ่มเข้าจากตวัแบบตัง้ต้นเป็นตวัแบบขัน้สดุท้าย ....................................... 76 
4.16  พารามิเตอร์ท่ีตดัออกจากตวัแบบตัง้ต้นเป็นตวัแบบขัน้สดุท้าย ....................................... 77 
4.17  รายละเอียดและคา่ดชันีวดัความเหมาะสมของตวัแบบขัน้สดุท้าย .................................. 82 
4.18  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยจากการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบขัน้สดุท้าย ....................... 83 
4.19  ค่าความแปรปรวนร่วมและค่าสหสัมพันธ์จากการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบขัน้

สดุท้าย ....................................................................................................................... 85 
4.20  คา่ความแปรปรวนจากการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบขัน้สดุท้าย .................................. 86 
4.21  ผลกระทบรวม ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อมของตวัแบบขัน้สดุท้ายใน

เพศชาย ..................................................................................................................... 92 
4.22  ผลกระทบรวม ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อมของตวัแบบขัน้สดุท้ายใน

เพศหญิง .................................................................................................................... 94 
4.23  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างข้อ

ค าถามประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการในตวัอย่างทัง้หมด ........................................... 101 
4.24  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างข้อ

ค าถามประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการในเพศชาย ...................................................... 102 



(11) 

 
4.25  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างข้อ

ค าถามประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการในเพศหญิง ..................................................... 103 
4.26  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหขุองข้อค าถามประสบการณ์ตอ่ความสขุ ........................ 104 
4.27  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหขุองข้อค าถามประสบการณ์ตอ่ความโกรธ ..................... 105 
4.28  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหขุองข้อค าถามประสบการณ์ตอ่ความกลวั ...................... 105 
4.29  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหขุองข้อค าถามประสบการณ์ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้

บริการ ...................................................................................................................... 106 
 



สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ หน้า 
 

2.1  ตวัแบบตัง้ต้นในกลุม่เพศชาย ......................................................................................... 23 

2.2  ตวัแบบตัง้ต้นในกลุม่เพศหญิง ........................................................................................ 24 
3.1  ตวัแบบเชิงมโนทศัน์ของผลกระทบทางตรง ..................................................................... 38 

3.2  ตวัแบบเชิงมโนทศัน์ของตวัแปรแทรกกลางท่ีมีผลกระทบสมบรูณ์ ..................................... 39 

3.3  ตวัแบบเชิงมโนทศัน์ของตวัแปรแทรกกลางท่ีมีผลกระทบบางสว่น ..................................... 39 

3.4  ตวัแบบเชิงมโนทศัน์ของตวัแปรก ากบั ............................................................................. 39 

3.5  ตวัแบบเชิงสถิตขิองตวัแปรก ากบั.................................................................................... 40 

3.6  ตวัอยา่งแผนภาพอนัตรกิริยาแบบสองทางกรณีมีอิทธิพลจากตวัแปรก ากบั ....................... 43 

3.7  ตวัอยา่งแผนภาพอนัตรกิริยาแบบสองทางกรณีไมมี่อิทธิพลจากตวัแปรก ากบั.................... 43 

3.8  แผนผงัขัน้ตอนในการวิเคราะห์เส้นทาง ........................................................................... 44 

3.9  ตวัอยา่งแผนภาพโครงสร้างจากการวิเคราะห์เส้นทาง ...................................................... 45 
4.1  แผนภาพเส้นทางแสดงคา่สมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของตวัแบบตัง้ต้นในเพศชาย ........ 58 

4.2  แผนภาพเส้นทางแสดงคา่สมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของตวัแบบตัง้ต้นในเพศหญิง ...... 59 

4.3  ผลกระทบระหว่างความโกรธและความกลวัท่ีส่งผลตอ่การเผชิญแบบจดัการโดยตรง
ในเพศหญิง .................................................................................................................. 63 

4.4  ผลกระทบระหว่างความโกรธและความกลวัท่ีส่งผลตอ่การเผชิญแบบแสวงหาการ
สนบัสนนุในเพศหญิง .................................................................................................... 63 

4.5  ผลกระทบระหวา่งความโกรธและความกลวัท่ีสง่ผลตอ่การเผชิญแบบหลีกเล่ียงในเพศ
หญิง ............................................................................................................................ 64 

4.6  ผลกระทบระหว่างความโกรธและกล้าพูดกล้าแสดงออกท่ีส่งผลตอ่การเผชิญแบบ
จดัการโดยตรงในเพศชาย ............................................................................................. 66 

4.7  ผลกระทบระหว่างความโกรธและกล้าพูดกล้าแสดงออกท่ีส่งผลตอ่การเผชิญแบบ
จดัการโดยตรงในเพศหญิง ............................................................................................ 66 



(13) 

 
4.8  ผลกระทบระหว่างความโกรธและมองโลกในแง่ดีท่ีส่งผลตอ่การเผชิญแบบจดัการ

โดยตรงในเพศชาย ....................................................................................................... 68 
4.9  ผลกระทบระหว่างความกลัวและหวั่นไหวทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อการเผชิญแบบ

แสวงหาการสนบัสนนุในเพศชาย ................................................................................... 69 
4.10  ผลกระทบระหว่างการรับรู้การควบคมุพฤติกรรมและทางเลือกการใช้บริการท่ีส่งผล

ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการในเพศชาย .................................................................... 72 

4.11  ผลกระทบระหว่างการรับรู้การควบคมุพฤติกรรมและทางเลือกการใช้บริการท่ีส่งผล
ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการในเพศหญิง ................................................................... 72 

4.12  แผนภาพเส้นทางแสดงค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของตวัแบบขัน้สุดท้ายใน
เพศชาย ..................................................................................................................... 87 

4.13  แผนภาพเส้นทางแสดงค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของตวัแบบขัน้สุดท้ายใน
เพศหญิง .................................................................................................................... 88 

 
 

 



บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 การบริการแท็กซ่ีมิเตอร์เป็นทางเลือกในการเดินทางท่ีครบครัน สะดวกรวดเร็ว และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ โดยสารได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม พบว่ามีข้อร้องเรียน
การใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์จ านวนมาก โดยจากสถิติของกรมการขนส่งทางบก ระหว่างเดือน
มกราคมถึงมิถนุายน พ.ศ. 2557 พบว่า มีข้อร้องเรียนการใช้บริการผ่านศนูย์คุ้มครองผู้ โดยสารรถ
สาธารณะ จ านวน 15,000 ครัง้ ไม่รวมถึงการร้องเรียนผ่านสงัคมออนไลน์ท่ีเป็นกระแสสงัคมอยู่
เป็นประจ า เชน่ การให้บริการท่ีไมเ่ป็นมิตร หรือการปฏิเสธผู้ โดยสาร เป็นต้น ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบ
ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ และน าไปสูก่ารหาทางเลือกอ่ืนในการเดนิทางท่ีดีกวา่  
 ประสบการณ์ผู้ ใช้บริการถือเป็นตวัแปรตัง้ต้นท่ีส่งผลกระทบไปยังความตัง้ใจกลบัไปใช้
บริการของผู้ โดยสาร หากเป็นประสบการณ์ท่ีดีจะท าให้ผู้ โดยสารมีความสขุในการเดินทาง ส่งผล
ให้แนวโน้มในการใช้บริการตอ่ไปในอนาคตเพิ่มขึน้ ในทางตรงข้ามหากเป็นประสบการณ์ท่ีแย่ก็จะ
ท าให้เกิดอารมณ์เชิงลบ เช่น โกรธ กลวั เป็นต้น ตามมา และส่งผลให้ความตัง้ใจในการใช้บริการ
ลดน้อยลงเชน่กนั 
 ในการจดัการกบัสภาวะเครียดหรือหวาดกลวั ธรรมชาติของมนุษย์มีกระบวนการบรรเทา
และฟื้นฟูสภาพจิตใจจากอารมณ์เชิงลบออกมาเป็นพฤติกรรม เรียกว่า พฤติกรรมการเผชิญ 
(Coping Behavior) ซึ่งมีรูปแบบการเผชิญท่ีแตกตา่งแล้วแตส่ถานการณ์หรือปัจจยัภายในของแต่
ละคน เชน่ อารมณ์ เพศ บคุลิกภาพ เป็นต้น เช่น หากผู้ โดยสารมีความโกรธน่าจะมีพฤติกรรมการ
เผชิญในลกัษณะการเผชิญแบบจัดการโดยตรง ในขณะท่ีผู้ โดยสารท่ีมีความกลวัจะมีการเผชิญ
แบบแสวงหาการสนบัสนนุมากกวา่ 
 นอกจากอารมณ์เชิงลบจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการเผชิญ บุคลิกภาพก็ถือเป็นเป็นตวั
แปรท่ีท าให้รูปแบบการเผชิญให้แตกตา่งกนัด้วย เช่น หากผู้ โดยสารท่ีกล้าพูดกล้าแสดงออกรู้สึก
โกรธ ผู้ โดยสารน่าจะมีรูปแบบการเผชิญในลกัษณะการเผชิญแบบจดัการโดยตรง พดูตอ่ว่า หรือ
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แจ้งร้องเรียน ซึ่งแตกต่างกับผู้ โดยสารท่ีหวั่นไหวทางอารมณ์สูง หากมีอารมณ์โกรธกลัวน่าจะมี
วิธีการแก้ปัญหาโดยการระบายอารมณ์หรือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีก าลังจะเกิดขึน้ เป็นต้น ดังนัน้ 
บคุลิกภาพอาจจะเป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธ์ระหวา่งอารมณ์เชิงลบและรูปแบบการเผชิญ  
 การเดินทางโดยสารแท็กซ่ีมิเตอร์เป็นการเดินทางท่ีผู้ โดยสารสามารถวางแผนการใช้งาน
ได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้บริการ เพราะสามารถเลือกได้ว่าจะโดยสารรถแท็กซ่ีคันไหน จะใช้บริการ
แท็กซ่ีมิเตอร์หรือไม่ หรือจะเปล่ียนวิธีการเดินทางเป็นวิธีอ่ืน เช่น เดินทางด้วยรถโดยสาร รถไฟฟ้า 
หรือรถยนต์สว่นบคุคล เป็นต้น การรับรู้การควบคมุพฤติกรรมเป็นระดบัเช่ือมัน่ท่ีผู้ โดยสารสามารถ
เลือกใช้บริการหรือวางแผนการเดินทางได้ด้วยตนเอง โดยจะส่งผลกระทบทางตรงต่อความตัง้ใจ
กลบัไปใช้บริการอีกด้วย 
 นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ความต่างระหว่างเพศก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุท่ีท าให้
พฤติกรรมและความตัง้ใจการกลบัไปใช้บริการแตกต่างกัน โดยรวมแล้วผู้หญิงมีความวิตกกังวล 
ต้องการความปลอดภัยและท่ีพึ่งพิงทางอารมณ์มากกว่าผู้ชาย ดงันัน้ รูปแบบการเผชิญท่ีแสดง
ออกมามกัเป็นการระบายอารมณ์หรือแสวงหาแหล่งสนบัสนนุจากบคุคลรอบข้าง ในขณะท่ีผู้ชาย
มกัจะโต้ตอบโดยตรงกบัคนขบัรถแท็กซ่ีมิเตอร์ 
 ดงันัน้ งานวิจยันีจ้งึสนใจศกึษาผลกระทบจากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ อารมณ์ รูปแบบ
การเผชิญ การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม และทางเลือกการใช้บริการ ท่ีมีต่อความตัง้ใจกลบัไปใช้
บริการ โดยสร้างตวัแบบความสมัพนัธ์จ าแนกตามเพศ รวมไปถึงการทดสอบว่าบคุลิกภาพเป็นตวั
แปรก ากบัความสมัพนัธ์ระหว่างอารมณ์กับรูปแบบการเผชิญหรือไม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียน
แผนกลยุทธ์ส าหรับการพฒันาการให้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์แบบเดิมท่ีก าลงัถกูแท็กซ่ีมิเตอร์รูปแบบ
ใหม่เข้ามาแทนท่ี และสามารถน าผลการศกึษาไปประยุกต์หรือศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการบริการ
รูปแบบอ่ืนท่ีใกล้เคียงตอ่ไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 
1.2.1 ศกึษาผลกระทบจากการบริการแท็กซ่ีมิเตอร์ตอ่อารมณ์ รูปแบบการเผชิญ การ

รับรู้การควบคมุพฤตกิรรม ทางเลือกการใช้บริการ ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ และสร้างตวั
แบบเส้นทางความสมัพนัธ์จ าแนกตามเพศ 

1.2.2 ทดสอบวา่บคุลิกภาพเป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธ์ระหวา่งอารมณ์และรูปแบบ
การเผชิญ ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1.3.1 ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาแผนกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบั

ความต้องการของผู้ใช้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท าการบริหารการตลาด หรือออกแบบการ
บริการท่ีสอดคล้องกบัพฤตกิรรมของผู้ ใช้บริการ เพ่ือใช้ในการจดัการลกูค้าสมัพนัธ์หรือการ
บริหารโลจิสตกิส์ เป็นต้น  

1.3.2 ผลการวิจยัจะเป็นแนวทางในการศกึษาอ่ืนท่ีใกล้เคียง และสามารถประยกุต์ใช้
กบัระบบการขนสง่รูปแบบอ่ืน เชน่ รถโดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้า เป็นต้น หรือประยกุต์ใช้กบัการ
บริการในลกัษณะอ่ืน 

 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

 
1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 ศกึษาผลกระทบจากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ของผู้ โดยสาร เน้นศกึษารูปแบบอารมณ์ 
พฤตกิรรมการเผชิญ การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม และทางเลือกการใช้บริการ ท่ีมีตอ่ความตัง้ใจ
กลบัไปใช้บริการในอนาคต โดยก าหนดให้บคุลิกภาพเป็นตวัแปรก ากบั และศกึษาความแตกตา่ง
ระหวา่งเพศของผู้ โดยสาร 
 

1.4.2 ขอบเขตด้านระเบียบวิธี 
 ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยสร้างตวัแบบความสมัพนัธ์ด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path Analysis) และทดสอบผลกระทบจากตวัแปรก ากบัด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ 
(Hierarchical Regression Analysis) 

 
1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในท่ีนี ้คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเคยใช้บริการรถแท็กซ่ีมิเตอร์ใน
กรุงเทพมหานคร  
 

1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะการท าวิจยัเร่ิมตัง้แตเ่ดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  



บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
 งานวิจยัเร่ือง “ผลกระทบจากการบริการของแท็กซ่ีมิเตอร์ต่ออารมณ์ รูปแบบการเผชิญ 
และความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ โดยมีบุคลิกภาพเป็นตวัแปรก ากับ” ผู้วิจยัได้ท าค้นคว้าทฤษฎี 
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางและสร้างกรอบแนวคิดและพฒันาสมมติฐาน
การวิจยั ครอบคลมุเนือ้หาดงันี ้

2.1 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.2 นิยามปฏิบตักิาร 
2.3 สมมตฐิานการวิจยั 
2.4 กรอบแนวคดิงานวิจยั 

 
2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
   
  เป้าหมายหลกัในการท าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบการท าสินค้าจดัจ าหน่ายหรือ
การให้การบริการแก่ลูกค้า คือการหาหนทางให้ลูกค้ากลับมาซือ้สินค้าหรือใช้บริการใหม่อีกครัง้ 
ดงันัน้ เพ่ือศึกษารูปแบบพฤติกรรมการบริโภคซ า้และความตัง้ใจกลบัมาบริโภคจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในทุกรูปแบบธุรกิจ ซึ่งสามารท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคจากทฤษฎีการท านาย
พฤติกรรมได้หลากหลายทฤษฎี แต่จากค ากล่าวของ Ajzen (1991: 202) ท่ีว่า “The Past 
Behavior is the Best Predictor of Future Behavior.”  เห็นว่าตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์
พฤติกรรมในอนาคตท่ีสดุนัน่คือพฤติกรรมในอดีต แต่ในความเป็นจริงนัน้มีปัจจยัแวดล้อมอ่ืนเข้า
มามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตมากมาย เช่น จากทฤษฎีพฤติกรรมอย่างมีแบบ
แผน (Theory of Planned Behavior) พบว่า มีตวัแปร 3 ตวัแปรท่ีมีผลกระทบตอ่ความตัง้ใจ
กลบัไปใช้บริการ (Behavioral Intention) คือ ทศันคติท่ีมีตอ่พฤติกรรม บรรทดัฐานทางสงัคม และ
การรับรู้การควบคมุพฤตกิรรม เป็นตวัแปรท่ีสามารถท านายและสง่ผลตอ่พฤตกิรรมและความตัง้ใจ
ของมนษุย์ (Ajzen, 1991) 
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 ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการเป็นหนึ่งในตวัแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมในอนาคตได้ 
หากผู้ ใช้บริการมีประสบการณ์ท่ีพบเจอแตกตา่งกนั ท าให้เกิดความพึงพอใจ และอารมณ์ท่ีได้รับ
แตกต่างกันด้วย โดยทัง้หมดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและความตัง้ใจในการกลับไปใช้บริการ
ตอ่ไป  ในการวิจยันีก้ าหนดความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (Intention to Use) ซึ่งประยกุต์จากทฤษฎี
พฤตกิรรมอยา่งมีแบบแผน (Ajzen, 1991)  หมายถึง ระดบัความมุ่งมัน่หรือเจตคตเิชิงพฤติกรรมท่ี
ผู้ใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์จะกลบัไปใช้บริการอีกในอนาคต  
 แท็กซ่ีมิเตอร์เป็นการให้การบริการ (Service) โดยมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ 
(Product) โดยท่ีการบริการจะไม่มีตวัตนท่ีชัดเจนจะเกิดการบริโภคในขณะท่ีผู้ ใช้บริการต้องการ 
เป็นเหตใุห้ประสบการณ์จากการใช้บริการเป็นการตีความและประเมินการรับรู้จากความรู้สึกของ
ลกูค้าแตล่ะคน ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการใช้บริการหลายครัง้ย่อมส่งผลตอ่ความตัง้ใจกลบัไป
ใช้บริการ หากได้รับประสบการณ์ท่ีดีย่อมท าให้เกิดความตัง้ใจในการกลบัมาใช้บริการ แตถ้่าหาก
ได้รับประสบการณ์ท่ีไม่ดีย่อมไม่ท าให้เกิดตัง้ใจกลบัมาใช้บริการ (Stephen and Gwinner, 1998) 
ประสบการณ์ท่ีไม่ดีในการใช้บริการย่อมท าให้เกิดอารมณ์ในเชิงลบ และเพ่ือพยายามจดัการกับ
อารมณ์เชิงลบเหล่านัน้ จึงท าให้เกิดพฤติกรรมการเผชิญ (Coping Behavior) ตามมา เช่น การ
ร้องเรียนการบริการ การระบายอารมณ์ผ่านโลกออนไลน์ เป็นต้น และระดบัของการเผชิญหรือ
อารมณ์ท่ีเกิดขึน้ก็มีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นและความตัง้ใจกลับไปใช้บริการตามมาเช่นกัน 
(Strizhakova, Tsarenko and Ruth, 2012) 
 ถึงแม้ว่ารถแท็กซ่ีมิเตอร์และคนขบัจะผ่านการตรวจสอบคณุภาพจากกรมการขนส่งทาง
บกหรือบริษัทเอกชนผู้ ให้สัญญาเช่า แต่ก็ยังพบการร้องเรียนปัญหาอยู่ตลอดเวลา เช่น จาก
รายงานของกรมการขนส่งทางบก (2558) เดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2557 พบว่ามีข้อ
ร้องเรียนการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ ผ่านทางศนูย์คุ้มครองผู้ โดยสารรถสาธารณะ จ านวน 15,632 
ข้อร้องเรียน และจากรายงานการส ารวจท่ีจดัท าโดยนิด้าโพล (สุวิชา เป้าอารีย์ , 2557) พบว่า 
ปัญหาหลกัท่ีผู้ใช้บริการไมพ่งึพอใจ คือ ปัญหาการปฏิเสธหรือไมรั่บผู้ โดยสาร รองลงมาเป็นปัญหา
ท่ีเกิดจากการขบัรถประมาท หวาดเสียว และผิดกฎจราจร รวมไปถึงการแสดงกิริยาท่ีไม่สภุาพของ
ผู้ขบัแท็กซ่ีมิเตอร์ รายละเอียดดงัตารางท่ี 2.1 และ 2.2  
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ตารางท่ี 2.1  ร้อยละข้อร้องเรียนการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ 
 

 ปัญหา ร้อยละ (n = 15,632) 
ปฏิเสธไมรั่บผู้โดยสาร เลอืกผู้โดยสาร  34.00 
แสดงกิริยาวาจาไมส่ภุาพ 14.46 
ขบัรถประมาท หวาดเสยีว 11.66 
ไมจ่อดรับ – สง่ ผู้ โดยสารตามที่ก าหนด   9.87 
ไมใ่ช้มาตรคา่โดยสาร   7.04 
อืน่ ๆ 22.97 
  

หมายเหต:ุ จากสถิติข้อมลูกรมการขนสง่ทางบก (มกราคมถึงมิถนุายน พ.ศ. 2557) 
 
ตารางท่ี 2.2  ร้อยละของปัญหาท่ีพบจากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ 
 

 ปัญหา ร้อยละ  
(n = 1,257) 

ปฏิเสธไมรั่บผู้โดยสาร เลอืกผู้โดยสาร  34.12 
ขบัรถไมถ่กูกฎจราจร หวาดเสยีว  12.72 
พดูจาหรือมีพฤติกรรมไมส่ภุาพกบัผู้ โดยสาร หรือผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น ๆ 11.98 
ขาดความซื่อสตัย์สจุริต (ทอนเงินไม่ครบ เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอตัรา ไปเส้นทางที่อ้อม 
ออกนอกเส้นทาง) 

10.09 

สภาพรถเก่า ไมส่ะอาด อปุกรณ์ช ารุด  6.32 
พดูเร่ืองการเมือง 4.91 
ไมเ่คยพบเจอปัญหาใด ๆ ในการรับบริการ 4.75 
ไมจ่อดรับ – สง่ ผู้ โดยสารตามที่ก าหนด 4.08 
ใช้โทรศพัท์ขณะขบัรถ 2.04 
ถามเร่ืองสว่นตวัผู้ โดยสาร 2.00 
อื่น ๆ เช่น ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ สบูบหุร่ีขณะขบัรถ มีพฤติกรรมสอ่เจตน าไปทางการก่อ
อาชญากรรม หรือการล่วงละเมิดทางเพศ ไล่ผู้ โดยสารลงกลางทาง สภาพคนขบัไม่พร้อม 
บตัรประจ าตวัคนขบัไมต่รงกนั ไมช่ านาญเส้นทาง พดูเร่ืองสว่นตวั เปิดวิทยเุสยีงดงั 

6.99 

  

หมายเหต:ุ จากรายงานการส ารวจความคิดเห็นของนิด้าโพล (กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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 จากตารางท่ี 2.1 และ 2.2 แสดงประสบการณ์เชิงลบท่ีเกิดจากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ 
อยา่งไรก็ตาม ในการเดนิทางโดยสารแท็กซ่ีมิเตอร์ไม่ได้มีเพียงประสบการณ์อนัเลวร้ายเท่านัน้และ
ยอ่มมีประสบการณ์ท่ีดีตามมาด้วยเชน่กนั ดงันัน้ นิยามประสบการณ์ของผู้ โดยสารจ าเป็นต้องรวม
ประสบการณ์ทัง้ด้านท่ีดีและไมดี่เข้าด้วยกนั เป็นประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึง
ใจตอ่การบริโภคนัน้ งานวิจยันีจ้ึงก าหนดให้ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการ (Customer’ Good 
Experience) หมายถึง ระดบัประสบการณ์ท่ีผู้ ใช้บริการพึงปรารถนาหรือคาดหวงัท่ีจะได้จากการ
ใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ เชน่ คาดหวงัการได้รับการบริการอย่างมีมารยาทจากคนขบั เป็นต้น (Allen, 
Frederick and Barney, 2005; Richardson, 2010) โดยทัว่ไปประสบการณ์ในเชิงบวกจะส่งผล
ตอ่อารมณ์ท่ีเป็นบวก เชน่เดียวกบัการได้รับประสบการณ์ท่ีแยย่่อมก่อให้เกิดอารมณ์เชิงลบตามมา 
 อารมณ์มีบทบาทส าคญัในการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนในสงัคม ซึ่งเป็นสภาวะท่ีเร่ิม
แสดงอาการหรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางจิตใจเม่ือมีสิ่งเร้ามากระตุ้น สามารถสังเกตเห็นได้
โดยตรงจากการกระท าท่ีแสดงออกมา หรือสงัเกตทางอ้อมโดยดจูากการเปล่ียนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมท่ีผิดไปจากเดิม ดงันัน้สามารถสรุปได้ว่าอารมณ์ หมายถึง ผลท่ีได้รับจากการรับรู้ผ่าน
การตีความจากความรู้สึก และตอบสนองต่ออารมณ์ท่ีเกิดผ่านการกระท า ค าพูด น า้เสียง การ
แสดงสีหน้าหรือการแสดงปฏิกริยาท่าทาง (Folkman and Lazarus, 1985; Shaver, Schwartz, 
Kirson and O'Connor,  1987) ซึ่งการวิจยันีน้ิยามค าว่าอารมณ์ (Emotion) คือ ระดบัการรับรู้
ความรู้สกึท่ีเกิดจากการได้รับประสบการณ์การใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ 
 อารมณ์มีความเป็นนามธรรมสงูและมีหลายมิติ ซึ่งในการศกึษาจ าเป็นต้องแบ่งประเภท
ของอารมณ์เป็น 2 กลุ่มหลกั นัน่คือกลุ่มอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบ (Folkman and Lazarus, 
1985; Gelbrich, 2010; Strizhakova, Tsarenko and Ruth, 2012) ความสขุเป็นอารมณ์ในเชิง
บวก และความโกรธและความกลวัเป็นอารมณ์เชิงลบท่ีเกิดจากการใช้บริการ หากผู้ โดยสารได้รับ
ประสบการณ์ท่ีดีจากการใช้บริการจะท าให้ผู้ โดยสารมีความสุข เพราะการบริการสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ แตถ้่าผู้ โดยสารได้รับประสบการณ์ท่ีไม่ดีจะท าให้เกิดอารมณ์ในเชิงลบ 
ซึง่จะเป็นความโกรธหรือความกลวันัน้ขึน้อยูก่บัการรับรู้และการตีความทางอารมณ์ของผู้ โดยสาร 
 ความสุข (Happiness) คือ อารมณ์ท่ีเกิดขึน้จากความพึงพอใจท่ีเป็นไปตามความ
คาดหวงั โดยการแสดงออกมกัแสดงออกทางสีหน้าหรือการกระท า เช่น การยิม้และการตะโกนดีใจ 
เป็นต้น หรือไม่มีการแสดงออกก็ได้ (Folkman and Lazarus, 1985; Lazarus, 1991) ตวัอย่างเช่น 
รู้สกึดี ชอบ มีความสขุ ประทบัใจ ดีใจ เป็นต้น ดงันัน้ งานวิจยันีน้ิยามความสขุ คือ ระดบัความรู้สึก
ท่ีเกิดจากความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ เชน่ ดีใจ หรือมีความสขุ เป็นต้น 
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 ความโกรธ (Anger) คือ อารมณ์ในเชิงลบท่ีกระตุ้นพฤติกรรมการแสดงออกอย่างก้าวร้าว
และตรงไปตรงมา เชน่ หน้าตาบดูบึง้ ท าลายสิ่งของ ตอ่ยตี พดูเสียดสี ดา่ทอ เป็นต้น อาจมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอก เช่น ความไม่พึงพอใจตอ่บางอย่าง หรือปัจจยัภายใน เช่น ปัญหาสุขภาพ 
เป็นต้น (Gelbrich, 2010; Strizhakova, Tsarenko and Ruth, 2012) ตวัอย่างอารมณ์โกรธ เช่น 
โกรธ ไม่ชอบ ร าคาญ หงุดหงิด เกลียด เป็นต้น ดงันัน้ งานวิจัยนีน้ิยามความโกรธ คือ ระดับ
ความรู้สึกท่ีเกิดจากความไม่พึงพอใจในการใช้บริการ โดยแสดงออกปฏิกริยาในเชิงก้าวร้าว เช่น 
โกรธ ไมช่อบ ร าคาญ เป็นต้น 
 ความกลวั (Fear) คือ อารมณ์ในเชิงลบท่ีตอบสนองเพ่ือป้องกันสภาพร่างกายและจิตใจ
ต่อการถูกคุกคาม นับเป็นกลไกพืน้ฐานในการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิต เช่น การกลัวต่อความ
เจ็บปวดหรือสิ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด (Folkman and Lazarus, 1985; Duhachek, 2005) 
ตัวอย่างอารมณ์กลัว เช่น กังวล กระวนกระวาย กลัว ต่ืนตระหนก หวาดกลัว เป็นต้น ดังนัน้ 
งานวิจยันีน้ิยามความกลวั คือ ระดบัความรู้สึกของผู้ ใช้บริการท่ีเกิดจากการถกูคกุคามหรือรู้สึก
เป็นภยัอนัตราย เชน่ วิตกกงัวล กลวั เป็นต้น 
 จากข้างต้นเห็นว่า ประสบการณ์ผู้ ใช้บริการเป็นสิ่งสะท้อนความคาดหวงัท่ีผู้ ใช้บริการจะ
ได้รับ ประสบการณ์ท่ีดีจะส่งผลต่ออารมณ์เชิงบวก และประสบการณ์ท่ีแย่ย่อมส่งผลต่ออารมณ์
เชิงลบ มีงานวิจยัท่ีท าการศกึษาปัจจยัผลกระทบท่ีมีตอ่การเผชิญและการร้องเรียนท่ีเกิดจากความ
ไม่พึงพอใจในการบริโภค (Stephen and Gwinner, 1998) พบว่าประสบการณ์เชิงลบมี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกต่อความเครียดและอารมณ์เชิงลบ จึงตัง้สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 ถึง 3 
ดงันี ้
 สมมตฐิานท่ี 1: ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่ความสขุ 
  สมมตฐิานท่ี 2: ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการมีความสมัพนัธ์ทางลบตอ่ความโกรธ 
 สมมตฐิานท่ี 3: ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการมีความสมัพนัธ์ทางลบตอ่ความกลวั 
 โดยธรรมชาติของมนุษย์มีความเป็นสุขนิยม (Hedonism) อะไรก็ตามท่ีท าให้มีความสุข
มนษุย์ยอ่มต้องการสิ่งนัน้อีกเพ่ือตอบสนองความต้องการ และทฤษฎีเง่ือนไขการกระท า (Operant 
Conditioning Theory) (Skinner, 1953) ระบุว่า สิ่งมีชีวิตจะมีพฤติกรรมเม่ือได้รับแรงเสริม
ทางบวก (Positive Reinforcement) ดงันัน้ หากผู้ ใช้บริการมีความสุขจะมีผลกระทบโดยตรงใน
ทางบวกต่อความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการเน่ืองจากเป็นการเสริมแรงทางบวก จึงตัง้สมมติฐานการ
วิจยัท่ี 4 ดงันี ้
 สมมตฐิานท่ี 4: ความสขุมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ  
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 เม่ือระดบัอารมณ์เชิงลบในจิตใจมีมากเกินกว่าท่ีจิตใจของคนแตล่ะคนจะรับได้ ธรรมชาติ
ของมนุษย์จะมีพฤติกรรมในจัดการกับความเครียดและบรรเทาอารมณ์เชิงลบท่ีเกิดขึน้ เรียกว่า 
พฤติกรรมการเผชิญ (Folkman and Lazarus, 1985, 1988; Carver, Weintraub and Scheier, 
1989) การเผชิญเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลจากบุคลิกภาพและความแตกต่างของแต่ละคน เรียกว่า 
ปัจจยัเชิงความโน้มเอียงของแตล่ะบุคคล (Dispositional Factor)  และจากความแตกต่างด้วย
เหตกุารณ์แวดล้อมตา่ง ๆ เรียกว่า ปัจจยัเชิงสถานการณ์ (Situational Factor) ซึ่งทัง้สองปัจจยัถือ
เป็นพืน้ฐานทางความคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ให้มีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป (Carver, 
Weintraub and Scheier, 1989) 
 กลยทุธ์การเผชิญ (Coping Strategies) หรือรูปแบบการเผชิญ (Coping Styles) ในแตล่ะ
ลกัษณะมีความซบัซ้อน หลายมิติมมุมอง และมีนิยามท่ีตา่งกนัออกไป ในการวิจยันีน้ิยามรูปแบบ
การเผชิญ คือ ระดบัการรับมือและความสามารถในจดัการสถานการณ์ท่ีเกิดจากประสบการณ์ใน
การใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ และสามารถจ าแนกรูปแบบการเผชิญออกเป็น 3 ประเภท ตามงานวิจยั
เปรียบเทียบการจ าแนกประเภทรูปแบบการเผชิญ (Duhachek, 2005) โดยใช้ระเบียบวิธีการ
วิเคราะห์การจ าแนก (Classification Method) ดงันี ้

1) การเผชิญแบบจดัการโดยตรง (Active Coping) เป็นพฤติกรรมการเผชิญท่ีพยายาม
ตอบสนองและจดัการแหล่งท่ีมาของปัญหาโดยตรง เป็นความพยายามลดอนัตรายท่ีอาจจะส่งผล
ตอ่ร่างกายและ/หรือจิตใจของตนเองหรือบคุคลรอบข้าง แบง่ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การเผชิญโดย
การแสดงออก (Action Coping) การคิดเชิงเหตเุชิงผล (Rational Thinking) และการคิดแง่บวก 
(Positive Thinking) และในการวิจยันีน้ิยามการเผชิญแบบจดัการโดยตรง คือ ระดบัการเผชิญของ
ผู้ใช้บริการท่ีพยายามตอบสนองและจดัการตอ่แหลง่ท่ีมาของปัญหาโดยตรง 

2) การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ (Expressive Support Seeking Coping) เป็น
พฤติกรรมท่ีพยายามปรับสภาพทางอารมณ์ เพ่ือแก้ไขและฟื้นฟูสภาพจิตใจ โดยแสวงหาแหล่ง
สนบัสนุนภายนอก ซึ่งแหล่งสนบัสนุนอาจประกอบด้วย เพ่ือน สงัคม บุคคลรอบข้าง หรือสิ่งของ 
เป็นต้น แบง่ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การหาการสนบัสนนุทางอารมณ์ (Emotional Support) และ
การระบายอารมณ์ (Emotional Venting) และการหาการสนบัสนนุทางเคร่ืองมือ (Instrumental 
Support) และในการวิจยันีน้ิยามการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนุน คือ ระดบัการเผชิญของ
ผู้ ใช้บริการท่ีพยายามจดัการปรับสภาพทางอารมณ์ของตนเอง โดยแสวงหาแหล่งสนบัสนุนทาง
ร่างกายหรือจิตใจ 
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3) การเผชิญแบบหลีกเล่ียง (Avoidance Coping) คือ พฤติกรรมท่ีพยายามหลีกเล่ียง
ปัญหาหรือถอยออกจากสถานการณ์ โดยผ่านกระบวนการคิดว่าปัญหานัน้ไม่ได้เกิดขึน้ ปัญหานัน้
ได้รับการแก้ไขไปแล้ว หรือพยายามไม่รับและปฏิเสธปัญหาเหล่านัน้ออกไปทัง้ท่ีจริงแล้วปัญหา
ยงัคงอยู ่แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การหลีกเล่ียง (Avoidance) และการปฏิเสธ (Denial) และใน
การวิจยันีน้ิยามการเผชิญแบบหลีกเล่ียง คือ ระดบัการเผชิญของผู้ ใช้บริการท่ีพยายามถอยออก
หา่งจากสถานการณ์ท่ีเกิดปัญหาในขณะนัน้ 
 ประสบการณ์การจากการใช้บริการเป็นปัจจัยท่ีผลกระทบต่อรูปแบบการเผชิญ หากมี
ประสบการณ์ท่ีดี ผู้ ใช้บริการย่อมเกิดความพึงพอใจจึงไม่มีความจ าเป็นต้องเกิดการเผชิญ 
(Stephen and Gwinner, 1998) จงึตัง้สมมตฐิานการวิจยัท่ี 5 ถึง 7 ดงันี ้
 สมมติฐานท่ี 5: ในเพศชายและหญิง ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการมีความสมัพนัธ์ทาง
ลบตอ่การเผชิญแบบจดัการโดยตรง 
 สมมติฐานท่ี 6: ในเพศชายและหญิง ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการมีความสมัพนัธ์ทาง
ลบตอ่การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ 

สมมติฐานท่ี 7: ในเพศชายและหญิง ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการมีความสมัพนัธ์ทาง
ลบตอ่การเผชิญแบบหลีกเล่ียง 
 ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการไมไ่ด้เป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการ
เผชิญ อารมณ์ในเชิงลบก็เป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กับรูปแบบการเผชิญเช่นกัน (Duhachek, 
2005; Gelbrich, 2010; Strizhakova, Tsarenko and Ruth, 2012) อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยัท่ี
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความโกรธจากการได้รับบริการท่ีล้มเหลวกับรูปแบบการเผชิญ 
(Strizhakova, Tsarenko and Ruth, 2012) พบว่า ความโกรธเป็นตวัแปรท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
ตอ่รูปแบบการเผชิญ โดยมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรงและการเผชิญ
แบบแสวงหาการสนบัสนนุ แตมี่ความสมัพนัธ์ทางลบกบัการเผชิญแบบหลีกเล่ียง จึงตัง้สมมติฐาน
การวิจยัข้อท่ี 8 ถึง 10 ดงันี ้
 สมมตฐิานท่ี 8: ในเพศชายและหญิง ความโกรธมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่การเผชิญแบบ
จดัการโดยตรง 
 สมมตฐิานท่ี 9: ในเพศชายและหญิง ความโกรธมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่การเผชิญแบบ
แสวงหาการสนบัสนนุ 
 สมมติฐานท่ี 10: ในเพศชายและหญิง ความโกรธมีความสมัพนัธ์ทางลบตอ่การเผชิญ
แบบหลีกเล่ียง 
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  จากงานวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวกับการเผชิญ (Duhachek, 2005) 
พบว่า ความกลวัไม่มีความสมัพนัธ์กบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรง แตมี่ความสมัพนัธ์ทางบวก
ต่อการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุนและการเผชิญแบบหลีกเล่ียง ดงันัน้ เม่ือผู้ ใช้บริการมี
ความกลัว ผู้ ใช้บริการจะแสดงพฤติกรรมเผชิญแสวงหาการสนับสนุนและการหลีกเล่ียง จึง
ตัง้สมมตฐิานการวิจยัท่ี 11 และ 12 ดงันี ้
 สมมติฐานท่ี 11: ในเพศชายและหญิง ความกลวัมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อการเผชิญ
แบบแสวงหาการสนบัสนนุ 
 สมมติฐานท่ี 12: ในเพศชายและหญิง ความกลวัมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อการเผชิญ
แบบหลีกเล่ียง 

ผลการวิจัยในอดีตพบว่าผู้หญิงมีความกลัวมากกว่าผู้ชาย (Stapley and Haviland, 
1989; Grossman and Wood, 1993; Hess, Adams, Grammer and Kleck, 2009) แตบ่าง
การศึกษาพบว่าผู้หญิงมีอารมณ์โกรธมากกว่าผู้ ชาย (Stapley and Haviland, 1989) บาง
การศกึษาพบว่าผู้หญิงจะมีอารมณ์โกรธน้อยกว่าผู้ชาย (Grossman and Wood, 1993) หรือบาง
การศกึษาพบว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความโกรธไม่แตกตา่งกนั (Hess et al., 2009) อย่างไรก็ตาม 
ความกลวัเป็นอารมณ์พืน้ฐานของอารมณ์โกรธ โดยสามารถพฒันาไปเป็นความโกรธแบบปิดบงั 
(Hidden Anger) ท่ีมักจะไม่แสดงพฤติกรรมโต้ตอบหรือท าลายข้าวของ เป็นเพียงอารมณ์
ความรู้สึกโกรธคุกรุ่นท่ีอยู่ภายในจิตใจ ส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในขณะท่ีผู้ ชาย
มกัจะแสดงอารมณ์โกรธออกมาอยา่งเกรีย้วกราด (Aggressive Anger) มากกว่า (Bjorkqvist and 
Niemela, 1992) 

มีงานวิจยัท่ีศึกษาความแตกตา่งระหว่างเพศกบัรูปแบบการเผชิญ (Morrow, Thoreson 
and Penny, 1995; Jordan and Revenson, 1999; Lengua and Stormshak, 2000) พบว่า
ผู้หญิงจะมีความวิตกกงัวลและอ่อนไหวตอ่ความเครียดและอารมณ์ในเชิงลบได้ง่ายกว่าผู้ชาย จึง
มกัมีรูปแบบการเผชิญท่ีมุ่งเน้นบรรเทาหรือขจดัอารมณ์เชิงลบท่ีเกิดขึน้มาเป็นอนัดบัแรก ท าให้
ผู้หญิงมีรูปแบบการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนุนและการเผชิญแบบหลีกเล่ียงท่ีสงูกว่าผู้ชาย 
(Morrow, Thoreson and Penny, 1995; Jordan and Revenson, 1999) ในขณะท่ีผู้ชายและ
ผู้หญิงมีรูปแบบการเผชิญแบบจดัการโดยตรงไม่แตกตา่งกนัมากนกั (Lengua and Stormshak, 
2000) 

รูปแบบการเผชิญสามารถเกิดจากทัง้อารมณ์เชิงลบผสมกับอารมณ์อ่ืนได้ด้วย โดยจะมี
อารมณ์หนึ่งเป็นฐานอารมณ์ท่ีเกิดก่อน ซึ่งอาจเป็นอารมณ์ท่ีติดค้างจากประสบการณ์ครัง้ก่อน 
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ผสมกบัอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ภายหลงั เช่น มีความโกรธผสมกบัความกลวั หรือมีความสขุแตก็่มีความ
กลวั เป็นต้น (Gelbrich, 2010) ส าหรับเพศหญิงน่าจะมีความซบัซ้อนระหว่างอารมณ์และรูปแบบ
การเผชิญเช่นกัน โดยเพศหญิงน่าจะมีความกลัวเป็นฐานอารมณ์เดิม เน่ืองจากเพศหญิงน่าจะ
กงัวลหรือกลวัเร่ืองความปลอดภัยสงูกว่าเพศชาย เม่ือมีความโกรธเข้าในภายหลงั เช่น การได้รับ
ประสบการณ์ผู้ใช้บริการท่ีไม่ดี จะแสดงพฤติกรรมการเผชิญออกมาแตกตา่งกนั เม่ือโกรธแล้วเพศ
หญิงอาจจะกล้าแสดงอารมณ์หรือมีรูปแบบการเผชิญแบบจดัการโดยตรงมากขึน้ ในขณะเดียวกนั
ก็อาจจะมีการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุเพ่ือสร้างความอุ่นใจเช่นกนั ดงันัน้จึงตัง้สมมติฐาน
การวิจยัท่ี 13 ถึง 15 ท่ีนา่จะเกิดขึน้เฉพาะกลุม่เพศหญิงเทา่นัน้ ดงันี ้
 สมมตฐิานท่ี 13: ในเพศหญิง ความโกรธเป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธ์ระหว่างความกลวั
และการเผชิญแบบจดัการโดยตรง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองสงูขึน้  
 สมมตฐิานท่ี 14: ในเพศหญิง ความโกรธเป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธ์ระหว่างความกลวั
และการ เผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองสงูขึน้ 
 สมมตฐิานท่ี 15: ในเพศหญิง ความโกรธเป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธ์ระหว่างความกลวั
และการเผชิญแบบหลีกเล่ียง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองลดลง 
 พฤติกรรมการเผชิญเป็นพฤติกรรมตอบสนองเพ่ือบรรเทาความเครียดและอารมณ์เชิงลบ 
แตล่ะคนจะแสดงระดบัพฤติกรรมออกมามากหรือน้อยแตกตา่งกนัไป โดยมีปัจจยัความโน้มเอียง
ของแตล่ะบคุคล เชน่ บคุลิกภาพ เป็นต้น เป็นตวัก ากบัลกัษณะพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ โดยบคุลิกภาพ 
หมายถึง รูปแบบคณุลกัษณะของความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีติดตวัของบคุคล ไม่ขึน้กับ
สถานท่ีและเวลา เป็นตวัก าหนดคณุลกัษณะพืน้ฐานทางจิตใจและการเกิดพฤติกรรม (Costa and 
McCrae, 1992) ความแตกตา่งบคุลิกภาพท าให้คนมีพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไป เช่น คนท่ีมี
บคุลิกภาพแบบเก็บตวั (Introverted) จะไม่ชอบเข้าสงัคมหรือไม่ค่อยพูด ซึ่งแตกตา่งจากคนท่ีมี
บคุลิกภาพแบบเข้าสงัคม (Extraverted) เป็นต้น งานวิจยันีน้ิยามค าว่าบุคลิกภาพ (Personality) 
หมายถึง ระดับคุณลักษณะของพืน้ฐานความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีติดตัวของแต่ละ
บคุคล ลกัษณะทางบคุลิกภาพท่ีเก่ียวข้อง ประกอบไปด้วย 3 บคุลิกภาพ ดงันี ้

1) กล้าพูดกล้าแสดงออก (Assertiveness) บุคคลท่ีมีระดับคุณลักษณะกล้าพูดกล้า
แสดงออกสงูมกัมีความเช่ือมัน่ในตนเอง กล้าพดูกล้าแสดงความเห็น เม่ือเกิดปัญหามกัจะปกป้อง
สิทธิของตวัเองและมีการเผชิญในลกัษณะการจดัการโดยตรง เช่น ร้องเรียนการใช้บริการเม่ือไม่ได้
รับการบริการท่ีดี เป็นต้น (Duhachek and Iacobucci, 2005) ซึ่งในงานวิจยันีน้ิยามบคุลิกภาพ
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กล้าพูดกล้าแสดงออก คือ ระดบัคุณลักษณะของผู้ ใช้บริการด้านท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเองสูงมี
ความกล้าพดูกล้าแสดงความเห็น 

2) มองโลกในแง่ดี (Optimism) คุณลกัษณะท่ีเก่ียวกับความสามารถในการปรับระบบ
ความคิดท่ีมีต่อความเครียดให้มีมุมมองท่ีเป็นบวก มกัเป็นความคิดความเช่ือมัน่ว่าในอนาคตจะ
เกิดสิ่งท่ีดีท่ีสุด (Optimized) เพ่ือเติมเต็มสภาพจิตใจในปัจจุบนัและก่อให้เกิดความสุขตามมา 
(Scheier and Carver, 1985, 1992) ในงานวิจยันีน้ิยามบุคลิกภาพมองโลกในแง่ดี คือ ระดบั
คณุลกัษณะของผู้ใช้บริการด้านท่ีมีความเช่ือมัน่วา่จะเกิดสิ่งท่ีดีท่ีสดุในอนาคต 

3) หวัน่ไหวทางอารมณ์ (Neuroticism) คณุลกัษณะท่ีเก่ียวกับระดบัความไม่มัน่คงทาง
อารมณ์ มกัก่อให้เกิดความเครียดและอารมณ์ในเชิงลบตามมา บคุคลท่ีมีระดบับคุลิกภาพนีส้งูจะ
มีแนวโน้มวิตกกังวลง่ายและอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์สูง (Connor-Smith and 
Flachsbart, 2007; Carver and Connor-Smith, 2010) และงานวิจยันีน้ิยามบคุลิกภาพหวัน่ไหว
ทางอารมณ์ คือ ระดบัคณุลกัษณะของผู้ ใช้บริการด้านท่ีมีความไม่มัน่คงทางอารมณ์ มีแนวโน้ม
วิตกกงัวลง่าย   

 คนท่ีมีระดบับคุลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกสงูจะชอบเข้าสงัคม และจะมีอิทธิพลต่อ
คนรอบข้าง จะจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างตรงไปตรงมาเป็นหลัก จากงานวิจัยท่ีศึกษา
ผลกระทบจากบคุลิกภาพท่ีมีต่อของรูปแบบการเผชิญ (Duhachek and Iacobucci, 2005) 
พบว่า บุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกเป็นตวัแปรก ากับความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
เผชิญกับการรับรู้ทางอารมณ์ และมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับเผชิญแบบมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 
(Problem Focused Coping) แตมี่ความสมัพนัธ์ทางลบกบัการเผชิญแบบมุ่งเน้นแก้ไขอารมณ์ 
(Emotion Focused Coping) และการเผชิญแบบหลีกเล่ียง จึงตัง้สมมติฐานการวิจยัท่ี 16 ถึง 
23 ดงันี ้

 สมมติฐานท่ี 16: ในเพศชายและหญิง บุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรง 
 สมมติฐานท่ี 17: ในเพศชายและหญิง บุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ 
 สมมติฐานท่ี 18: ในเพศชายและหญิง บุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการเผชิญแบบหลีกเล่ียง 
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 สมมตฐิานท่ี 19: ในเพศชายและหญิง บคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกเป็นตวัแปรก ากบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความโกรธและวิธีการเผชิญแบบจดัการโดยตรง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของ
ตวัแปรทัง้สองสงูขึน้ 
 สมมตฐิานท่ี 20: ในเพศชายและหญิง บคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกเป็นตวัแปรก ากบั
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความโกรธและวิธีการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ โดยท าการหกัล้างให้
ของตวัแปรทัง้สองลดลง 
 สมมตฐิานท่ี 21: ในเพศชายและหญิง บคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกเป็นตวัแปรก ากบั
ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวและวิ ธีการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุน โดยท าให้
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองลดลง 
 สมมตฐิานท่ี 22: ในเพศชายและหญิง บคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกเป็นตวัแปรก ากบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธและวิธีการเผชิญแบบหลีกเล่ียง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรทัง้สองลดลง 
 สมมตฐิานท่ี 23: ในเพศชายและหญิง บคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกเป็นตวัแปรก ากบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างความกลวัและวิธีการเผชิญแบบหลีกเล่ียง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรทัง้สองลดลง 
 คนท่ีมีระดบับุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีสูงจะมีความคิดและความเช่ือมัน่ว่าในอนาคตจะ
เกิดสิ่งท่ีดีตามท่ีตนเองคาดหวงั จากงานวิจยัท่ีท าการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลิกภาพมอง
โลกในแง่ดีกบัรูปแบบการเผชิญ (Solberg Nes and Segerstrom, 2006) พบว่า บคุลิกภาพมอง
โลกในแง่ดีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการเผชิญแบบมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา แต่มีความสมัพนัธ์ทาง
ลบกบัการเผชิญแบบมุง่เน้นแก้ไขอารมณ์และการเผชิญแบบหลีกเล่ียง ดงันัน้ จึงตัง้สมมติฐานการ
วิจยัท่ี 24 ถึง 31 ดงันี ้
 สมมตฐิานท่ี 24: ในเพศชายและหญิง บคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรง 
 สมมตฐิานท่ี 25: ในเพศชายและหญิง บคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ 
 สมมตฐิานท่ี 26: ในเพศชายและหญิง บคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัการเผชิญแบบหลีกเล่ียง 
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 สมมติฐานท่ี 27: ในเพศชายและหญิง บุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรก ากับ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความโกรธและวิธีการเผชิญแบบจดัการโดยตรง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของ
ตวัแปรทัง้สองสงูขึน้ 
 สมมติฐานท่ี 28: ในเพศชายและหญิง บุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรก ากับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความโกรธและวิธีการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุน โดยท าให้
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองลดลง 
 สมมติฐานท่ี 29: ในเพศชายและหญิง บุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรก ากับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวและวิ ธีการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุน โดยท าให้
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองลดลง 
 สมมติฐานท่ี 30: ในเพศชายและหญิง บุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรก ากับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธและวิธีการเผชิญแบบหลีกเล่ียง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรทัง้สองลดลง 
 สมมติฐานท่ี 31: ในเพศชายและหญิง บุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรก ากับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างความกลวัและวิธีการเผชิญแบบหลีกเล่ียง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรทัง้สองลดลง 
 คนท่ีมีระดบับุคลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์สงู จะเป็นคนท่ีอ่อนไหวต่อความเครียดและ
อารมณ์ไม่มั่นคง และมีงานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับรูปแบบการเผชิญ 
(Connor-Smith and Flachsbart, 2007) พบว่า บคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกับการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุนและการเผชิญแบบหลีกเ ล่ียง แต่ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรง ดงันัน้ จงึตัง้สมมตฐิานการวิจยัท่ี 32 ถึง 37 ดงันี ้
 สมมติฐานท่ี 32: ในเพศชายและหญิง บุคลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ 
 สมมติฐานท่ี 33: ในเพศชายและหญิง บุคลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการเผชิญแบบหลีกเล่ียง 
 สมมติฐานท่ี 34: ในเพศชายและหญิง บคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์เป็นตวัแปรก ากับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความโกรธและวิธีการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุน โดยท าให้
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองสงูขึน้ 
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 สมมติฐานท่ี 35: ในเพศชายและหญิง บคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์เป็นตวัแปรก ากับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวและวิ ธีการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุน โดยท าให้
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองสงูขึน้ 
 สมมติฐานท่ี 36: ในเพศชายและหญิง บคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์เป็นตวัแปรก ากับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธและวิธีการเผชิญแบบหลีกเล่ียง  โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรทัง้สองสงูขึน้ 
 สมมติฐานท่ี 37: ในเพศชายและหญิง บคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์เป็นตวัแปรก ากับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างความกลวัและวิธีการเผชิญแบบหลีกเล่ียง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรทัง้สองสงูขึน้ 
 การศึกษาในอดีตพบว่าการเผชิญแบบจดัการโดยตรงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความ
ตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ แตมี่ความสมัพนัธ์ทางลบกบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุและการ
เผชิญแบบปฏิเสธ (Denial Coping) (Strizhakova, Tsarenko and Ruth, 2012) เน่ืองจาก การ
เผชิญแบบจดัการโดยตรงมุ่งเน้นจดัการต้นตอของปัญหานัน้ เช่น คนขบัรถแท็กซ่ีมิเตอร์ เป็นต้น 
ดงันัน้ เม่ือผู้ ใช้บริการมีการเผชิญแบบจดัการโดยตรงจึงท าให้ผู้ ใช้บริการมีความคิดท่ีว่า สามารถ
จดัการกบัปัญหาได้และไม่จ าเป็นต้องหนัไปใช้บริการทางเลือกอ่ืน ตรงกนัข้ามกบัการเผชิญแบบ
แสวงหาการสนบัสนนุท่ีมุง่เน้นฟืน้ฟูหรือจดัการสภาพจิตใจของผู้ ใช้บริการมากกว่า หรือการเผชิญ
แบบปฏิเสธท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการเผชิญแบบหลีกเล่ียง (Duhachek, 2005) ท่ีผู้ ใช้บริการไม่ได้
จดัการกับปัญหาแต่พยายามเล่ียงหรือปฎิเสธปัญหาท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ ผู้ ใช้บริการท่ีมี รูปแบบการ
เผชิญทัง้สองรูปแบบนีม้กัจะไมก่ล้าใช้บริการตอ่ ดงันัน้ จงึตัง้สมมตฐิานการวิจยัท่ี 38 และ 40 ดงันี ้ 
 สมมติฐานท่ี 38: ในเพศชายและหญิง การเผชิญแบบจัดการโดยตรงมีความสัมพันธ์
ทางบวกตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ 
 สมมติฐานท่ี 39: ในเพศชายและหญิง การเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุนมี
ความสมัพนัธ์ทางลบตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ 
 สมมตฐิานท่ี 40: ในเพศชายและหญิง การเผชิญแบบหลีกเล่ียงมีความสมัพนัธ์ทางลบตอ่
ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ 
 ถึงแม้ว่าความตัง้ใจเกิดพฤติกรรม (Behavioral Intention) จะเป็นตวัแปรส าคญัในการ
เกิดพฤติกรรมจริง (Actual Behavior) แต่ยังมีปัจจัยอ่ืนเป็นตวัแปรก าหนดการเกิดพฤติกรรม
เช่นกัน อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเก่ียวกับสภาพทางจิตใจหรือบุคลิกภาพแต่อย่างใด เช่น โอกาส 
ทรัพยากร เวลา หรือทกัษะ เป็นต้น เป็นท่ีมาของแนวคดิท่ีวา่ ความส าเร็จของการเกิดพฤติกรรมมา
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จากปัจจัยหลกั 2 ปัจจยั ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจหรือความตัง้ใจ และความสามารถในการเกิด
พฤติกรรมหรือปัจจัยควบคุมอ่ืน และเป็นพืน้ฐานของทฤษฎีพฤติกรรมอย่างมีแบบแผน (Ajzen, 
1991)  ทฤษฎีท่ีได้รับการยอมรับและถกูอ้างอิงอยา่งแพร่หลายในงานวิจยัเชิงสงัคมศาสตร์และเชิง
จติวิทยาในการหาสาเหตเุบือ้งต้นของการเกิดพฤติกรรมของมนษุย์ โดยประกอบไปด้วย 3 ตวัแปร  
ได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior) บรรทัดฐานทางสังคม 
(Subjective Norms) และการรับรู้การควบคมุพฤตกิรรม (Perceived Behavioral Control)  
 การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม คือ การรับรู้ถึงความสามารถในการกระท าบางอย่างเพ่ือ
ก่อให้เกิดพฤตกิรรมหรือสถานการณ์บางอยา่ง เป็นความเช่ือของแตล่ะบคุคล ว่าผลของการกระท า
มกัถกูก าหนดโดยพฤติกรรมของตนเอง โดยส่งผลกระทบในทางบวกตอ่ความตัง้ใจเกิดพฤติกรรม
และตวัพฤติกรรมโดยตรง (Ajzen, 1991, 2002) ดงันัน้ งานวิจยันีก้ าหนดให้การรับรู้การควบคมุ
พฤติกรรม หมายถึง ระดบัการรับรู้ความเช่ือมัน่ว่าในอนาคตผู้ ใช้บริการจะกลบัไปใช้บริการแท็กซ่ี
มิเตอร์ หากผู้ ใช้บริการมีความเช่ือมัน่ว่าในอนาคตจะกลบัมาใช้บริการมากเท่าใด ยิ่งท าให้ความ
ตัง้ใจกลบัมาใช้บริการเพิ่มขึน้ และมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมากมายท่ีพบว่าการควบคมุพฤติกรรมมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกับความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ  เช่น งานวิจยัท่ีศกึษาการใช้ถงุยางอนามยั 
(Zenda, Wilson, McMaster and Lavelle, 1992; Bakker, Buunk and Siero, 1996; Sheeran 
and Taylor, 1999; Albarracin, Johnson, Fishbein and Muellerleile, 2001) การควบคมุ
น า้หนักและดูแลสุขภาพ (Oygard and Rise, 1996) และการควบคุมการออกก าลังกาย 
(Nguyen, Potvin and Otis, 1997) เป็นต้น จงึตัง้สมมตฐิานการวิจยัท่ี 41 
 สมมติฐานท่ี 41: ในเพศชายและหญิง การรับรู้การควบคมุพฤติกรรมมีความสมัพนัธ์
ทางบวกตอ่ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ 
 นอกจากรูปแบบการเผชิญ บุคลิกภาพ อารมณ์ และประสบการณ์แล้ว ยงัมีอีกตวัแปรท่ี
คาดว่าเป็นตวัแปรก ากับความสัมพนัธ์ระหว่างความตัง้ใจกลับไปใช้บริการคือ ทางเลือกการใช้
บริการ (Availability of Choices) เช่น การโดยสารรถสาธารณะทางเลือกอ่ืน หรือการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งในงานวิจยันีน้ิยามทางเลือกการใช้บริการ หมายถึง ความสามารถในการ
เดนิทางทางเลือกอ่ืนท่ีผู้ใช้บริการสามารถเดนิทางได้จนถึงท่ีหมาย 
 ทางเลือกการใช้บริการน่าจะเป็นตวัแปรก ากับความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้การควบคมุ
พฤติกรรมกับความตัง้ใจกลับไปใช้บริการ เน่ืองจาก หากผู้ ใช้บริการไม่มีทางเลือกอ่ืนในการ
เดินทาง ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่ถ้าหากมีทางเลือกท่ี
แทนการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ได้ ผู้ ใช้บริการบางส่วนน่าจะหนัไปใช้ทางเลือกอ่ืนแทน ประกอบกบั
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มีการศึกษาผลกระทบจากทางเลือกต่อการรับรู้สารสนเทศและแรงจูงใจ (Hadar and Sood, 
2014) พบว่า ทางเลือกท่ีมีมากน าพาไปสู่การรับรู้สารสนเทศท่ีเกินความจ าเป็น เป็นเหตุให้
แรงจงูใจลดลง ดงันัน้ จงึตัง้สมมตฐิานการวิจยัท่ี 42 และ 43 ดงันี ้
 สมมติฐานท่ี 42: ในเพศชายและหญิง ทางเลือกการใช้บริการมีความสมัพนัธ์ทางลบกับ
ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ 
 สมมติฐานท่ี 43: ในเพศชายและหญิง ทางเลือกการใช้บริการเป็นตัวแปรก ากับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมและความตัง้ใจกลับไปใช้บริการ โดยท าให้
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองลดลง 
 
2.2 นิยามเชิงปฏบิัตกิาร 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ผู้ศึกษาให้ค านิยามตวั
แปรท่ีศกึษาและก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิจยัโดยสรุปเป็นตาราง ดงัตารางท่ี 2.3 ดงันี ้
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ตารางท่ี 2.3  นิยามเชิงปฏิบตักิาร 
 

ตวัแปร นิยาม สญัลกัษณ์ 
1.  ประสบการณ์ที่ดีของ

ผู้ใช้บริการ 
ระดบัประสบการณ์ที่ผู้ใช้บริการพงึปรารถนาหรือคาดหวงัที่จะ
ได้จากการบริการแท็กซีม่ิเตอร์ 

EXP 

2.  อารมณ์ ระดบัการรับรู้ความรู้สกึที่เกิดจากการได้รับประสบการณ์การใช้
บริการแท็กซีม่ิเตอร์ แบง่ออกเป็น 3 อารมณ์ ดงันี ้

 

2.1  ความสขุ ระดบัความรู้สกึที่เกิดจากความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ เช่น ดี
ใจ มีความสขุ เป็นต้น 

HAP 

2.2  ความโกรธ  ระดบัความรู้สกึทีเ่กิดจากความไมพ่งึพอใจในการใช้บริการ โดย
แสดงออกปฏิกริยาในเชิงก้าวร้าว เช่น โกรธ ไมช่อบ ร าคาญ 
เป็นต้น 

ANG 

2.3  ความกลวั ระดบัความรู้สกึของผู้ใช้บริการท่ีเกิดจากการถกูคกุคามหรือรู้สกึ
เป็นภยัอนัตราย เช่น วติกกงัวล กลวั เป็นต้น 

FEA 

3.  รูปแบบการเผชิญ  ระดบัการรับมือและความสามารถในการจดัการสถานการณ์ที่
เกิดจากประสบการณ์ในการใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์ แบง่
ออกเป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้

 

3.1  การเผชิญแบบจดัการ
โดยตรง  

ระดบัการเผชิญของผู้ใช้บริการท่ีพยายามตอบสนองและจดัการ
ตอ่แหลง่ที่มาของปัญหาโดยตรง 

ACT 

3.2  การเผชิญแบบแสวงหา
การสนบัสนนุ  

ระดบัการเผชิญของผู้ใช้บริการท่ีพยายามจดัการปรับสภาพทาง
อารมณ์ของตนเอง โดยแสวงหาแหลง่สนบัสนนุทางร่างกายหรือ
จิตใจ 

SUP 

3.3  การเผชิญแบบหลกีเลีย่ง  ระดบัการเผชิญของผู้ใช้บริการท่ีพยายามถอยออกหา่งจาก
สถานการณ์ทีเ่กิดปัญหาในขณะนัน้ 

AVO 

4.  บคุลกิภาพ ระดบัคณุลกัษณะของพืน้ฐานความคดิ ความรู้สกึ และ
พฤติกรรมที่ตดิตวัของแตล่ะบคุคล แบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ 
ดงันี ้

 

4.1  กล้าพดูกล้าแสดงออก ระดบัคณุลกัษณะของผู้ใช้บริการด้านท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง
สงูมีความกล้าพดูกล้าแสดงความเห็น 

ASS 

4.2  มองโลกในแง่ดี  ระดบัคณุลกัษณะของผู้ใช้บริการด้านท่ีมีความเช่ือมัน่วา่ใน
อนาคตจะเกิดสิง่ที่ดีที่สดุ 

OPT 

4.3  หวัน่ไหวทางอารมณ์  ระดบัคณุลกัษณะของผู้ใช้บริการด้านท่ีมีความไมม่ัน่คงทาง
อารมณ์ มีแนวโน้มวิตกกงัวลงา่ย 

NEU 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

ตวัแปร นิยาม สญัลกัษณ์ 
5.  การรับรู้การควบคมุ

พฤติกรรม  
 

ระดบัการรับรู้ความเช่ือมัน่วา่ในอนาคตผู้ใช้บริการจะกลบัไปใช้
บริการแท็กซีม่ิเตอร์ 

PBC 

6.  ทางเลอืกการเลอืกใช้
บริการ  

 

ความสามารถในการเดินทางทางเลอืกอื่นท่ีผู้ใช้บริการสามารถ
เดินทางได้จนถงึที่หมาย เช่น การโดยสารรถสาธารณะทางเลอืก
อื่น หรือการใช้รถยนต์สว่นบคุคล เป็นต้น 

CHO 

7.  ความตัง้ใจกลบัไปใช้
บริการ  

ระดบัความมุง่มัน่หรือเจตคติเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการจะ
กลบัไปใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์อีกในอนาคต 

INT 

 
2.3 สมมตฐิานการวจิัย 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้ศกึษาก าหนดสมมติฐานการ
วิจยัเพ่ือให้ได้ค าตอบซึ่งจดุประสงค์งานวิจยัโดยสรุปเป็นตาราง ตามตารางท่ี 2.5 และเน่ืองจากมี
การวิเคราะห์ผลกระทบจากตวัแปรก ากบั ดงันัน้ จ าเป็นต้องออกแบบและสร้างตวัแปรผลคณูหรือ
พจน์อนัตรกิริยา (Interaction Term) จากตวัแปรผลกระทบหลกั โดยท าการปรับคา่ศนูย์กลางตวั
แปรผลกระทบหลกัก่อนท าการสร้างตวัแปรผลคณู ซึง่มีจ านวน 8 ตวัแปร ดงันี ้

1) ความโกรธ × ความกลวั (ANG × FEA) 
2) ความโกรธ × กล้าพดูกล้าแสดงออก (ANG × ASS) 
3) ความกลวั × กล้าพดูกล้าแสดงออก (FEA × ASS)  
4) ความโกรธ × มองโลกในแง่ดี (ANG × OPT) 
5) ความกลวั × มองโลกในแง่ดี (FEA × OPT) 
6) ความโกรธ × หวัน่ไหวทางอารมณ์ (ANG× NEU) 
7) ความกลวั × หวัน่ไหวทางอารมณ์ (FEA × NEU) 
8) การรับรู้การควบคมุพฤตกิรรม × ทางเลือกการใช้บริการ (PBC × CHO) 
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ตารางท่ี 2.4  สมมตฐิานการวิจยั 

 
สมมตฐิาน ตวัแปรท่ีศกึษา ความสมัพนัธ์ 

H1 
H2 
H3 

EXP  HAP 
EXP  ANG 
EXP  FEA 

ทางบวก 
ทางลบ 
ทางลบ 

H4 HAP  INT ทางบวก 
H5 
H6 
H7 

EXP  ACT 
EXP  SUP 
EXP  AVO 

ทางลบ 
ทางลบ 
ทางลบ 

H8 
H9 
H10 

ANG  ACT 
ANG  SUP 
ANG  AVO 

ทางบวก 
ทางบวก 
ทางลบ 

H11 
H12 

FEA  SUP 
FEA  AVO 

ทางบวก 
ทางบวก 

H13 
H14 
H15 

ANG × FEA  ACT (Female) 
ANG × FEA  SUP (Female) 
ANG × FEA  AVO (Female) 

ANG ท าให้ระดบัของ FEA  ACT สงูขึน้ 
ANG ท าให้ระดบัของ FEA  SUP สงูขึน้ 
ANG ท าให้ระดบัของ FEA  AVO ลดลง 

H16 
H17 
H18 
H19 
H20 
H21 
H22 
H23 

ASS  ACT 
ASS  SUP 
ASS  AVO 
ANG × ASS  ACT 
ANG × ASS  SUP 
FEA × ASS  SUP 
ANG × ASS  AVO 
FEA × ASS  AVO 

ทางบวก 
ทางบวก 
ทางลบ 
ASS ท าให้ระดบัของ ANG  ACT สงูขึน้ 
ASS ท าให้ระดบัของ ANG  SUP ลดลง 
ASS ท าให้ระดบัของ FEA  SUP ลดลง 
ASS ท าให้ระดบัของ ANG  AVO ลดลง 
ASS ท าให้ระดบัของ FEA  AVO ลดลง 

H24 
H25 
H26 
H27 
H28 
H29 
H30 

OPT  ACT 
OPT  SUP 
OPT  AVO 
ANG × OPT  ACT 
ANG × OPT  SUP 
FEA × OPT  SUP 
ANG × OPT  AVO 

ทางบวก 
ทางบวก 
ทางลบ 
OPT ท าให้ระดบัของ ANG  ACT สงูขึน้ 
OPT ท าให้ระดบัของ ANG  SUP ลดลง 
OPT ท าให้ระดบัของ FEA  SUP ลดลง 
OPT ท าให้ระดบัของ ANG  AVO ลดลง 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 

สมมตฐิาน ตวัแปรท่ีศกึษา ความสมัพนัธ์ 
H31 FEA × OPT  AVO OPT ท าให้ระดบัของ FEA  AVO ลดลง 
H32 
H33 
H34 
H35 
H36 
H37 

NEU  SUP 
NEU  AVO 
ANG × NEU  SUP 
FEA × NEU  SUP 
ANG × NEU  AVO 
FEA × NEU  AVO 

ทางบวก 
ทางบวก 
NEU ท าให้ระดบัของ ANG  SUP สงูขึน้ 
NEU ท าให้ระดบัของ FEA  SUP สงูขึน้ 
NEU ท าให้ระดบัของ ANG  AVO สงูขึน้ 
NEU ท าให้ระดบัของ FEA  AVO สงูขึน้ 

H38 
H39 
H40 

ACT  INT 
SUP  INT 
AVO  INT 

ทางบวก 
ทางลบ 
ทางลบ 

H41 PBC  INT ทางบวก 
H42 
H43 

CHO  INT 
PBC × CHO  INT 

ทางลบ 
CHO ท าให้ระดบัของ PBC  INT ลดลง 

 
หมายเหต:ุ   เฉพาะสมมตฐิานท่ี 13 ถึง 15 เป็นสมมตฐิานในตวัแบบเพศหญิงเทา่นัน้  
 
2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  
 จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือพิสจูน์สมมติฐานการ
วิจัยข้างต้น ผู้ศึกษาสร้างตวัแบบตัง้ต้นในกลุ่มเพศชายและกลุ่มเพศหญิงเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจยั ดงัภาพท่ี 2.1 และ 2.2 
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ภาพท่ี 2.1  ตวัแบบตัง้ต้นในกลุม่เพศชาย 

H2 

H43 

H42 

H41 

H40 

H27 

H22 

H17 

H34 

H39 

H37 

H36 

H35 

H38 

H33 

H30 

H31 H32 

H4 

H18 

H23 

H8 H20 

H19 

H16 

H6 

H5 

H12 

H11 

H29 

H26 

H28 

H25 
H24 

H21 

H7 

H10 

H9 

ASS 

OPT 

NEU 

FEA 

ANG 

HAP 

EXP 

PBC 

INT 

CHO 

ACT 

SUP 

AVO 

H1 

H3 
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ภาพท่ี 2.2  ตวัแบบตัง้ต้นในกลุม่เพศหญิง

H13 

H14 

H15 

H2 

H47 

H43 

H45 

H42 

H41 

H40 

H27 

H22 

H17 

H34 

H39 

H37 

H36 

H35 

H38 

H33 

H30 

H31 H32 

H4 

H18 

H23 

H8 H20 

H19 

H16 

H6 

H5 

H12 

H11 

H29 

H26 

H28 

H25 
H24 

H21 

H7 

H10 

H9 

ASS 

OPT 

NEU 

FEA 

ANG 

HAP 

EXP 

PBC 

INT 

CHO 

ACT 

SUP 

AVO 

H1 

H3 

ANG × FEA 
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 จากภาพท่ี 2.1 และ 2.2 เป็นเพียงตวัแบบตัง้ต้นแสดงสมัประสิทธ์ิเส้นทางเพียงอย่างเดียว 
พารามิเตอร์อ่ืนนอกเหนือจากนัน้ ไม่ได้ถกูแสดงในตวัแบบดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์
เส้นทางจากตัวแบบตัง้ต้นต้องประมาณพารามิเตอร์ความแปรปรวนของตัวแปรท่ีศึกษา 
พารามิเตอร์ความแปรปรวนท่ีท าการประมาณในตวัแบบตัง้ต้นมีจ านวน 20 พารามิเตอร์ในเพศ
ชาย และมีจ านวน 21 พารามิเตอร์ในเพศหญิง (เพิ่ม ANG × FEA)  
 ประมาณค่าพารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรท่ีมีความเก่ียวข้องกัน และ
ประมาณพารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรผลกระทบหลกั (ตวัแปรอิสระและตวัแปร
ก ากบั) กบัตวัแปรผลคณูนัน้ด้วย แสดงในตารางท่ี 2.5 
 พารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วมระหวา่งอารมณ์ จ านวน 3 พารามิเตอร์ คือ ANG ↔ FEA, 
HAP ↔ FEA และ HAP ↔ ANG  

พารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วมระหว่างรูปแบบการเผชิญ จ านวน 3 พารามิเตอร์ คือ 
ACT ↔ SUP, ACT ↔ AVO และ SUP ↔ AVO  

พารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วมระหว่างบคุลิกภาพ จ านวน 3 พารามิเตอร์ คือ ASS ↔ 

OPT, ASS ↔ NEU และ OPT ↔ NEU  
พารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรอิสระ ตัวแปรก ากับ และตัวแปรผลคูณ

ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรก ากบั โดยต้องประมาณความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปรก ากบั
และตวัแปรผลคณู และตวัแปรอิสระกับตวัแปรผลคณู เน่ืองจากตวัแปรผลคณูเป็นการจดักระท า
จากทัง้ตัวแปรอิสระและตัวแปรก ากับจึงมีความแปรปรวนร่วมกันในลักษณะดังกล่าว ดังนัน้
พารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วมนีจ้งึประกอบไปด้วย  

1) อารมณ์เชิงลบกบับคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออก จ านวน 4 พารามิเตอร์ คือ ANG 
↔ ANG × ASS, ASS ↔ ANG × ASS, FEA ↔ FEA × ASS และ ASS ↔ FEA × ASS 

2) อารมณ์เชิงลบกับบุคลิกภาพมองโลกในแง่ดี จ านวน 4 พารามิเตอร์ คือ ANG ↔ 
ANG × OPT, OPT ↔ ANG × OPT, FEA ↔ FEA × OPT และ ASS ↔ FEA × OPT  

3) อารมณ์เชิงลบกบับคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์ จ านวน 4 พารามิเตอร์ คือ ANG ↔ 
ANG × NEU, NEU ↔ ANG × NEU, FEA ↔ FEA × NEU และ ASS ↔ FEA × NEU 

4) ทางเลือกการใช้บริการและการรับรู้การควบคมุพฤติกรรม จ านวน 2 พารามิเตอร์ คือ  
PBC ↔ PBC × CHO และ CHO ↔ PBC × CHO 

5) อารมณ์โกรธกบัอารมณ์กลวั ในตวัแบบเพศหญิง จ านวน 3 พารามิเตอร์ คือ ANG ↔ 
ANG × FEA, FEA ↔ ANG × FEA และ HAP ↔ ANG × FEA  
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 พารามิเตอร์ท่ีท าการประมาณทัง้หมดในการวิเคราะห์เส้นทางจากตัวแบบตัง้ต้น จึง
ประกอบไปด้วยพารามิเตอร์สมัประสิทธ์ิเส้นทาง (ตารางท่ี 2.4) และพารามิเตอร์ความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วม (ตารางท่ี 2.5) ดงันัน้ จ านวนพารามิเตอร์ท่ีค านวณในตวัแบบตัง้ต้นเพศ
ชายมีจ านวน 80 คา่พารามิเตอร์ และเพศหญิงมีจ านวน 87 คา่พารามิเตอร์ 
 
ตารางท่ี 2.5  พารามิเตอร์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมในตวัแบบตัง้ต้น 
 
พารามิเตอร์ความแปรปรวน พารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วม 

EXP 
HAP 
ANG 
FEA 
ACT 
SUP 
AVO 
ASS 
OPT 
NEU 
PBC 
CHO 
INT 
ANG × FEA (ในตวัแบบเพศหญิง) 
ANG × ASS 
FEA × ASS 
ANG × OPT 
FEA × OPT 
ANG × NEU 
FEA × NEU 
PBC × CHO 

ANG ↔ FEA 
HAP ↔ FEA 
HAP ↔ ANG 
ACT ↔ SUP 
ACT ↔ AVO  
SUP ↔ AVO 
ASS ↔ OPT 
ASS ↔ NEU 
OPT ↔ NEU 
ANG ↔ ANG × ASS 
ASS ↔ ANG × ASS 
FEA ↔ FEA × ASS 
ASS ↔ FEA × ASS 

 

ANG ↔ ANG × NEU 
NEU ↔  ANG × NEU 
FEA ↔ FEA × NEU 
NEU ↔  FEA × NEU 
ANG ↔ ANG × OPT 
OPT ↔ ANG × OPT 
FEA ↔ FEA × OPT 
OPT ↔ FEA × OPT 
PBC ↔ PBC × CHO 
CHO ↔ PBC × CHO 
ANG ↔ ANG × FEA (ในตวัแบบเพศหญิง) 
FEA ↔ ANG × FEA (ในตวัแบบเพศหญิง) 
HAP ↔ ANG × FEA (ในตวัแบบเพศหญิง) 



บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
  
 งานวิจยัเร่ือง “ผลกระทบจากการบริการของแท็กซ่ีมิเตอร์ต่ออารมณ์ รูปแบบการเผชิญ 
และความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ โดยมีบุคลิกภาพเป็นตวัแปรก ากบั” โดยมีระเบียบวิธีวิจยัท่ีเป็น
แนวทางในการศกึษา เพ่ือค้นหาค าตอบของประเดน็ปัญหา ครอบคลมุเนือ้หาะส าคญั ดงันี ้

3.1 ระเบียบวิธีวิจยั 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.3 ประชากรและตวัอยา่ง 
3.4 ตวัแปรและการวดั 
3.5 ระเบียบวิธีทางสถิติ 
 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
  

 การวิจยันีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมลู
เชิงส ารวจ (Survey) และใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู (รายละเอียดของแบบสอบถามสามารถอา่นเพิ่มเตมิได้ท่ีภาคผนวก ก)  
 เก็บข้อมลูจากแบบสอบถามระหวา่งวนัท่ี 5 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยส ารวจผ่าน 
2 ช่องทาง คือ (1) ผ่านส่ือออนไลน์ตามเว็ปไซต์หรือกระทู้ แสดงความคิดเห็น และเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ (Social Networks) จ านวน 121 คน และ (2) ท าการสุ่มส ารวจภาคสนามตามเขตการ
ปกครองกรุงเทพมหานคร จ านวน 380 คน ส่ือออนไลน์เป็นช่องท่ีสามารถเข้าถึงผู้ ใช้บริการในกลุ่ม
อายนุ้อยได้ง่าย โดยกลุ่มคนนีท่ี้มกัมีพฤติกรรมเล่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook.com 
หรือ Pantip.com เป็นต้น ในการติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นมากกว่า ดังนัน้ จึงสุ่มแบบ
ภาคสนามเพิ่มเตมิเพ่ือให้กลุม่อายคุรอบคลมุและคละกนัมากท่ีสดุ 
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3.2 ประชากรและตัวอย่าง 
 

3.2.1 ประชากร 
 ประชากร คือ ประชาชนทัว่ไปท่ีเคยใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในกรุงเทพมหานคร 
 

3.2.2 ขนาดตัวอย่าง 
 ค านวณขนาดตวัอย่างจากก าลงัของการทดสอบทางสถิติ (Power of Statistical Test) 
และดชันีวดัความเหมาะสมของตวัแบบสมการโครงสร้าง (MacCallum, Browne and Sugawara, 
1996) ก าหนดให้ 

1) ε0 = 0.05  และ εa = 0.08 เม่ือให้ ε0 คือค่า Null Value ของค่า Root Mean 
Square Error of Approximation (RMSEA) ท่ีเป็นคา่ดชันีวดัความเหมาะสมของตวัแบบท่ีใช้
ค านวณขนาดตวัอยา่ง และคา่ εa คือคา่ Alternative Value ของ RMSEA 

2) ก าลงัของการทดสอบทางสถิต ิเทา่กบั 80% (1β = 0.80) 
3) ชว่งความเช่ือมัน่ทางสถิต ิเทา่กบั 95% (α = 0.05) 
4) สามารถค านวณจ านวนองศาความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) ของตวัแบบตัง้

ต้น เทา่กบั 222 องศาความเป็นอิสระ จากสตูร (Raykov and Marcoulides, 2006: 36) 
 

   
       

 
   

 

   คือจ านวนองศาความเป็นอิสระ   คือจ านวนตวัแปร (21 ตวัแปรในตวัแบบตัง้ต้น) 
และ   คือจ านวนพารามิเตอร์ท่ีท าการประมาณ (90 พารามิเตอร์ในตวัแบบตัง้ต้นเพศหญิง 
แบ่งเป็น สมัประสิทธ์ิเส้นทาง 43 พารามิเตอร์ ความแปรปรวนร่วม 26 พารามิเตอร์ และความ
แปรปรวน 21 พารามิเตอร์) ดงันัน้ จ านวนองศาความเป็นอิสระเทา่กบั 141 องศาความเป็นอิสระ 
 เม่ือเปิดตารางการหาขนาดตวัอย่าง (MacCallum, Browne and Sugawara, 1996: 144) 
พบวา่ หากจ านวนองศาความเป็นอิสระมีมากกว่า 100 องศาความเป็นอิสระ ขนาดหน่วยตวัอย่าง
ขัน้ต ่าควรมีจ านวน 132 หน่วย แต่เน่ืองจากขนาดตัวอย่างดังกล่าวมีขนาดเล็ก อาจท าให้เกิด
ปัญหาในการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood 
Estimation) ซึง่จะแนบนยัเม่ือมีขนาดตวัอย่างท่ีใหญ่พอ (Asymptotically Consistent) หากขนาด
ตวัอยา่งเล็กเกินไปจะท าให้มีความคลาดเคล่ือนสงู  
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 ผู้ วิจัยจึงสุ่มตัวอย่างจ านวน 500 คน แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ (1) ทางออนไลน์
ตามเว็ปไซต์หรือกระทู้ถามตอบ และ (2) การสุ่มส ารวจลงพืน้ท่ีจริง และก าหนดให้ขนาดตวัอย่าง
จากการสุ่มทางออนไลน์มีขนาดเล็กกว่าการสุ่มส ารวจลงพืน้ท่ี เน่ืองจาก เพ่ือคละให้กลุ่มอายุ
ครอบคลมุมากท่ีสดุ 
 

3.2.3 แผนการสุ่มตัวอย่าง 
 ในการสุม่ตวัอย่าง ผู้วิจยัวางแผนการสุ่มตวัอย่าง ออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกสุ่มตวัอย่าง
ผ่านส่ือออนไลน์หรือตามเว็ปไซต์ท่ีมีกระทู้ ถามตอบ และในส่วนท่ีสองวางแผนการสุ่มส ารวจ
ภาคสนามตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร ได้ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยทัง้สิน้ 501 คน มี
รายละเอียดดงันี ้

3.2.3.1 การสุ่มตัวอย่างผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการแท็กซ่ี
มิเตอร์เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ เช่น เว็ปไซต์พันทิพ (Pantip.com) เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เป็นต้น ส่วนใหญ่ผู้ ตอบแบบสอบถามในช่องทางนี มี้พฤติกรรมการเผชิญแบบแสวงหาการ
สนบัสนนุในลกัษณะการระบายอารมณ์ หรือแบง่ปันประสบการณ์ท่ีดีหรือไม่ดีให้แก่กนั ได้ตวัอย่าง
ในสว่นนีจ้ านวน 121 คน 

3.2.3.2 การส ารวจภาคสนาม มีแผนการสุ่มแบบสองขัน้ตอน (Two-stages 
Random Sampling) แบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ในขัน้แรก ท าการสุ่มหน่วยตวัอย่างขัน้ต้นโดยเลือก
สุม่เขตจากพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครซึง่แบง่ออกเป็น 3 พืน้ท่ี คือ พืน้ท่ีเมืองชัน้นอก พืน้ท่ีเมืองชัน้กลาง 
และพืน้ท่ีเมืองชัน้ใน (ส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร, 2550) ได้ผลการสุ่มเขตตามตารางท่ี 3.1 ใน
ขัน้ท่ีสอง ท าการสุ่มหน่วยตวัอย่างขัน้สุดท้าย หรือการสุ่มประชาชนทั่วไปท่ีเคยใช้บริการแท็กซ่ี
มิเตอร์ในกรุงเทพมหานครจากหน่วยตวัอย่างขัน้ต้นด้วยวิธีการสุ่มพืน้ท่ี (Area Sampling) ได้
ตวัอยา่งในสว่นนีจ้ านวน 380 คน ผลการสุม่ตวัอยา่งตามตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.1  หนว่ยตวัอยา่งขัน้ต้น (เขตการปกครอง) 
 

พืน้ท่ีเมือง เขตการปกครอง 
พืน้ท่ีเมืองชัน้ใน พระนคร พญาไท บางรัก และจตจุกัร 
พืน้ท่ีเมืองชัน้กลาง  บางเขน ลาดพร้าว บางนา และบางพลดั 
พืน้ท่ีเมืองชัน้นอก  มีนบรีุ ดอนเมือง ลาดกระบงั และบางขนุเทียน 
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ตารางท่ี 3.2  ขนาดตวัอยา่งขัน้สดุท้าย (ประชาชนในหน่วยตวัอย่างขัน้ต้น) 
 

เขตการปกครอง ขนาดตวัอยา่ง 
พระนคร 
พญาไท 
บางรัก 
จตจุกัร 

31 
30 
33 
32 

บางเขน 
ลาดพร้าว 
บางนา 
บางพลดั 

38 
33 
30 
29 

มีนบรีุ 
ดอนเมือง 
ลาดกระบงั 
บางขนุเทียน 

29 
33 
35 
27 

 
3.2.4 ตัวอย่าง 

 รายละเอียดของตวัอย่างท่ีได้จากการเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 501 คน 
สามารถสรุปลกัษณะตามตวัแปรลกัษณะประชากร และพฤติกรรมการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ มี
รายละเอียดตามตารางท่ี 3.3 
 ตวัอย่างเป็นเพศหญิง 295 คน (ร้อยละ 58.90) และเพศชาย 206 คน (ร้อยละ 41.10) 
และอยู่ในช่วงอายุ 25 ถึง 39 ปี จ านวน 221 คน (ร้อยละ 44.10) ถัดมามีอายุน้อยกว่า 25 ปี 
จ านวน 196 คน (ร้อยละ 39.10) และชว่ง 40 ถึง 59 ปี จ านวน 84 คน (ร้อยละ 16.80)  
 ตวัอย่างมีพฤติกรรมการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ประมาณ 1 ถึง 2 ครัง้ต่อสปัดาห์ จ านวน 
306 คน (ร้อยละ 61.10) ใช้บริการประมาณ 3 ถึง 5 ครัง้ต่อสปัดาห์ จ านวน 133 คน (ร้อยละ 
26.50) ใช้บริการประมาณ 5 ถึง 10 ครัง้ตอ่สปัดาห์ จ านวน 51 คน (ร้อยละ 10.20) และสดุท้าย
มากกวา่ 10 ครัง้ตอ่สปัดาห์ จ านวน 11 คน (ร้อยละ 2.20) สดุท้ายนีย้งัพบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่
มีรถยนต์ส่วนบคุคล จ านวน 253 คน (ร้อยละ 50.50) และตวัอย่างท่ีมีรถยนต์ส่วนบคุคล จ านวน 
248 คน (ร้อยละ 49.50)  
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ตารางที่ 3.3   ร้อยละของตวัอย่างจ าแนกตามลกัษณะประชากรและพฤติกรรมการใช้บริการ
แท็กซ่ีมิเตอร์ 

 
 ร้อยละ (n = 501) 
เพศ 
  

หญิง 58.90 
ชาย 41.10 

อาย ุ
  

ช่วงอายรุะหวา่ง 25 ถึง 39 ปี 44.10 
ช่วงอายนุ้อยกวา่ 25 ปี 39.10 
ช่วงอายรุะหวา่ง 40 ถึง 59 ปี 16.80 

สถานภาพสมรส 
  

โสด 81.00 
สมรส 14.40 
หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่/ หม้าย 3.00 
ไมร่ะบ ุ 1.60 

อาชีพ ข้าราชการ / ลกูจ้าง / พนกังานเอกชน 61.30 
นกัเรียน / นกัศกึษา 20.60 
ธุรกิจสว่นตวั / รับจ้างอิสระ 9.80 
พอ่บ้าน แมบ้่าน / เกษียณ / วา่งงาน 5.60 
ไมร่ะบ ุ 2.80 

ระดบัการศกึษา 
  

ปริญญาตรี 70.50 
ปริญญาโท 25.30 
ปริญญาเอก 1.80 
ต ่ากวา่หรือเทียบเทา่มธัยมศกึษา 1.60 
อนปุริญญา  0.80 

รายได้ตอ่เดือน 
  

ระหวา่ง 20,001 ถึง 50,000 บาท 42.50 
น้อยกวา่ 20,000 บาท 26.50 
ระหวา่ง 50,001 ถึง 100,000 บาท 16.00 
ไมม่ีรายได้ 11.00 
ระหวา่ง 100,001 ถึง 200,000 บาท 2.80 
ไมร่ะบ ุ 1.20 

มีรถยนต์สว่นบคุคลหรือไม ่ ไมม่ี 50.50 
มี 49.50 
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ตารางท่ี 3.3 (ต่อ)  
 

 ร้อยละ (n = 501) 
จ านวนครัง้ทีใ่ช้บริการเฉลีย่  
(ครัง้/สปัดาห์) 

ประมาณ 1 ถึง 2 ครัง้ 61.10 
ประมาณ 3 ถึง 5 ครัง้ 26.50 
ประมาณ 5 ถึง 10 ครัง้ 10.20 
มากกวา่ 10 ครัง้ 2.20 

คา่ใช้จา่ยเฉลีย่ในแตล่ะครัง้ 70 ถึง 119 บาท 57.70 
 35 ถึง 69 บาท 24.40 
  มากกวา่ 119 บาท 18.00 

 
 จากตารางท่ี 3.3 พบว่า การมีรถยนต์ส่วนบุคคลหรือไม่อาจจะเป็นตวัแปรท่ีส่งผลให้เกิด
รูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้ จึงท าการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ีย
ของตวัแปรแตล่ะตวั ระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรถยนต์ส่วนบคุคลและไม่มีรถยนต์ส่วนบคุคล ได้ผล
การทดสอบดงัตารางท่ี 3.4 ซึ่งพบว่า การท่ีมีรถยนต์ส่วนบุคคลหรือไม่จะส่งผลกระทบต่อความ
ตัง้ใจกลบัไปใช้บริการอย่างแน่นอน โดยท่ีตวัอย่างท่ีไม่มีรถยนต์ส่วนบคุคลจะมีความตัง้ใจกลบัไป
ใช้บริการสงูกว่าตวัอย่างท่ีมีรถยนต์ส่วนบคุคล (t = 5.03, p-value = 0.00) ซึ่งในงานวิจยัไม่ได้
ศกึษาผลกระทบในสว่นนี ้ซึง่สามารถน าไปศกึษาเพิ่มเตมิในงานวิจยัในอนาคตตอ่ไป 
 ก าหนด Mean คา่เฉล่ียเลขคณิตตวัอยา่ง 
  SD คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอยา่ง 
  F-test คา่สถิตทิดสอบ F (F -test Statistic) 
  t-test คา่สถิตทิดสอบ t (t -test Statistic) 
  p คา่ความนา่จะเป็นท่ีค านวณได้จากเง่ือนไขของสมมตฐิานหลกั (p-value) 
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ตารางท่ี 3.4  ทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของตวัแปรแตล่ะตวั ระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งท่ีมี
รถยนต์สว่นบคุคลและไมมี่รถยนต์ส่วนบคุคล 

 

 
ไมมี่รถยนต์ 
(n = 253) 

มีรถยนต์ 
(n = 248) 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t - test for Equality of 
Means 

 
Mean SD Mean SD F - test p t - test p 

EXP 72.18 7.95 70.43 7.27 0.93 .34 2.56 .01 
HAP 12.54 1.91 11.86 2.16 1.79 .18 3.73 .00 
ANG 18.23 4.79 18.18 5.65 6.97 .01 0.11 .91 
FEA 18.14 4.68 17.73 5.02 3.80 .05 0.94 .35 
ACT 24.88 4.23 24.04 4.19 1.37 .24 2.23 .03 
SUP 20.98 4.47 20.52 4.22 2.45 .12 1.18 .24 
AVO 17.43 4.21 17.54 4.18 0.48 .49 -0.31 .75 
ASS 28.27 5.13 28.99 4.96 2.99 .09 -1.59 .11 
OPT 18.76 2.98 17.77 3.59 14.68 .00 3.38 .00 
NEU 24.15 5.87 23.27 5.46 0.03 .86 1.74 .08 
PBC 14.49 2.67 13.34 2.90 0.06 .80 4.63 .00 
CHO 19.75 3.40 19.41 4.05 3.64 .06 1.02 .31 
INT 13.63 3.24 12.25 2.88 6.53 .01 5.03 .00 

 
3.3 ตัวแปรและการวัด 

 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาสร้างขึน้จากมาตรรวมการประมาณค่า (Summated Rating 
Scale) (Likert, 1932) ด้วยการบวกคะแนนข้อค าถามท่ีเก่ียวข้อง (ข้อค าถามท่ีมีทิศทางตรงข้ามให้
กลบัทิศของข้อค าถามก่อนท าการรวมคะแนน) และวิเคราะห์ข้อค าถาม (Item Analysis) เพ่ือ
ตรวจสอบคณุภาพของตวัแปรท่ีสร้างขึน้ว่ามีคณุเพียงพอหรือไม่ ในการวิเคราะห์ใช้หลกัการการ
ทดสอบความเท่ียง (Relaibility Testing) พิจารณาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbrach’s Alpha Coefficient) ต้องมีค่ามากกว่า 0.60 และพิจารณาสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกบัผลรวมของคะแนนทัง้หมด (Corrected Item-total Correlation: CITC) 
ต้องมีคา่มากกว่า 0.20  และวิเคราะห์ปัจจยัเชิงบุกเบิก (Exploratory Factor Analysis) เพ่ือ
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พิจารณาว่ากลุ่มของข้อค าถามนัน้สามารถรวมเป็นมิติเดียวหรือไม่ (Unidimensionality) ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์วา่ข้อค าถามวดัตวัแปรเดียวกนัหรือไม ่ 
 หากมีข้อค าถามใดมีปัญหาให้ตดัข้อค าถามนัน้ออก ท าการวิเคราะห์ใหม่และพิจารณา
คา่สถิติข้างต้นว่าดีเพียงพอหรือไม่ จนกว่าจะได้ชดุข้อค าถามท่ีเป็นมิติเดียว แต่การตดัข้อค าถาม
มากเกินไปท าให้เนือ้หาท่ีเก่ียวกับตวัแปรดงักล่าวไม่ครบสมบูรณ์และไม่ครอบคลุมกับนิยามเชิง
ปฏิบตัิการท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้ จึงต้องพิจารณาจากความเหมาะสมทางเนือ้หาเป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะ
ตดัข้อค าถามข้อใดข้อหนึ่งออกไป รายละเอียดของแบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อค าถามอ่าน
เพิ่มเตมิได้ท่ีภาคผนวก ก และ ข ตามล าดบั 
 

3.4.1 ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการ 
 ข้อค าถามท่ีใช้น ามาจากข้อมลูการร้องเรียนแท็กซ่ีมิเตอร์ (กรมการขนสง่ทางบก, 2557;  
สุวิชา เป้าอารีย์, 2557) เป็นข้อค าถามวัดความถ่ีในการเจอประสบการณ์การใช้บริการแท็กซ่ี
มิเตอร์ มีรูปแบบคะแนน 5 ล าดบั (5 = พบเจอบอ่ยมาก ถึง 1 = ไม่เคยพบเจอ) จ านวน 25 ข้อ 
ตวัอย่างข้อค าถาม ได้แก่ (1) คนขบัรถปฏิเสธไม่รับผู้ โดยสาร (2)  คนขับรถขบัรถหวาดเสียว
ประมาท และ (3) คนขับรถมีอัธยาศัยดี เป็นต้น ท าการกลับทิศทางข้อค าถามให้มีทิศทางใน
ทางบวกก่อนวิเคราะห์ข้อค าถาม สดุท้ายเหลือข้อค าถามจ านวน 21 ข้อ และมีสมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค เทา่กบั 0.800 (0.795, 0.804 ส าหรับเพศชายและหญิง ตามล าดบั)  
 

3.4.2 อารมณ์ 
 ข้อค าถามท่ีใช้ดดัแปลงมาจากข้อค าถาม The Positive and Negative Affect Schedule: 
PANAS (Watson, Clark and Tellegan, 1988) เป็นข้อค าถามวดัความรู้สึกและอารมณ์ท่ีเกิดขึน้
หลงัจากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ผ่านค าส าคญั มีรูปแบบคะแนน 5 ล าดบั (5 = รู้สึกอย่างยิ่ง ถึง 
1 = ไมรู้่สกึอยา่งยิ่ง) แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

3.4.2.1 ความสขุ มีจ านวน 6 ข้อ ตวัอย่างข้อค าถาม ได้แก่ มีความสขุ พึงพอใจ 
สะดวกสบาย เป็นต้น หลังจากการวิเคราะห์ข้อค าถามเหลือข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ และมี
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.730 (0.841, 0.538 ส าหรับเพศชายและหญิง 
ตามล าดบั)  
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3.4.2.2 ความโกรธ มีจ านวน 6 ข้อ ตวัอย่างข้อค าถาม ได้แก่ โกรธ หงุดหงิด 
อารมณ์เสีย เป็นต้น หลงัจากการวิเคราะห์ข้อค าถามไม่มีการตดัข้อค าถามออก และมีสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค เทา่กบั 0.942 (0.955, 0.933 ส าหรับเพศชายและหญิง ตามล าดบั)  

3.4.2.3 ความกลวั มีจ านวน 6 ข้อ ตวัอย่างข้อค าถาม ได้แก่ กลวั วิตกกงัวล ต่ืน
ตระหนก เป็นต้น หลงัจากการวิเคราะห์ข้อค าถามไม่มีการตดัข้อค าถามออก และมีสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค เทา่กบั 0.891 (0.918, 0.873 ส าหรับเพศชายและหญิง ตามล าดบั)  

 
3.4.3 รูปแบบการเผชิญ  

 ข้อค าถามท่ีใช้ดดัแปลงมาจากข้อค าถามจ าแนกรูปแบบการเผชิญ (Duhachek, 2005) 
เป็นข้อค าถามวดัระดบัการรับมือและการจัดการสถานการณ์จากประสบการณ์ในการใช้บริการ
แท็กซ่ีมิเตอร์ มีรูปแบบคะแนน 5 ล าดบั (5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) แบง่
ออกเป็น 3 รูปแบบ  ดงันี ้

3.4.3.1 การเผชิญแบบจดัการโดยตรง มีจ านวน 7 ข้อ ตวัอย่างข้อค าถาม ได้แก่ 
(1) ฉนัพยายามหาวิธีแก้ไขหรือจดัการกบัปัญหาในการใช้บริการโดยสารแท็กซ่ีมิเตอร์  และ (2) ฉัน
มกัแก้ไขหรือจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดจากการโดยสารแท็กซ่ีมิเตอร์ด้วยตวัฉันเอง  เป็นต้น หลงัจาก
การวิเคราะห์ข้อค าถามไมมี่การตดัข้อค าถามออก และมีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 
0.766 (0.870, 0.648 ส าหรับเพศชายและหญิง ตามล าดบั)  

3.4.3.2 การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ มีจ านวน 6 ข้อ ตวัอย่างข้อค าถาม 
ได้แก่ (1) เม่ือฉันเจอปัญหาการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ฉันมกัมองหาคนอ่ืนมาช่วยเหลือสนบัสนุน 
และ (2) ฉันมกัระบายอารมณ์ท่ีเกิดจากประสบการณ์เลวร้ายในการโดยสารกบัคนท่ีฉันไว้วางใจ  
เป็นต้น หลังจากการวิเคราะห์ข้อค าถามไม่มีการตัดข้อค าถามออก และมีสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค เทา่กบั 0.841 (0.891, 0.770 ส าหรับเพศชายและหญิง ตามล าดบั)  

3.4.3.3 การเผชิญแบบหลีกเล่ียง มีจ านวน 6 ข้อ ตวัอย่างข้อค าถาม ได้แก่ (1) 
ฉันหาความพอใจในสิ่งอ่ืนแทนท่ีจะสนใจต่อเหตุการณ์เชิงลบจากการโดยสารโดยอาจไปท า
กิจกรรมอยา่งอ่ืน เชน่ ฟังเพลง อา่นหนงัสือ เป็นต้น และ (2) ฉนัพยายามคิดว่าตวัเองไม่เคยเจอกบั
ประสบการณ์ท่ีแย่จากการบริการแท็กซ่ีมิเตอร์มาก่อน เป็นต้น หลงัจากการวิเคราะห์ข้อค าถามไม่
มีการตดัข้อค าถามออก และมีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.813 (0.807, 0.815 
ส าหรับเพศชายและหญิง ตามล าดบั) 
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3.4.4 บุคลิกภาพ  
 ข้อค าถามท่ีใช้ดดัแปลงมาจากข้อค าถามจ าแนกบุคลิกภาพ International Personality 
Item Pool: IPIP  (Goldberg, 1999) และข้อค าถาม Life Orientation Test-revised: LOT-R 
(Carver, Scheier and Segerstrom, 2010) เป็นข้อค าถามวดัระดบัคณุลกัษณะของพืน้ฐาน
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมท่ีติดตวัของแตล่ะบคุคล มีรูปแบบคะแนน 5 ล าดบั (5 = เห็น
ด้วยอยา่งยิ่ง ถึง 1 = ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง) แบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้

3.4.4.1  กล้าพูดกล้าแสดงออก ดัดแปลงมาจากข้อค าถาม IPIP (Goldberg, 
1999) มีจ านวน 10 ข้อ ตวัอยา่งข้อค าถาม ได้แก่ (1) ฉันมกัรับหน้าท่ีจดัการเร่ืองตา่ง ๆ ด้วยตวัเอง
เสมอ และ (2) ฉนัพยายามสนบัสนนุตวัเองเสมอ เป็นต้น ท าการกลบัทิศทางข้อค าถามให้มีทิศทาง
เดียวกนัก่อนวิเคราะห์ข้อค าถาม หลงัจากการวิเคราะห์ข้อค าถามเหลือข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ 
และมีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.898 (0.917, 0.874 ส าหรับเพศชายและหญิง 
ตามล าดบั)  

3.4.4.2  มองโลกในแง่ดี ดดัแปลงมาจากข้อค าถาม LOT-R (Carver, Scheier 
and Segerstrom, 2010) มีจ านวน 10 ข้อ ตวัอย่างข้อค าถาม ได้แก่ (1) ฉันเช่ือว่าอนาคตของฉัน
จะเกิดแตส่ิ่งท่ีดี และ (2) ฉันคาดหวงัว่าจะเกิดสิ่งท่ีดีมากกว่าสิ่งท่ีไม่ดี เป็นต้น ท าการกลบัทิศทาง
ข้อค าถามให้มีทิศทางเดียวกันก่อนวิเคราะห์ข้อค าถาม หลงัจากการวิเคราะห์ข้อค าถามเหลือข้อ
ค าถามจ านวน 5 ข้อ และมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.844 (0.849, 0.835 
ส าหรับเพศชายและหญิง ตามล าดบั)  

3.4.4.3  หวัน่ไหวทางอารมณ์ ดดัแปลงจากข้อค าถาม IPIP (Goldberg, 1999) มี
จ านวน 10 ข้อค าถาม ตวัอย่างข้อค าถาม ได้แก่ (1) ฉันมกัรู้สึกกงัวลตลอดเวลา หรือ (2) ฉันเป็น
คนอารมณ์แปรปรวน เป็นต้น ท าการกลบัทิศทางข้อค าถามให้มีทิศทางเดียวกันก่อนวิเคราะห์ข้อ
ค าถาม หลงัจากการวิเคราะห์ข้อค าถามเหลือข้อค าถามจ านวน 8 ข้อ และมีคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค เทา่กบั 0.864 (0.904, 0.795 ส าหรับเพศชายและหญิง ตามล าดบั) 

 
3.4.5 การรับรู้การควบคุมพฤตกิรรม 

 ข้อค าถามท่ีใช้ดดัแปลงมาจากทฤษฎีพฤติกรรมอย่างมีแบบแผน (Ajzen, 1991, 2002) 
เป็นข้อค าถามวดัแนวโน้มและความเช่ือมัน่ในการกลบัไปใช้บริการในอนาคต มีรูปแบบคะแนน 5 
ล าดบั (5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) จ านวน 4 ข้อ ตวัอย่างข้อค าถาม ได้แก่ 
(1) ฉันคาดว่าฉันจะใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในอนาคตอนัใกล้ และ (2) ฉันวางแผนล่วงหน้าด้วย
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ตนเองได้ว่าจะใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์หรือไม่ เป็นต้น หลงัจากการวิเคราะห์ข้อค าถามไม่มีการตดั
ข้อค าถามออก และมีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.805 (0.876, 0.724 ส าหรับเพศ
ชายและหญิง ตามล าดบั)  
 

3.4.6 ทางเลือกการใช้บริการ 
 ข้อค าถามท่ีใช้เป็นข้อค าถามท่ีสร้างขึน้เอง (Self-constructed Items) เป็นข้อค าถามวดั
ความสามารถหาทางเลือกในการเดินทางนอกเหนือจากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ มีรูปแบบ
คะแนน 5 ล าดบั (5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) จ านวน 5 ข้อ ตวัอย่างข้อ
ค าถาม ได้แก่ (1) ฉันสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารประจ าทางอ่ืน ๆ เช่น รถบัสหรือรถตู้
โดยสาร เป็นต้น แทนการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ หรือ (2) ฉันสามารถขบัหรือโดยสารรถยนต์ส่วน
บคุคลแทนการใช้แท็กซ่ีมิเตอร์ เป็นต้น หลงัจากการวิเคราะห์ข้อค าถามไม่มีการตดัข้อค าถามออก 
และมีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากบั 0.816 (0.880, 0.735 ส าหรับเพศชายและหญิง 
ตามล าดบั)  
 

3.4.7 ความตัง้ใจกลับไปใช้บริการ 
 ข้อค าถามท่ีใช้ดดัแปลงจากทฤษฎีพฤติกรรมอย่างมีแบบแผน (Ajzen, 1991) เป็นข้อ
ค าถามวดัระดบัความมุง่มัน่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามอยากกลบัไปใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในอนาคต มี
รูปแบบคะแนน 5 ล าดบั (5 = เห็นด้วยอยา่งยิ่ง ถึง 1 = ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ่ง) จ านวน 4 ข้อ ตวัอย่าง
ข้อค าถาม ได้แก่ (1) ฉันตัง้ใจใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์อีกในอนาคต หรือ (2) ฉันจะกลบัไปใช้บริการ
แท็กซ่ีมิเตอร์อีกในอนาคต เป็นต้น หลงัจากการวิเคราะห์ข้อค าถามไม่มีการตดัข้อค าถามออก และ
มีสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.934 (0.942, 0.927 ส าหรับเพศชายและหญิง 
ตามล าดบั)  
 
3.4 ระเบียบวิธีทางสถติ ิ

  
3.4.1 การทดสอบตัวแปรแทรกกลางและตัวแปรก ากับ 

 ความสมัพนัธ์เชิงสหสมัพนัธ์ (Correlation Relationship) เป็นการศกึษาระดบัและทิศทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่านัน้ ไม่สามารถระบุได้ว่าตัวแปรใดเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดผล 
ดงันัน้ ในการสร้างตวัแบบความสัมพนัธ์เป็นการศึกษาความเก่ียวข้องเชิงเหตแุละผลระหว่างตวั
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แปรจึงเป็นลักษณะการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  (Causal Relationship) มากกว่าโดย
สามารถตอบโจทย์การศึกษาในครัง้นีไ้ด้ ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตเุป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีตวั
แปรหนึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหรือการเปล่ียนแปลงของตัวแปรหนึ่ง มีหลักการพิจารณา 
(Sekaran and Bougie, 2013) ดงันี ้

1) ตวัแปรท่ีเป็นสาเหตุต้องเกิดก่อนตวัแปรท่ีเป็นผล (Temporal Sequence) เรียกตวั
แปรท่ีเป็นสาเหตวุ่าตวัแปรอิสระ (Independent Variable) และเรียกตวัแปรท่ีเป็นผลว่าตวัแปร
ตาม (Dependent Variable)  

2) ตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามต้องมีความสมัพนัธ์ร่วมกนัจริง (Association) 
3) สามารถอธิบายได้วา่ผลกระทบของตวัแปรตามนัน้เกิดขึน้จากตวัแปรอิสระจริงโดยไม่

มีตวัแปรอ่ืนเข้ามารบกวน (No Concomitant)  
4) สามารถให้เหตุผลได้อย่างชัดเจนว่าท าไมตวัแปรอิสระมีผลกระทบต่อตวัแปรตาม 

(Logical Sequence)  
 ดงันัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องทบทวนวรรณกรรมอย่างเข้มข้น ในการสร้างหรือปรับปรุงตวั
แบบโดยอาศยัหลกัการข้างต้นเพ่ือลดปัญหาและเพิ่มความถกูต้องในการวิจยั 

 
ภาพท่ี 3.1  ตวัแบบเชิงมโนทศัน์ของผลกระทบทางตรง 
  
 จากภาพท่ี 3.1 เป็นตวัอย่างความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ในรูปแบบ
ผลกระทบทางตรง (Direct Effects) ท่ีตวัแปรอิสระเป็นตวัแปรท่ีส่งผลกระทบหรือท าให้อีกตวัแปร
หนึ่งมีคา่เปล่ียนไป และเรียกตวัแปรท่ีผนัแปรไปเน่ืองจากตวัแปรอิสระว่าตวัแปรตาม (Baron and 
Kenny, 1986) นอกจากนัน้ ในบางสถานการณ์อาจจะมีตวัแปรอ่ืนเข้ามามีบทบาทและท าให้
ความสัมพันธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเปล่ียนไป เช่น พบตวัแปรท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัแปร
อิสระและตวัแปรตามภายในเวลาเดียวกัน ดงัภาพท่ี 3.2 และ 3.3 หรืออาจมีตวัแปรบางตวัท่ีท า
หน้าท่ีปรับความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวัแปร ดงัภาพท่ี 3.4 เป็นต้น 

Independent Dependent 
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ภาพท่ี 3.2  ตวัแบบเชิงมโนทศัน์ของตวัแปรแทรกกลางท่ีมีผลกระทบสมบรูณ์ 

 
ภาพท่ี 3.3  ตวัแบบเชิงมโนทศัน์ของตวัแปรแทรกกลางท่ีมีผลกระทบบางสว่น 
 
 ตวัแปรแทรกกลาง (Mediator) คือตวัแปรเป็นทัง้ตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในเวลา
เดียวกัน ท าหน้าส่งต่อความสัมพันธ์จากตวัแปรอิสระไปยังตวัแปรตาม (Baron and Kenny, 
1986) จากภาพท่ี 3.2 แสดงความสัมพันธ์ของตวัแปรแทรกกลางท่ีมีผลกระทบสมบูรณ์ (Full 
Moderation Effect)  ประกอบไปด้วยผลกระทบในสามเส้นทาง คือ (1) ผลกระทบทางตรงจากตวั
แปรอิสระไปยงัตวัแปรตาม (2) ผลกระทบทางตรงจากตวัแปรอิสระไปยงัตวัแปรแทรกกลาง และ 
(3) ผลกระทบจากตวัแปรแทรกกลางไปยงัตวัแปรตาม หรืออาจกล่าวโดยรวมว่า ส่วนท่ี (2) ไปยงั 
(3) นัน้เป็นผลกระทบทางอ้อม (Indirect Effects)  ท่ีตวัแปรอิสระมีตอ่ตวัแปรตามโดยผ่านตวัแปร
แทรกกลาง แตจ่ากภาพท่ี 3.3 เห็นว่า ไม่พบผลกระทบทางตรงจากตวัแปรอิสระไปยงัตวัแปรตาม 
พบเพียงผลกระทบทางอ้อมท่ีตวัแปรอิสระมีตอ่ตวัแปรตามเท่านัน้ หรือเรียกว่า ตวัแปรแทรกกลาง
ท่ีมีผลกระทบบางสว่น (Partial Mediation Effect) 

 
ภาพท่ี 3.4  ตวัแบบเชิงมโนทศัน์ของตวัแปรก ากบั 

Independent 

Mediator 

Dependent 

Independent Mediator Dependent 

Independent Dependent 

Moderator 
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 จากภาพท่ี 3.4 แสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระท่ีมีผลกระทบต่อตวัแปรตามโดยมี
อิทธิพลจากตวัแปรก ากบั โดยตวัแปรก ากบั (Moderator) คือตวัแปรท่ีส่งผลกระทบและคอยปรับ
ความสมัพันธ์ทัง้ขนาดและ/หรือทิศทางของความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
(Baron and Kenny, 1986) ซึ่งตวัแปรก ากับอาจท าให้ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองกลับ
ทิศทางหรือลด/เพิ่มขนาดความสัมพันธ์ เดิม ซึ่งในกรณีนีม้ักถูกพบได้บ่อยในงานวิจัยเชิง
สงัคมศาสตร์หรือพฤตกิรรมศาสตร์ เชน่ เพศ อาย ุหรือบคุลิกภาพ เป็นต้น ในกรณีท่ีท าการทบทวน
วรรณกรรมมาไม่มากพอ หรือตวัแบบงานวิจยัยังไม่ครอบคลมุตวัแปรท่ีเก่ียวข้องมากพอ ดงันัน้ตวั
แปรก ากบัท่ีเข้ามารบกวนความสมัพนัธ์และไมไ่ด้อยูใ่นกรอบแนวคิดการวิจยัคือตวัแปรรบกวน  
 การวิเคราะห์ผลกระทบอิทธิพลจากตัวแปรก ากับจ าเป็นต้องท าการเปล่ียนตวัแบบเชิง
ทฤษฎีตามภาพท่ี 3.3 ให้เป็นตวัแบบเชิงสถิติตามภาพท่ี 3.5 โดยให้ตวัแปรอิสระและตวัแปรก ากบั
เป็นตวัแปรผลกระทบหลกั (Main Effect Variable) และตวัแปรผลคณูระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวั
แปรก ากบั หรือเรียกว่าพจน์อนัตรกิริยา (Interaction Term) โดยทัง้สามตวัแปรมีความสมัพนัธ์กบั
ตวัแปรตามในรูปแบบผลกระทบทางตรง 
 

 
ภาพท่ี 3.5  ตวัแบบเชิงสถิติของตวัแปรก ากบั 
  
 จากภาพท่ี 3.5 จ าเป็นต้องอาศยัการตีความจากแผนภาพอนัตรกิริยาสองทาง (Two-ways 
Interaction Plot) ในการอธิบายความหมายและการสรุปผลทิศทางของอิทธิพลจากตวัแปรก ากบั 
โดยแผนภาพอันตรกิริยาเป็นแผนภาพท่ีสร้างขึน้จากสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression 
Coefficient) ท่ีค านวณได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ 
  

Independent 

Dependent Moderator 

Independent × Moderator 
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3.4.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ 
 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ (Hierarchical Regression Analysis) ถูกน ามาใช้ใน
งานวิจัยเพ่ือทดสอบผลกระทบจากตัวแปรก ากับ เป็นการน าการวิเคราะห์การถดถอยพหุมา
ประยุกต์เพ่ือใช้ในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแบบเม่ือเพิ่มตวัแปรเข้าไปในตวัแบบเดิม 
(Aiken and  West, 1991; Cohen, Cohen, West and Aiken, 2002) โดยพิจารณาจากค่า
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีเปล่ียนไป (Coefficient of Determination Change:    ) โดยการ
วิเคราะห์มีลกัษณะคล้ายคลึงกบัการถดถอยแบบพห ุโดยมีเง่ือนไขดงันี ้(1) คา่เศษเหลือจากการ
ประมาณมีการแจงแจงแบบปกติ คา่เฉล่ียเท่ากับศนูย์ และความแปรปรวนคงท่ี (2) คา่เศษเหลือ
จากการประมาณเป็นอิสระตอ่กนั (3) ตวัแปรอิสระห้ามมีความสมัพนัธ์กนัเองท่ีสงูเกินไป และ (4) 
ตวัแบบการถดถอยต้องเป็นรูปแบบเชิงเส้น เพ่ือสามารถใช้การประมาณค่าโดยระเบียบวิธีก าลงั
สองน้อยท่ีสดุ (Ordinary Least Squared Method) มีตวัอยา่งสมการอยา่งง่ายดงันี ้
 

                         
 
 โดยท่ี   คือ คา่คาดหวงัท่ีท าการประมาณหรือตวัแปรตามท่ีท าการศกึษา  และ    คือ คา่
ท านายหรือคา่ของตวัแปรอิสระ โดยท่ีในสมการมีตวัแปรอิสระเท่ากบั 3 ตวัแปร ได้แก่ ตวัแปร    

ตวัแปร    และตวัแปร     

   คือค่าคงท่ีหรือคา่ตดัแกนท านาย เม่ือตวัแปรอิสระทัง้หมดเป็นศนูย์ คา่ของของตวัแปร
ตามจะมีค่าเท่ากับ   และ    เป็นค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระท่ีมีตอ่ตวัแปรตาม 
โดยท่ี    เป็นสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปร    เชน่เดียวกบัคา่    และ    ท่ีเป็นสมัประสิทธ์ิ
การถดถอยของตวัแปร    และ    ตามล าดบั สว่นคา่    เป็นคา่เศษเหลือจากการประมาณ 
 การถดถอยแบบเชิงชัน้ท าการทดสอบผลกระทบจากการเพิ่มหรือลดตวัแปรอิสระทีละหนึ่ง
ตวัแปร โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงจาก     วา่มีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ ในการวิจยันีใ้ช้การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ในการศกึษาอิทธิพลจากตวัแปรก ากบั (บุคลิกภาพ) โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็นสองขัน้ ในขัน้แรกตวัแปรอิสระท่ีน าเข้าประกอบไปด้วยตวัแปรผลกระทบหลกั 
และขัน้ท่ีสองจงึท าการเพิ่มตวัแปรผลคณูเป็นตวัแปรอิสระอีกหนึง่ตวั ตวัอยา่งดงัตารางท่ี 3.5 
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ตารางท่ี 3.5  ตารางการน าเข้าตวัแปรอิสระในแตล่ะขัน้ของการถดถอยเชิงชัน้ 
 
 ตวัแปรน าเข้า/ตวัแปรท านาย ตวัแปรท่ีต้องการอธิบาย 
1 ตวัแปรอิสระ เช่น ความโกรธ 

ตวัแปรก ากบั เช่น กล้าพดูกล้าแสดงออก 
ตวัแปรตาม เช่น การเผชิญแบบจดัการโดยตรง 

2 ความโกรธ × กล้าพดูกล้าแสดงออก การเผชิญแบบจดัการโดยตรง 

  
 การสร้างตวัแปรผลคณูเพ่ือท าการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงปรับ (Moderating Effects) โดย
น าตวัแปรผลกระทบหลกัมาคณูกัน อย่างไรก็ตาม ตวัแปรผลกระทบหลักดงักล่าวจ าเป็นต้องท า
การปรับคา่ศนูย์กลาง (Mean Centering) ก่อนน ามาสร้างตวัแปรผลคณู ซึ่งจะท าให้คา่เฉล่ียของ
แตล่ะตวัแปรมีคา่เทา่กบัศนูย์ โดยค านวณจากสตูร 
 

  
       ̅ 

 
 ก าหนดให้   

  เป็นค่าข้อมูลท่ีผ่านการปรับศนูย์กลาง โดยท่ี    เป็นค่าข้อมูลจริง และ  ̅ 
คือ คา่เฉล่ียของตวัแปรนัน้ ๆ ซึ่งหลงัจากการปรับคา่ศนูย์กลางแล้วคา่เฉล่ียของตวัแปรนัน้จะมีค่า 
เท่ากับศูนย์ ซึ่งเป็นการปรับมาตรวดัของตวัแปรผลคูณทัง้หมดให้มีความใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 
เพ่ือลดปัญหาความสมัพนัธ์ร่วมของตวัแปรอิสระ (Multicollinearity Problem) 
 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ หากตวัแปรผลคณูดงักล่าวมีผลกระทบต่อตวั
แปรตามจริง     และค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรผลคูณในขัน้ท่ีสองควรมีนยัส าคญั
ทางสถิติ หลงัจากนัน้ เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์หรือผลกระทบท่ีเกิดขึน้ว่าเป็นอย่างไร จ าเป็นต้อง
ใช้แผนภาพอนัตรกิริยาเป็นเคร่ืองมือในการตีความ โดยน าคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยในขัน้ท่ีสอง 
(มีนยัส าคญัทางสถิติ) ไปท าการวาดแผนภาพ เพื่อดกูารเพิ่มหรือลดของความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือ
มีตวัแปรก ากบัอยูใ่นตวัแบบวา่เป็นอยา่งไร ตวัอย่างแผนภาพอนัตรกิริยาแบบสองทาง (Two-ways 
Interaction Plot) (Aiken and West, 1991; Dawson, 2014) แสดงดงัภาพท่ี 3.6 และ 3.7 
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ภาพท่ี 3.6  ตวัอยา่งแผนภาพอนัตรกิริยาแบบสองทางกรณีมีอิทธิพลจากตวัแปรก ากบั 
 

 
 
ภาพท่ี 3.7  ตวัอยา่งแผนภาพอนัตรกิริยาแบบสองทางกรณีไมมี่อิทธิพลจากตวัแปรก ากบั 
  
 จากภาพท่ี 3.6 แสดงผลกระทบจากตวัแปรก ากบัท่ีเพิ่มระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
อิสระและตวัแปรตาม เห็นได้จาก หากระดบัของตวัแปรก ากับมีค่าสูงขึน้ ท าให้ระดบัของตวัแปร
ตามสูงขึน้อย่างชัดเจน ในขณะท่ีภาพท่ี 3.7 ตวัแปรก ากับไม่ได้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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3.4.3 การวิเคราะห์เส้นทาง 
 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เป็นระเบียบวิธีวิเคราะห์ท่ีประยกุต์จากวิเคราะห์
การถดถอยพห ุโดยอธิบายผลกระทบและรูปแบบความสมัพนัธ์ของตวัแบบผา่นแผนภาพเส้นทาง 
(Path Diagram) เป็นการวิเคราะห์ท่ีสามารถอธิบายผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมได้
พร้อมกนัในคราวเดียว ดงันัน้ จงึเหมาะสมส าหรับน ามาทดสอบผลกระทบจากตวัแปรแทรกกลาง
และ/หรือตวัแปรก ากบั (Raykov and Marcoulides, 2006; Kline, 2011) สามารถสรุปขัน้ตอนการ
วิเคราะห์เส้นทางได้ดงัภาพท่ี 3.8 

 
 
ภาพท่ี 3.8  แผนผงัขัน้ตอนในการวิเคราะห์เส้นทาง  
  
 ทุกครัง้ก่อนท าการวิเคราะห์แผนภาพเส้นทางจ าเป็นต้องท าการระบุตัวแบบ (Model 
Identification) โดยพิจารณาจากจ านวนองศาความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) ท่ีเหลือ
จากการประมาณพารามิเตอร์ว่าเป็นลกัษณะอย่างไร สามารถค านวณได้จากสตูร (Raykov and 
Marcoulides, 2006: 36) 
 

ระบไุด้น้อย
กวา่พอดี 

ไมใ่ช ่ใช ่

ระบพุอดีหรือ
มากเกินพอดี 

สร้างกรอบแนวคิด  
(ตวัแบบขัน้ต้น) 

สร้างตวัแปร มาตรวดั 
และเก็บรวบรวมข้อมลู 

การระบตุวัแบบ 

ปรับตวัแบบ ตวัแบบเหมาะสม? พิจารณาตวัแบบ 

สรุปผล 

ประมาณคา่พารามิเตอร์ 
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 โดยท่ี    คือจ านวนองศาความเป็นอิสระ   คือจ านวนตวัแปรสงัเกต และ   คือจ านวน
พารามิเตอร์ท่ีท าการประมาณ  
 ตวัแบบท่ีสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้อย่างไม่มีปัญหาจ าเป็นต้องมีจ านวนองศา
ความเป็นอิสระเป็นค่าบวก (df > 0) เรียกกรณีนีว้่าเป็นตวัแบบท่ีระบุมากเกินพอดี (Over-
identified Model) จากสมการข้างต้นเห็นว่า การท่ีองศาความเป็นอิสระมีค่ามากกว่าศนูย์นัน้ 
จ าเป็นต้องมีจ านวนสารสนเทศมากกว่าจ านวนพารามิเตอร์ท่ีท าการประมาณ หรือกล่าวว่าการท่ี
เราสามารถวิเคราะห์ตวัแบบได้ เราจ าเป็นต้องมีสิ่งท่ีเราทราบมากกว่าสิ่งท่ีเราไม่ทราบนั่นเอง   
นอกเหนือจากนัน้ยงัมีกรณีท่ีจ านวนองศาความเป็นอิสระเท่ากบัศนูย์ (df = 0) เรียกกรณีนีว้่าเป็น
ตวัแบบท่ีระบุพอดี (Just-identified Model) นัน่คือ เรามีจ านวนสารสนเทศเพียงพอต่อการ
ประมาณเทา่นัน้ ไม่สามารถทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบ สดุท้ายคือในกรณีท่ีจ านวนองศา
ความเป็นอิสระเป็นค่าลบ (df < 0) เรียกกรณีนีว้่าเป็นตวัแบบท่ีระบุน้อยเกินพอดี (Under-
identified Model) ซึง่เกิดปัญหาในการประมาณคา่พารามิเตอร์อยา่งแนน่อน 
 เน่ืองจากเป็นการประยกุต์จากการวิเคราะห์การถดถอยพห ุดงันัน้นอกเหนือจากแผนภาพ
เส้นทาง ผลการวิเคราะห์จงึได้สมการท านายเชน่เดียวกนั การตีความหมายคา่สมัประสิทธ์ิเส้นทาง 
(Path Coefficient) มีลกัษณะเช่นเดียวกับการตีความค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย (Regression 
Coefficient) แตมี่ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัในการนิยามตวัแปร  โดยท่ีการวิเคราะห์เส้นทางนิยามให้
ตวัแปรท่ีเป็นตวัแปรอิสระเพียงอย่างเดียวว่าเป็นตวัแปรภายนอก (Exogenous Variable:  ) และ
ตวัแปรท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัแปรตาม (ตวัแปรแทรกกลางและตวัแปรตาม) นิยามเป็นตวัแปรภายใน 
(Endogenous Variable:  ) ตวัอยา่งแผนภาพอยา่งง่าย ดงัภาพท่ี 3.9 

 
ภาพท่ี 3.9  ตวัอยา่งแผนภาพโครงสร้างจากการวิเคราะห์เส้นทาง 

𝛽   

𝜙   𝜁  

𝛾   
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 และ  

                  
  
 จากภาพท่ี 3.7 พบวา่    เป็นตวัแปรภายในตวัสดุท้ายของตวัแบบ โดยท่ีมี       และ    
เป็นตวัแปรท านาย ซึ่ง    ก็ถือเป็นตวัแปรตามของ    ด้วยเช่นกัน ดงันัน้    จึงท าหน้าท่ีเป็นตวั
แปรแทรกกลางระหวา่ง    และ    ซึ่งในการอธิบายผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของตวัแบบท่ี
ได้จากการวิเคราะห์อาศยัการมองตวัแปรภายนอกและตวัแปรภายในเป็นหลกัเช่นเดียวกนั โดยท า
การจ าแนกผลกระทบท่ีตวัแปรภายนอกมีตอ่ตวัแปรภายในอย่างไร หรือจากตวัแปรภายในมีตอ่ตวั
แปรภายในด้วยกันเองอย่างไร ซึ่งจะถูกน าเสนอออกมาในรูปของตารางการจ าแนกผลกระทบ 
(Decomposition Effect Table) โดยท่ีสามารถค านวณผลกระทบทัง้หมดท่ีตวัแปรท านายมีตอ่ตวั
แปรตามได้จากสมการ 

 
 ในการวิเคราะห์ทางสถิติจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบความถกูต้องหรือตรวจสอบ
ความแมน่ย าในการท านาย เช่น สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (Coefficient of Determination:   ) ใน
การวิเคราะห์การถดถอย เป็นต้น เพ่ือเป็นการยืนยนัว่าตวัแบบหรือสมการท่ีได้มีประสิทธิภาพจริง
หรือไม ่การตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบความสมัพนัธ์สามารถพิจารณาได้หลายแนวทาง 
เชน่ ตรวจสอบคา่ความแปรปรวน คา่ความคลาดเคล่ือน หรือพิจารณาจากดชันีวดัความเหมาะสม
ของตวัแบบ (Fit Indices of Model) เป็นต้น 
 ตวัอย่างของดชันีวดัความเหมาะสมของตวัแบบ ดงัตารางท่ี 3.5 ซึ่งเห็นว่า ดชันีวดัความ
เหมาะสมแตล่ะตวัมีข้อดีและข้อเสียท่ีตา่งกนัออกไป และไม่สามารถบอกได้ว่าตวัไหนเป็นดชันีท่ีดี
ท่ีสดุ นอกจากนัน้ ยงัมีวิธีทดสอบความเหมาะสมของตวัแบบอีกหลายวิธี เช่น พิจารณาจากคา่เศษ
เหลือมาตรฐาน (Standardized Residual) ท่ีควรอยูใ่นชว่ง [-19.6, 1.96] เป็นต้น 

  
  

+ ผลกระทบรวม (TE) ผลกระทบทางตรง(DE) ผลกระทบทางอ้อม (IE) = 
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ตารางท่ี 3.6  ตวัอยา่งดชันีวดัความเหมาะสมของตวัแบบ 
 
 ตวัดชันี สมการค านวณ ข้อดี – ข้อเสีย 
Minimum fit function    
(Bentler and Bonett, 1980) 

                      
 
N = Sample Size 
F = Fit Function under ML or 

GLS; 
ML = Maximum Likelihood 
GLS = General Linear Least 

Squares 

1. ควรมีคา่ต ่า 
2. ตวัแปรทกุตวัต้องมีการแจกแจงปกติ

พหตุวัแปร (MVN) 
3. ไวต่อความสัมพันธ์– ยิ่งเพิ่มเส้น

ความสมัพนัธ์ ยิ่งท าให้คา่    ต ่าลง 
4. ไวต่อขนาดตัวอย่าง  – ยิ่ งขนาด

ตวัอยา่งเลก็ ยิ่งท าให้คา่    ต ่าลง 
 
Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA,  )   
(Joreskog and Sorbom, 1984) 

 

√
 

   
  √

  
   
   

 

 

   = RMSEA of Model 

    = Degrees of Freedom  

 

 
1. ควรมีคา่ต า่ (ประมาณ 0.05) 
2. ตดัผลกระทบจากขนาดตวัอยา่ง 
3. ท าให้ตวัแบบงา่ย กระชบัมากที่สดุ  

  
 ในการปรับตวัแบบโดยการเพิ่มหรือลดจ านวนพารามิเตอร์ย่อมส่งผลต่อการประมาณ
ค่าสถิติและค่าดัชนีวัดความเหมาะสม ดังนัน้ ในการปรับตัวแบบมักท าเพ่ือให้ดัชนีวัดความ
เหมาะสมของตวัแบบมีคา่ท่ีดีขึน้ อย่างไรก็ตาม ในการปรับแก้ตวัแบบต้องอาศยับริบทเนือ้หาของ
งานวิจยั ทฤษฎีท่ีเป็นไปได้ และความสมเหตสุมผลเป็นสิ่งส าคญัท่ีสุด โดยพารามิเตอร์ท่ีถูกเพิ่ม
เข้าไปต้องอธิบายผลกระทบหรือความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ได้ตามข้อเท็จจริง มากกว่าท่ีจะปรับตวั
แบบเพ่ือท าให้คา่สถิตติา่ง ๆ มีคา่ดีขึน้แตไ่มส่ามารถอธิบายเหตผุลอะไรได้เลย 



บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา 
 
 งานวิจยัเร่ือง “ผลกระทบจากการบริการของแท็กซ่ีมิเตอร์ต่ออารมณ์ รูปแบบการเผชิญ 
และความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ โดยมีเพศและบคุลิกภาพเป็นตวัแปรก ากบั” ได้ผลการศกึษาเพ่ือ
ตอบประเดน็ปัญหาของานวิจยั โดยแบง่ผลการศกึษาออกเป็นส่วนตา่ง ๆ ดงันี ้

4.1 สถิตเิชิงบรรยายและสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
4.2 ผลการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบตัง้ต้น 
4.3 การทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 
4.4 ผลการปรับปรุงตวัแบบและผลการวิเคราะห์ตวัแบบขัน้สดุท้าย 
4.5 ผลกระทบรวม ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้อมของตวัแบบขัน้สดุท้าย 
4.6 ผลกระทบประสบการณ์ผู้ใช้บริการตอ่อารมณ์และความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ 

 
4.1 สถติเิชิงบรรยายและสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 
 งานวิจยันีเ้ก็บรวบรวมข้อมลูเชิงส ารวจ (Servey)  โดยส ารวจผ่าน 2 ช่องทาง คือ ผ่านส่ือ
ออนไลน์ (n = 121) และ ผ่านการสุ่มส ารวจภาคสนาม (n = 380) เน่ืองจาก คาดว่าการสุ่ม
ตวัอย่างสองวิธีการดงักล่าวน่าจะมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงทดสอบความแตกต่างระหว่าง
วิธีการสุม่ตวัอยา่งทัง้สองวิธีวา่มีความแตกตา่งกนัหรือไม ่ได้ผลดงัตารางท่ี 4.1 
 ก าหนด Mean คา่เฉล่ียเลขคณิตตวัอยา่ง 
  SD คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอย่าง 
  F-test คา่สถิตทิดสอบ F (F -test Statistic) 
  t-test คา่สถิตทิดสอบ t (t -test Statistic) 
  p คา่ความนา่จะเป็นท่ีค านวณได้จากเง่ือนไขของสมมติฐานหลกั (p-value)
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ตารางที่  4.1  ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของตัวแปรแต่ละตวั ระหว่างวิธีการสุ่มทาง
ออนไลน์กบัการสุม่ส ารวจภาคสนาม 

 
 ออนไลน์ 

(n = 121) 
ส ารวจ

ภาคสนาม 
(n = 380) 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

t - test for Equality of 
Means 

 
Mean SD Mean SD F - test p t - test p 

EXP 72.14 7.99 71.23 7.68 0.23 .63 0.44 .66 
HAP 12.12 1.97 12.33 2.09 0.23 .63 -0.79 .43 
ANG 18.28 5.27 18.18 5.23 0.16 .69 0.18 .86 
FEA 18.13 4.86 17.88 4.85 0.00 .96 0.50 .62 
ACT 24.46 4.07 24.47 4.28 0.01 .92 -0.01 .99 
SUP 20.58 4.30 20.81 4.38 0.00 .97 -0.50 .61 
AVO 18.06 4.21 17.30 4.17 0.14 .71 1.73 .08 
ASS 28.82 4.86 28.57 5.12 0.28 .60 0.47 .64 
OPT 18.27 3.16 18.27 3.39 0.74 .39 0.01 .99 
NEU 23.85 5.88 23.67 5.63 0.10 .76 0.30 .76 
PBC 13.93 2.83 13.92 2.85 0.00 .99 0.02 .98 
CHO 19.47 3.67 19.61 3.76 0.03 .87 -0.36 .72 
INT 12.97 3.18 12.93 3.13 0.00 .95 0.10 .92 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียตวัแปรในวิธีสุ่มตวัอย่างทัง้สองวิธีไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (α = 0.05) ดงันัน้ สรุปได้ว่าข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมผ่านทางออนไลน์และการสุ่ม
ส ารวจพืน้ท่ีจริงไม่แตกต่างกัน จึงรวมข้อมลูจากวิธีการเก็บข้อมลูทัง้สองวิธีมาวิเคราะห์ร่วมกันได้
โดยปราศจากข้อกงัวล 
 นอกจากนีส้ามารถหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และ
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคคือค่าบนแนวทแยงของ
ตารางสหสมัพนัธ์) ดงัตารางท่ี 4.1 ส าหรับตวัอย่างทัง้หมด (n = 501) และตารางท่ี 4.2 และ 4.3 
ในกลุม่เพศชาย (n = 206) และเพศหญิง (n = 295) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.2  คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในตวัอยา่งทัง้หมด 
 

 
  Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 EXP 71.31 7.67 .80 
                    2 HAP 12.20 2.06 .27 .73 

                   3 ANG 18.21 5.23 -.54 -.05 .94 
                  4 FEA 17.94 4.85 -.41 -.10 .69 .89 

                 5 ACT 24.47 4.22 .14 .46 -.08 .05 .76 
                6 SUP 20.75 4.35 -.08 .24 .22 .35 .49 .84 

               7 AVO 17.49 4.19 .08 .12 .14 .20 .01 .09 .81 
              8 ASS 28.63 5.06 .02 .33 .11 .14 .40 .31 .13 .90 

             9 OPT 18.27 3.33 .25 .30 -.03 -.07 .22 .18 .10 .42 .84 
            10 NEU 23.72 5.68 .00 .11 .25 .42 .05 .35 .09 .05 .15 .86 

           11 PBC 13.92 2.84 .17 .47 .03 -.04 .44 .28 .11 .45 .36 .04 .80 
          12 CHO 19.58 3.74 -.01 .36 .16 .05 .33 .30 .06 .40 .46 .18 .44 .82 

         13 INT 12.94 3.14 .33 .39 -.18 -.08 .42 .17 .07 .35 .21 .20 .62 .14 .93 
        14 ANG × FEA 17.46 34.29 .10 -.03 -.41 -.34 .05 .02 -.26 -.08 -.08 -.17 -.07 -.08 -.05 - 

       15 ANG × ASS 2.78 28.56 -.06 -.43 -.02 -.10 -.51 -.30 -.18 -.35 -.20 -.07 -.21 -.21 -.27 .14 - 
      16 FEA × ASS 3.49 26.28 -.04 -.30 -.11 -.18 -.40 -.31 -.16 -.28 -.10 -.05 -.16 -.26 -.11 .17 .72 - 

     17 ANG × OPT -0.56 18.71 -.03 -.21 -.14 -.10 -.37 -.22 -.10 -.20 -.06 .05 -.27 -.21 -.17 -.13 .48 .44 - 
    18 FEA × OPT -1.18 18.07 -.10 -.25 -.09 -.02 -.25 -.15 -.09 -.09 .00 .01 -.26 -.10 -.12 -.11 .42 .43 .76 - 

   19 ANG × NEU 7.40 30.45 .12 .03 -.36 -.22 -.03 .00 -.10 -.07 .05 .10 -.07 -.10 .03 .51 .08 .24 .19 .11 - 
  20 FEA × NEU 11.67 28.08 .03 .04 -.22 -.16 -.02 -.09 -.14 -.05 .01 .12 -.11 .02 -.07 .49 .23 .33 .11 .10 .68 - 

 21 PBC × CHO 4.70 20.42 -.03 -.45 -.16 -.14 -.47 -.35 -.26 -.44 -.35 -.07 -.58 -.49 -.23 .14 .53 .40 .46 .40 .13 .21 - 

 

หมายเหต:ุ สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคคือคา่บนแนวทแยงของตารางสหสมัพนัธ์ 
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ตารางท่ี 4.3  คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในเพศชาย 
 

  Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 EXP 70.15 7.53 .79                     
2 HAP 11.99 2.55 .33 .84                    
3 ANG 18.08 5.34 -.51 .04 .95                   
4 FEA 16.96 4.87 -.37 -.11 .67 .92                  
5 ACT 24.73 4.92 -.17 .56 .14 .26 .87                 
6 SUP 19.55 4.83 -.06 .29 .22 .49 .66 .89                
7 AVO 17.04 4.07 .11 .14 -.09 .30 .21 .26 .81               
8 ASS 27.89 5.81 .02 .55 .21 .23 .69 .54 .24 .92              
9 OPT 17.58 3.45 .38 .36 -.04 -.12 .41 .22 .13 .32 .85             

10 NEU 21.78 6.35 .02 .11 .23 .42 .19 .40 .00 .17 .17 .90            
11 PBC 13.88 3.24 .25 .63 .10 .01 .67 .43 .21 .53 .52 .15 .88           
12 CHO 19.18 4.36 .08 .48 .20 .01 .48 .30 .08 .41 .50 .21 .53 .88          
13 INT 12.98 3.39 .35 .49 -.16 .01 .58 .49 .10 .41 .33 .36 .74 .19 .94         
14 ANG × FEA 17.35 34.77 .17 -.15 -.49 -.41 -.16 -.26 -.34 -.18 -.01 -.15 -.10 -.16 -.01 -        
15 ANG × ASS 6.52 36.62 .02 -.54 -.11 -.24 -.70 -.42 -.23 -.54 -.27 -.07 -.41 -.32 -.34 .27 -       
16 FEA × ASS 7.18 32.38 .08 -.39 -.28 -.32 -.58 -.47 -.22 -.45 -.25 -.06 -.28 -.47 -.14 .38 .78 -      
17 ANG × OPT -0.73 22.36 -.07 -.37 -.23 -.12 -.50 -.23 -.08 -.30 -.26 .07 -.49 -.38 -.25 -.08 .47 .45 -     
18 FEA × OPT -1.37 20.57 -.27 -.44 -.12 -.08 -.42 -.15 -.13 -.28 -.38 -.05 -.52 -.36 -.29 -.07 .44 .40 .80 -    
19 ANG × NEU 7.93 38.15 .37 .01 -.59 -.32 -.04 -.17 -.08 -.10 .13 .05 .01 -.21 .21 .51 .16 .36 .35 .25 -   
20 FEA × NEU 14.69 32.53 .31 .09 -.38 -.44 -.11 -.35 -.22 -.09 .06 .06 -.03 .05 .06 .49 .34 .53 .27 .14 .68 -  
21 PBC × CHO 7.42 26.40 -.08 -.56 -.24 -.21 -.65 -.37 -.34 -.56 -.43 -.05 -.71 -.52 -.34 .27 .68 .55 .60 .59 .20 .26 - 

 

หมายเหต:ุ สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคคือคา่บนแนวทแยงของตารางสหสมัพนัธ์ 
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ตารางท่ี 4.4  คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในเพศหญิง 
 

 
  Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 EXP 72.13 7.67 .80                    
 2 HAP 12.35 1.63 .21 .54                   
 3 ANG 18.30 5.16 -.57 -.16 .93                  
 4 FEA 18.63 4.73 -.49 -.12 .72 .87                 
 5 ACT 24.29 3.66 -.14 .34 -.29 -.12 .65                
 6 SUP 21.59 3.78 -.16 .14 .21 .17 .34 .77               
 7 AVO 17.80 4.25 .03 .10 .17 .11 -.17 -.08 .81              
 8 ASS 29.14 4.39 -.02 .01 .01 .03 .07 .00 .01 .87             
 9 OPT 18.75 3.16 .13 .21 -.03 -.09 .06 .08 -.05 .49 .83            
 10 NEU 25.07 4.73 -.08 .07 .28 .39 -.09 .19 .14 -.16 .04 .79           
 11 PBC 13.95 2.53 .10 .25 -.04 -.10 .16 .12 .02 .37 .22 -.09 .72          
 12 CHO 19.86 3.21 -.12 .18 .11 .06 .15 .26 .03 .36 .41 .11 .35 .73         
 13 INT 12.92 2.96 .32 .29 -.20 -.16 .24 -.14 .04 .29 .12 .05 .50 .09 .93        
 14 ANG × FEA 17.53 34.01 .06 .11 -.35 -.30 .26 .28 -.20 .01 -.14 -.20 -.04 -.02 -.08 -       
 15 ANG × ASS 0.16 20.86 -.12 -.19 .09 .10 -.23 -.09 -.12 -.02 -.08 .01 .10 -.01 -.20 .01 -      
 16 FEA × ASS 0.91 20.67 -.15 -.14 .09 .00 -.16 -.06 -.08 -.01 .12 .05 .02 .05 -.07 -.05 .59 -     
 17 ANG × OPT -0.45 15.70 .02 .03 -.05 -.08 -.21 -.21 -.12 -.07 .15 .01 .02 .01 -.08 -.19 .51 .43 -    
 18 FEA × OPT -1.05 16.13 .04 .00 -.08 .04 -.05 -.16 -.06 .12 .36 .07 .03 .21 .04 -.15 .42 .48 .72 -   
 19 ANG × NEU 7.03 23.69 -.13 .06 -.12 -.11 .00 .25 -.12 -.02 -.04 .21 -.18 .07 -.20 .55 -.08 .04 -.07 -.08 -  
 20 FEA × NEU 9.57 24.33 -.19 -.02 -.07 .14 .09 .27 -.05 .01 -.01 .27 -.22 .01 -.21 .51 .05 .02 -.08 .04 .70 - 
 24 PBC × CHO 2.80 14.63 .05 -.23 -.07 -.01 -.20 -.29 -.18 -.24 -.23 -.03 -.41 -.44 -.08 -.02 .19 .09 .21 .11 -.01 .11 - 

 

หมายเหต:ุ สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคคือคา่บนแนวทแยงของตารางสหสมัพนัธ์ 
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4.2 ผลการวิเคราะห์เส้นทางในตัวแบบตัง้ต้น 
  
 ความแตกต่างระหว่างเพศเป็นเหตุผลท่ีท าให้ตวัแบบเดิม (ตวัแบบรวมทัง้สองเพศ) มี
ปัญหาในการประมาณคา่พารามิเตอร์ และจากการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม พบว่า ในเพศหญิง
นา่จะมีผลกระทบของอารมณ์เชิงซ้อน (โกรธ × กลวั) ท่ีมีตอ่รูปแบบการเผชิญ (สมมติฐานท่ี 13 ถึง 
15) และน่าจะพบความแตกตา่งระหว่างเพศในตวัแปรอ่ืนเช่นกนั เช่น ในเพศหญิงจะมีระดบัการ
เผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุน หรือมีระดับบุคลิกภาพหวั่นไหวทางอารมณ์สูงกว่าเพศชาย 
ในขณะท่ีเพศชายจะมีระดบับคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกท่ีสงูกวา่ เป็นต้น 
 ดงันัน้ จึงท าการสร้างตวัแบบความสมัพนัธ์จ าแนกตามเพศ คือ ตวัแบบตัง้ต้นในเพศชาย
และหญิง (ภาพท่ี 2.1 และ 2.2) หลงัจากการวิเคราะห์เส้นทาง ได้ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 4.5 
ถึง 4.8 และภาพท่ี 4.1และ 4.2 
 ก าหนด B คา่สมัประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficients) 
  S.E. คา่คลาดเคล่ือนจากการประมาณ (Standard Error of Estimated) 
  t-test คา่สถิตทิดสอบ t (t -test Statistic) 
  p คา่ความนา่จะเป็นท่ีค านวณได้จากเง่ือนไขของสมมตฐิานหลกั (p-value)  
  β คา่สมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐาน (Standardized Path Coefficients) 
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ตารางท่ี 4.5  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยจากการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบตัง้ต้น  
 

  เพศชาย เพศหญิง 

 
สมมตฐิานท่ี B S.E. t-test p β B S.E. t-test p β 

H1 EXP  HAP 0.11 0.02 5.04 .00 .33 0.04 0.01 3.56 .00 .20 
H2 EXP  ANG -0.26 0.04 -6.46 .00 -.37 -0.36 0.03 -11.62 .00 -.53 
H3 EXP  FEA -0.18 0.04 -4.60 .00 -.29 -0.27 0.03 -9.02 .00 -.41 
H4 HAP  INT 0.17 0.07 2.49 .01 .13 0.25 0.09 2.73 .01 .14 
H5 EXP  ACT -0.11 0.03 -3.40 .00 -.20 -0.02 0.03 -0.59 .56 -.04 
H6 EXP  SUP -0.01 0.04 -0.30 .77 -.02 -0.01 0.03 -0.19 .85 -.01 
H7 EXP  AVO 0.13 0.05 2.84 .01 .22 0.07 0.04 1.70 .09 .12 
H8 ANG  ACT 0.07 0.05 1.58 .12 .09 -0.18 0.05 -3.48 .00 -.25 
H9 ANG  SUP -0.25 0.07 -3.49 .00 -.29 0.22 0.06 3.60 .00 .31 
H10 ANG  AVO -0.11 0.09 -1.26 .21 -.13 0.21 0.08 2.67 .01 .25 
H11 FEA  SUP 0.26 0.07 3.92 .00 .28 0.00 0.07 0.06 .96 .01 
H12 FEA  AVO 0.44 0.09 4.89 .00 .47 0.12 0.09 1.37 .17 .14 
H13 ANG × FEA  ACT - - - - - 0.02 0.01 2.65 .01 .16 
H14 ANG × FEA  SUP - - - - - 0.04 0.01 4.66 .00 .34 
H15 ANG × FEA  AVO - - - - - -0.02 0.01 -1.86 .06 -.15 
H16 ASS  ACT 0.34 0.04 8.25 .00 .43 0.02 0.05 0.28 .78 .02 
H17 ASS  SUP 0.35 0.05 7.29 .00 .43 0.08 0.05 1.45 .15 .09 
H18 ASS  AVO 0.10 0.05 1.80 .07 .12 0.02 0.07 0.23 .82 .02 
H19 ANG × ASS  ACT -0.05 0.01 -7.70 .00 -.44 -0.03 0.01 -2.24 .03 -.15 
H20 ANG × ASS  SUP 0.01 0.01 1.32 .19 .11 0.00 0.01 -0.08 .94 -.01 
H21 FEA × ASS  SUP -0.02 0.01 -1.88 .06 -.14 0.00 0.01 -0.19 .85 -.01 
H22 ANG × ASS  AVO -0.01 0.01 -0.77 .44 -.08 -0.02 0.02 -1.04 .30 -.08 
H23 FEA × ASS  AVO 0.01 0.01 0.38 .70 .04 0.00 0.02 -0.15 .88 -.01 
H24 OPT  ACT 0.12 0.07 1.84 .07 .11 0.09 0.08 1.17 .24 .08 
H25 OPT  SUP 0.14 0.08 1.77 .08 .12 0.28 0.08 3.49 .00 .24 
H26 OPT  AVO -0.14 0.09 -1.53 .13 -.12 -0.03 0.10 -0.30 .77 -.02 
H27 ANG × OPT  ACT -0.03 0.01 -3.16 .00 -.17 -0.03 0.02 -1.90 .06 -.13 
H28 ANG × OPT  SUP -0.03 0.02 -1.79 .07 -.15 -0.02 0.02 -0.87 .39 -.07 
H29 FEA × OPT  SUP 0.03 0.02 1.81 .07 .15 -0.03 0.02 -1.58 .12 -.13 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ)   
 

  เพศชาย เพศหญิง 

 
สมมตฐิานท่ี B S.E. t-test p β B S.E. t-test p β 

H30 ANG × OPT  AVO 0.03 0.02 1.27 .20 .14 -0.04 0.03 -1.63 .10 -.15 
H31 FEA × OPT  AVO -0.01 0.02 -0.30 .76 -.03 0.02 0.03 0.76 .45 .07 
H32 NEU  SUP 0.19 0.04 5.33 .00 .27 0.10 0.05 2.06 .04 .12 
H33 NEU  AVO -0.15 0.05 -3.26 .00 -.22 0.09 0.06 1.42 .16 .10 
H34 ANG × NEU  SUP -0.01 0.01 -0.54 .59 -.04 0.02 0.01 1.39 .17 .11 
H35 FEA × NEU  SUP -0.04 0.01 -4.18 .00 -.31 0.00 0.01 0.23 .82 .02 
H36 ANG × NEU  AVO -0.01 0.01 -0.47 .64 -.05 -0.03 0.02 -1.88 .06 -.17 
H37 FEA × NEU  AVO -0.01 0.01 -0.76 .45 -.08 0.03 0.02 1.80 .07 .16 
H38 ACT  INT 0.13 0.05 2.94 .00 .17 0.19 0.04 4.42 .00 .23 
H39 SUP  INT 0.13 0.04 3.69 .00 .18 -0.20 0.04 -5.01 .00 -.25 
H40 AVO  INT -0.04 0.03 -1.07 .29 -.05 -0.04 0.03 -1.28 .20 -.06 
H41 PBC  INT 0.91 0.06 14.39 .00 .88 0.62 0.06 10.10 .00 .53 
H42 CHO  INT -0.21 0.04 -5.90 .00 -.27 -0.03 0.05 -0.50 .61 -.03 
H43 PBC × CHO  INT 0.05 0.01 6.44 .00 .36 0.03 0.01 2.38 .02 .13 

  
 ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิเส้นทางจากแผนภาพเส้นทางตามตวัแบบตัง้ต้น ซึ่ง
ตีความลักษณะเดียวกันกับสัมประสิทธ์ิการถดถอย และค่าทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของ
พารามิเตอร์ความสมัพนัธ์ โดยก าหนดให้นยัส าคญัทางสถิติ (Singnificant Level of Statistics) ท่ี
ระดบั 95% (α = 0.05) 
 การประมาณคา่พารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วม (Covariance) ดงัตารางท่ี 4.5 ค านึงถึง
ความเป็นเหตเุป็นผลและความเป็นไปได้จริง เช่น ประมาณพารามิเตอร์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรด้านอารมณ์ เป็นต้น และจะไม่เพิ่มเส้นความสมัพนัธ์ข้ามกลุ่มของตวัแปรนัน้ และประมาณ
คา่พารามิเตอร์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรผลกระทบหลกัทัง้สองไปยงัตวัแปรผลคณูด้วย ได้ผล
ดงัตารางท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.7 เป็นตารางแสดงความแปรปรวนของตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 ก าหนด Cov. คา่ความแปรปรวนร่วม (Covariance) 
  Var. คา่ความแปรปรวน (Variance)  
  r คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficients) 
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ตารางท่ี 4.6  คา่ความแปรปรวนร่วมและคา่สหสมัพนัธ์จากการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบตัง้ต้น 
 

 เพศชาย เพศหญิง 
 Cov. S.E. t-test p r Cov. S.E. t-test p r 

ACT ↔ SUP 4.77 0.71 6.69 .00 .47 4.43 0.70 6.34 .00 .41 
ACT ↔ AVO -0.69 0.72 -0.95 .34 .19 -2.26 0.82 -2.78 .01 -.17 
SUP ↔ AVO 0.37 0.80 0.46 .64 .14 -1.64 0.77 -2.13 .03 -.13 
ANG ↔ FEA 10.15 1.40 7.25 .00 .07 13.15 1.47 8.94 .00 .66 
ASS ↔ OPT 3.94 1.17 3.37 .00 .20 6.23 0.86 7.28 .00 .44 
OPT ↔ NEU 3.39 1.42 2.40 .02 -.37 0.65 0.78 0.83 .40 .04 
ASS ↔ NEU 2.53 2.40 1.05 .29 .02 -3.32 1.21 -2.75 .01 -.16 
ANG ↔ ANG × ASS 34.75 14.52 2.39 .02 -.14 -0.60 4.75 -0.13 .90 -.01 
ASS ↔ ANG × ASS -72.07 32.02 -2.25 .02 -.51 8.84 5.93 1.49 .14 .10 
FEA ↔ FEA × ASS 2.88 15.29 0.19 .85 -.04 -15.52 4.30 -3.61 .00 -.17 
ASS ↔ FEA × ASS -24.82 30.00 -0.83 .41 -.40 -2.47 5.49 -0.45 .65 -.03 
ANG ↔ ANG × NEU -93.46 13.45 -6.95 .00 .21 9.09 5.99 1.52 .13 .09 
ANG × NEU ↔ NEU -9.98 14.19 -.70 .48 -.16 14.69 8.72 1.68 .09 .13 
FEA ↔ FEA × NEU -60.59 12.42 -4.88 .00 .21 29.77 6.12 4.86 .00 .27 
FEA × NEU ↔ NEU 45.02 15.00 3.00 .00 -.19 11.15 8.51 1.31 .19 .10 
ANG ↔ ANG × OPT -17.80 5.87 -3.03 .00 -.51 2.08 3.66 0.57 .57 .03 
OPT ↔ ANG × OPT 17.72 7.04 2.52 .01 -.05 -6.07 3.47 -1.75 .08 -.12 
FEA ↔ FEA × OPT -17.48 4.61 -3.80 .00 .22 14.09 3.18 4.43 .00 .19 
OPT ↔ FEA × OPT -40.18 7.32 -5.49 .00 -.65 21.98 3.87 5.68 .00 .42 
HAP ↔ FEA -0.58 0.79 -0.74 .46 -.22 -0.16 0.40 -0.41 .69 -.02 
HAP ↔ ANG 2.51 0.87 2.89 .00 .56 -0.40 0.42 -0.97 .33 -.06 
PBC ↔ PBC × CHO -51.30 6.98 -7.35 .00 -.07 -10.58 2.15 -4.93 .00 -.30 
CHO ↔ PBC × CHO -23.07 6.83 -3.38 .00 .03 -16.07 2.82 -5.70 .00 -.36 
ANG ↔ ANG × FEA - - - - - -62.07 10.95 -5.67 .00 -.42 
FEA ↔ ANG × FEA - - - - - -64.81 10.18 -6.36 .00 -.42 
HAP ↔  ANG × FEA - - - - - 5.36 3.18 1.69 .09 .10 
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ตารางท่ี 4.7  คา่ความแปรปรวนจากการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบตัง้ต้น 
 

 เพศชาย เพศหญิง 
 Var. S.E. t-test p Var. S.E. t-test p 

EXP 56.47 5.58 10.12 .00 58.56 4.83 12.12 .00 
HAP 5.79 0.58 10.00 .00 2.56 0.21 12.06 .00 
ANG 22.56 2.15 10.49 .00 19.39 1.88 10.31 .00 
FEA 18.98 1.85 10.29 .00 20.83 1.91 10.89 .00 
ACT 7.50 0.78 9.59 .00 11.12 0.92 12.05 .00 
SUP 10.50 1.23 8.57 .00 10.44 0.86 12.12 .00 
AVO 13.16 1.50 8.79 .00 16.15 1.35 12.01 .00 
ASS 31.36 4.07 7.72 .00 19.64 1.67 11.74 .00 
OPT 14.10 1.88 7.50 .00 10.25 0.93 11.06 .00 
NEU 40.30 4.12 9.78 .00 21.90 1.79 12.25 .00 
PBC 10.47 1.03 10.12 .00 6.37 0.53 12.12 .00 
CHO 58.18 12.50 4.65 .00 12.05 1.29 9.37 .00 
INT 2.79 0.28 10.12 .00 5.06 0.42 12.12 .00 
ANG × FEA - - - - 1152.42 95.05 12.12 .00 
ANG × ASS 1303.20 126.61 10.29 .00 433.60 35.76 12.13 .00 
FEA × ASS 1042.10 102.88 10.13 .00 425.08 35.04 12.13 .00 
ANG × OPT 504.80 50.43 10.01 .00 246.03 20.32 12.11 .00 
FEA × OPT 435.46 43.75 9.96 .00 269.80 22.67 11.90 .00 
ANG × NEU 1436.70 142.02 10.12 .00 558.62 46.00 12.14 .00 
FEA × NEU 1122.70 118.48 9.48 .00 579.29 47.68 12.15 .00 
PBC × CHO 734.66 74.59 9.85 .00 197.39 15.39 12.83 .00 

 
 สามารถวาดแผนภาพเส้นทางแสดงสมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐาน (Standardized Path 
Coefficients) ของตวัแบบตัง้ต้น ได้ดงัภาพท่ี 4.1 และ 4.2 
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ภาพท่ี 4.1  แผนภาพเส้นทางแสดงคา่สมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของตวัแบบตัง้ต้นในเพศชาย 

H30:  .14 

H43: .36 

H25: .12 

H39: .18 

H38: .17 

H41: .88 

H42: -.27 

H35:  -.31 
H36: -.05 

H34:   -.04 
H40: -.05 

H4: .13 
H33: -.22 

H37: -.08 H12: .47 

H11: .28 

H26: .12 
H31:  -.03 

H29: .15 

H28:   -.15 

H32: .27 

H21: -.14 

H22: -.08 

H20: .11 

H18:   .12 

H17: .43 

H27: -.17 

H10: -.13 

H9: -.25 

H8: .09 

H23: .04 

H19:  -.44 

H16: .43 

H24: .11 

H1: .33 

H3: -.29 

H7: .22 

H2: -.37 

H5: -.20 

H6: -.02 ASS 

OPT 

NEU 

FEA 

ANG 

HAP 

EXP 

PBC 

INT 

CHO ACT 

SUP 

AVO 
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ภาพท่ี 4.2  แผนภาพเส้นทางแสดงคา่สมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของตวัแบบตัง้ต้นในเพศหญิง 

H15: -.15 

H14:  .34 

H13: .16 

H30:  -.15 

H43: .13 

H25: .24 

H39: -.25 

H38: .23 

H41:  .53 

H42: -.03 

H35:  .02 
H36: -.17 

H34:   .11 

H40: -.06 

H4: .14 
H33: .10 

H37: -.16 H12: .14 

H11: .01 

H26: -.02 
H31:   .07 

H29: -.13 

H28:   -.07 

H32: .12 

H21: -.01 

H22: -.08 

H20: -.01 

H18:   .02 

H17: .09 

H27: -.13 

H10: .25 

H9: .31 

H8: -.25 

H23: -.01 

H19:  -.15 

H16: .02 

H24: .08 

H1: .20 

H3: -.41 

H7: .12 

H2: -.53 

H5: -.04 

H6: -.01 ASS 

OPT 

NEU 

FEA 

ANG 

HAP 

EXP 

PBC 

INT 

CHO ACT 

SUP 

AVO 

ANG × FEA 
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 จากตารางท่ี 4.5 ถึง 4.7 พบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรบางตวัมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
(α = 0.05) แตบ่างตวัไมมี่นยัส าคญั เป็นเหตผุลหนึง่ท่ีท าให้ตวัแบบตัง้ต้นยงัไมมี่ความเหมาะสม 
ตวัแบบตัง้ต้นของเพศชายได้คา่ χ2 = 1892.56  (p-value = 0.00, df = 127) และคา่ RMSEA = 
0.260 และตวัแบบตัง้ต้นของเพศหญิงได้คา่ χ2 = 1607.48 (p-value = 0.00, df = 141) และคา่ 
RMSEA = 0.188 รายละเอียดของตวัแบบตัง้ต้นแสดงดงัตารางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8  คา่ดชันีวดัความเหมาะสมของตวัแบบตัง้ต้น 
 

 เพศชาย เพศหญิง 
Degrees of freedom 130 141 

χ2 1892.56 1607.48 

RMSEA 0.260  0.188  

 
4.3 การทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อ
ความสขุ (β = 0.33, 0.20 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) ความสขุมีความสมัพันธ์ทางบวกกบั
ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (β = 0.13, 0.14 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) และประสบการณ์ท่ี
ดีของผู้ ใช้บริการมีความสมัพนัธ์ทางลบต่อความโกรธ (β = -0.37, -0.53 ในเพศชายและหญิง
ตามล าดบั) และความกลัว (β = -0.29, -0.41 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) ซึ่งตรงกับ
สมมตฐิานการวิจยัท่ี 1 ถึง 4  
 ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการส่งผลกระทบตอ่รูปแบบการเผชิญ ซึ่งมีความสมัพนัธ์ทาง
ลบกบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรง (β = -0.20, -0.04 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) และการ
เผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ (β  = -0.02, -0.01 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) ซึ่งตรงตาม
สมมติฐานการวิจยัท่ี 5 และ 6 อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการมีความสมัพนัธ์
ทางบวกตอ่การเผชิญแบบหลีกเล่ียง ซึ่งขดัแย้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ี 7 (β  = 0.22, 0.12 ในเพศ
ชายและหญิงตามล าดบั) 
 ตวัแปรอารมณ์เชิงลบมีความสมัพนัธ์ตอ่รูปแบบการเผชิญ ในตวัแบบเพศชายความโกรธมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรง (β = 0.09) แตมี่ความสมัพนัธ์เชิงลบตอ่
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การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ (β = -0.29) และการเผชิญแบบหลีกเล่ียง (β = -0.13) ซึ่ง
ตรงกบัสมมตฐิานการวิจยัท่ี 8 และ 10 แตข่ดัแย้งในสมมติฐานท่ี 9 และในตวัแบบเพศหญิง พบว่า 
ความโกรธมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ (β = 0.31) และการ
เผชิญแบบหลีกเล่ียง (β = 0.25) แตมี่ความสมัพนัธ์ทางลบตอ่การเผชิญแบบจดัการโดยตรง  
(β = -0.25) ซึง่ขดัแย้งกบัสมมตฐิานท่ี 8 และ 10 แตต่รงตามสมตฐิานท่ี 9 
 และความสมัพนัธ์ระหว่างความกลวัตอ่รูปแบบการเผชิญ พบว่า มีความสมัพนัธ์ทางบวก
ตอ่การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ (β = 0.28, 0.01 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) และการ
เผชิญแบบหลีกเล่ียง (β  = 0.47, 0.14 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) ซึ่งตรงตามสมมติฐานการ
วิจยัท่ี 11 และ 12  
 นอกเหนือจากนี ้ในตวัแบบเพศหญิงท าการศกึษาผลกระทบจากตวัแปรก ากบัของตวัแปร
อารมณ์เชิงลบระหว่างความกลวัและความโกรธ (ANG × FEA) โดยมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อ
การเผชิญแบบจดัการโดยตรง (β = 0.16) และการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ (β = 0.34)  
แตมี่ความสมัพนัธ์ทางลบกบัการเผชิญแบบหลีกเล่ียง (β = -0.15)  
 อยา่งไรก็ตาม จ าเป็นต้องอาศยัการตีความจากแผนภาพอนัตรกิริยาท่ีได้จากการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงชัน้ (โดยน าตวัแปรผลกระทบหลกัเป็นตวัแปรน าเข้าในชัน้ท่ี 1 และท าการเพิ่มตวั
แปรผลคณูเข้าไปในชัน้ท่ี 2 เพ่ือดคูวามแตกต่างระหว่างสองตวัแบบ และน าค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถดถอยไปสร้างแผนภาพอนัตรกิริยาเพ่ืออธิบายผลกระทบจากตวัแปรก ากบั) ซึ่งผลกระทบของตวั
แปร ANG × FEA ท่ีมีตอ่รูปแบบการเผชิญ ได้ผลดงัตารางท่ี 4.9 และภาพท่ี 4.3 ถึง 4.5 
 ก าหนด B คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficients) 
  S.E. คา่คลาดเคล่ือนจากการประมาณ (Standard Error of Estimated) 
  t-test คา่สถิตทิดสอบ t (t -test Statistic) 
  p คา่ความนา่จะเป็นท่ีค านวณได้จากเง่ือนไขของสมมตฐิานหลกั (p-value) 
  β คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression 

Coefficients) 
  R

2 คา่สมัประสิทธ์ิการก าหนด (Determination Coefficient) 
  F  คา่สถิตทิดสอบ F (F-test Statistic)  
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ตารางท่ี 4.9  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ของอารมณ์เชิงลบตอ่รูปแบบการเผชิญ 
 

 
Block Variables B S.E. t-test p β 

ACT 
(Female) 

1 (Constant) -0.62 0.23 -2.63 .01   

 
ANG -0.26 0.06 -4.51 .00 -.36 

 
FEA -0.15 0.06 -2.44 .02 -.19 

2 ANG × FEA 0.02 0.01 3.20 .00 .19 

 
R

2
 Block1 .098         

 
R

2
 Block2 .128 

   
  

 
 R

2 .031 
   

  

 
F; p (df1, df2) 10.233;  p = .00 (1, 291)   

SUP 
(Female) 

1 (Constant) 0.00 0.23 -0.02 .99   

 
ANG 0.22 0.06 3.88 .00 .30 

 
FEA 0.06 0.06 0.94 .35 .07 

2 ANG × FEA 0.05 0.01 7.16 .00 .40 

 
R

2
 Block1 .045         

 
R

2
 Block2 .188 

   
  

 
 R

2 .143 
   

  

 
F; p (df1, df2) 51.237;  p = .00 (1, 291)   

AVO 
(Female) 

1 (Constant) 0.70 0.28 2.47 .01   

 
ANG 0.12 0.07 1.78 .08 .15 

 
FEA -0.05 0.07 -0.63 .53 -.05 

2 ANG × FEA -0.02 0.01 -2.74 .01 -.17 

 
R

2
 Block1 .029         

 
R

2
 Block2 .054 

   
  

 
 R

2 .024 
   

  

 
F; p (df1, df2) 7.525;  p = .01 (1,291)   
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ภาพที่ 4.3  ผลกระทบระหว่างความโกรธและความกลวัท่ีส่งผลตอ่การเผชิญแบบจดัการโดยตรง

ในเพศหญิง 
 
 

 

 

 
ภาพที่  4.4  ผลกระทบระหว่างความโกรธและความกลวัท่ีส่งผลต่อการเผชิญแบบแสวงหาการ

สนบัสนนุในเพศหญิง 
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ภาพท่ี 4.5  ผลกระทบระหวา่งความโกรธและความกลวัท่ีสง่ผลตอ่การเผชิญแบบหลีกเล่ียงในเพศ
หญิง 

  
 จากตารางท่ี 4.9 และ ภาพท่ี 4.3 พบว่า เม่ือความกลวัมีระดบัท่ีสูงจะท าให้ระดบัการ
เผชิญแบบจดัการโดยตรงต ่าลง แตถ้่าหากความโกรธเข้ามามีผลกระทบจะท าให้ความสมัพนัธ์ของ
ความกลวัและการเผชิญแบบจดัการโดยตรงสงูขึน้ และจากภาพท่ี 4.4 พบว่า เม่ือความกลวัสงูขึน้ 
ระดบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนุนค่อนข้างคงท่ี แตถ้่าหากความโกรธเข้ามามีผลกระทบ
จะท าให้ความสมัพนัธ์ของความกลวักบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุสงูขึน้ และจากภาพท่ี 
4.5 พบว่า เม่ือความกลวัมีระดบัท่ีสูงจะท าให้ระดบัการเผชิญแบบหลีกเล่ียงเพิ่มขึน้ แต่ถ้าหาก
ความโกรธเข้ามามีผลกระทบจะท าให้ความสมัพนัธ์ของความกลวัและการเผชิญแบบหลีกเล่ียง
ลดลง  ซึง่ตรงตามสมมตฐิานการวิจยัท่ี 13 ถึง 15 
 ผลกระทบจากบุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกท่ีเป็นตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่าง
อารมณ์เชิงลบกับรูปแบบการเผชิญ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญแบบจัดการ
โดยตรง (β  = 0.43, 0.02 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) ซึ่งตรงตามสมมติฐานท่ี 16 และมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ (β = 0.43, 0.09 ในเพศชายและ
หญิงตามล าดบั) ซึ่งตรงตามสมมติฐานท่ี 17 และมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการเผชิญแบบ
หลีกเล่ียง (β = 0.12, 0.02 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) ซึง่ขดัแย้งกบัสมมตฐิานการวิจยัท่ี 18 
 บคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกมีผลกระทบเชิงปรับความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธกบั
การเผชิญแบบจดัการโดยตรง (β = -0.44, -0.15 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั)  ดงัตารางท่ี 
4.10 และภาพท่ี 4.6 ถึง 4.7 
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ตารางที่  4.10  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ของความโกรธกับบุคลิกภาพกล้าพูดกล้า
แสดงออกตอ่การเผชิญแบบจดัการโดยตรงในเพศชายและหญิง 

 

 
Block Variables B S.E. t-test p β 

ACT 
(Male) 

1 (Constant) 0.94 0.21 4.41 .00  

 
ANG 0.07 0.06 1.07 .28 .09 

 
ASS 0.38 0.04 8.69 .00 .45 

2 ANG × ASS -0.06 0.01 -9.00 .00 -.46 

 
R

2
 Block1 .482         

 
R

2
 Block2 .630      

 
 R

2 .148      

 
F; p (df1, df2) 81.011; p = .00 (1, 202)   

ACT 
(Female) 

1 (Constant) -0.12 0.21 -0.56 .58   

 
ANG -0.10 0.04 -2.19 .03 -.13 

 
ASS 0.06 0.05 1.20 .23 .07 

2 ANG × ASS -0.03 0.01 -2.84 .01 -.16 

 
R

2
 Block1 .020         

 
R

2
 Block2 .047      

 
 R

2 .027      

 
F; p (df1, df2) 8.064; p = .01 (1, 291)   
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ภาพท่ี 4.6  ผลกระทบระหว่างความโกรธและกล้าพดูกล้าแสดงออกท่ีสง่ผลตอ่การเผชิญแบบ

จดัการโดยตรงในเพศชาย 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7  ผลกระทบระหว่างความโกรธและกล้าพดูกล้าแสดงออกท่ีสง่ผลตอ่การเผชิญแบบ
จดัการโดยตรงในเพศหญิง 
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 จากตารางท่ี 4.10 และ ภาพท่ี 4.6 พบว่า ในเพศชายเม่ือมีระดบับคุลิกภาพกล้าพดูกล้า
แสดงออกต ่า หากมีความโกรธสูงขึน้จะท าให้ระดบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรงเพิ่มขึน้ แตถ้่ามี
ระดบับคุลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกท่ีสูง หากมีความโกรธสูงขึน้จะท าให้ระดบัการเผชิญแบบ
จดัการโดยตรงลดลง ซึ่งขดัแย้งกบัสมมติฐานท่ี 19 ในเพศชาย และภาพท่ี 4.7 พบว่า ในเพศหญิง
เม่ือมีระดบับุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกต ่า หากมีความโกรธไม่ว่าจะสูงหรือต ่าระดบัการ
เผชิญแบบจัดการโดยตรงจะไม่แตกต่างกัน แต่ถ้ามีระดบับุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกท่ีสูง 
และมีความโกรธสงูขึน้จะท าให้ระดบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรงลดลง ซึ่งขดัแย้งกบัสมมติฐาน
ท่ี 19 ในเพศหญิง 

 บคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่การเผชิญแบบจดัการโดยตรง (β = 
0.11, 0.08 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) และการเผชิญแสวงหาการสนบัสนนุ (β = 0.12, 0.24 
ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) ซึง่ตรงกบัสมมตฐิานท่ี 24 และ 25 แตบ่คุลิกภาพมองโลกในแง่ดีมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญรูปแบบการหลีกเล่ียงในเพศชาย (β = 0.12) และมี
ความสมัพนัธ์ทางลบในเพศหญิง (β = -0.02) ซึ่งในเพศหญิงตรงกบัสมมติฐานท่ี 26 และในเพศ
ชาย บคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีมีผลกระทบเชิงปรับความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธกบัการเผชิญ
แบบจดัการโดยตรง (β = -0.17) ดงัตารางท่ี 4.11 และภาพท่ี 4.8  

 
ตารางท่ี 4.11  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ของความโกรธกบับคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีตอ่

การเผชิญแบบจดัการโดยตรงในเพศชาย 
 

 
Block Variables B S.E. t-test p β 

ACT 
(Male) 

1 (Constant) 9.51 0.29 1.77 .08   

 
ANG 0.06 0.05 1.09 .28 .06 

 
OPT 0.44 0.09 5.24 .00 .31 

2 ANG × OPT -0.09 0.01 -6.62 .00 -.40 

 
R

2
 Block1 .196         

 
R

2
 Block2 .340      

 
 R

2 .143      

 
F; p (df1, df2) 43.785; p = .00 (1, 202)   
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ภาพท่ี 4.8  ผลกระทบระหว่างความโกรธและมองโลกในแง่ดีท่ีสง่ผลต่อการเผชิญแบบจดัการ

โดยตรงในเพศชาย 
 
 จากตารางท่ี 4.11 และ ภาพท่ี 4.8 พบว่า ในเพศชายเม่ือมีระดบับคุลิกภาพมองโลกในแง่
ดีต ่า หากมีความโกรธสูงขึน้จะท าให้ระดับการเผชิญแบบจัดการโดยตรงเพิ่มขึน้ แต่ถ้ามีระดับ
บคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีท่ีสงู หากมีความโกรธสงูขึน้จะท าให้ระดบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรง
ลดลง ซึง่ขดัแย้งกบัสมมตฐิานท่ี 27  
 บุคลิกภาพหวั่นไหวทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญแบบแสวงหาการ
สนบัสนนุ (β = 0.27, 0.12 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) ตรงตามสมมติฐานการวิจยัท่ี 32 และ
การเผชิญแบบหลีกเล่ียงในเพศหญิง (β = 0.10) แตมี่ความสมัพนัธ์ทางลบในเพศชาย (β = -0.22) 
ซึ่งตรงตามสมมติฐานการวิจัยท่ี 33 เฉพาะเพศหญิง และในเพศชายบุคลิกภาพหวั่นไหวทาง
อารมณ์เป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธ์ระหวา่งความกลวัและการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ 
(β = -0.31) ดงัตารางท่ี 4.12 และภาพท่ี 4.9  
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ตารางท่ี 4.12  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ของความกลวักบับคุลิกภาพหวัน่ไหวทาง
อารมณ์ตอ่การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุในเพศชาย 

 

 
Block Variables B S.E. t-test p β 

SUP 
(Male) 

1 (Constant) 0.06 0.32 0.20 .84   

 
FEA 0.24 0.07 3.34 .00 .25 

 
NEU 0.24 0.05 4.70 .00 .31 

2 FEA × NEU -0.04 0.01 -3.93 .00 -.26 

 
R

2
 Block1 .284         

 
R

2
 Block2 .335      

 
 R

2 .051      

 
F; p (df1, df2) 15.423; p = .00 (1, 202)   

 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.9  ผลกระทบระหว่างความกลวัและหวัน่ไหวทางอารมณ์ท่ีสง่ผลตอ่การเผชิญแบบ

แสวงหาการสนบัสนนุในเพศชาย 
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 จากตารางท่ี 4.12 และ ภาพท่ี 4.9 พบว่า ในเพศชายเม่ือระดบับคุลิกภาพหวัน่ไหวทาง
อารมณ์ต ่า ความกลวัจะสูงหรือต ่าจะท าให้ระดบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนุนไม่มีความ
แตกตา่งกนั แตถ้่ามีระดบับคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์ท่ีสงู เม่ือความกลวัเพิ่มขึน้และการเผชิญ
แบบแสวงหาการสนบัสนนุจะเพิ่มขึน้ด้วย ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ี 35 
 นอกเหนือจากความสุขแล้วตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อความตัง้ใจกลับไปใช้บริการ คือ 
รูปแบบการเผชิญ จากตารางท่ี 4.5 พบว่า การเผชิญแบบจดัการโดยตรงมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (β = 0.17, 0.23 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) ซึ่งตรงกับ
สมมติฐานท่ี 38 การเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตัง้ใจ
กลบัไปใช้บริการในเพศชายชาย (β = 0.18) แตมี่ความสมัพนัธ์ทางลบในเพศหญิง (β = -0.25) ซึ่ง
ตรงกบัสมมติฐานการวิจยัท่ี 39 เฉพาะเพศหญิง และการเผชิญแบบหลีกเล่ียงมีความสมัพนัธ์ทาง
ลบกบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (β = -0.05, -0.06) ซึง่ตรงกบัสมมตฐิานการวิจยัท่ี 40 
 การรับรู้การควบคมุพฤติกรรมมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (β 

= 0.88, β = 0.53 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) ซึ่งตรงกบัสมมติฐานท่ี 41 และทางเลือกการใช้
บริการมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (β = -0.27, -0.03 ในเพศชายและ
หญิงตามล าดบั) ซึ่งตรงกบัสมมติฐานท่ี 42 ด้วยเช่นกนั และพบว่าทางเลือกการใช้บริการเป็นตวั
แปรก ากบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้การควบคมุพฤตกิรรมกบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (β = 
0.36, 0.13 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) ดงัตารางท่ี 4.13 และภาพท่ี 4.10 และ 4.11 
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ตารางท่ี 4.13  ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชัน้ของการรับรู้การควบคมุพฤตกิรรมและทางเลือก
การใช้บริการท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการในเพศชายและหญิง 

 

 
Block Variables B S.E. t-test p β 

INT 
(Male) 

1 (Constant) -0.27 0.15 -1.77 .08   

 
PBC 1.11 0.07 17.13 .00 1.06 

 
CHO -0.16 0.04 -4.09 .00 -.21 

2 PBC × CHO 0.04 0.01 4.87 .00 .30 

 
R

2
 Block1 .598         

 
R

2
 Block2 .640      

 
 R

2 .042      

 
F; p-value (df1, df2) 23.720; p = .00 (1, 202)   

INT 
(Female) 

1 (Constant) -0.10 0.15 -0.66 .51   

 
PBC 0.67 0.07 10.27 .00 .57 

 
CHO -0.05 0.05 -0.90 .37 -.05 

2 PBC × CHO 0.03 0.01 2.16 .03 .13 

 
R

2
 Block1 .262         

 
R

2
 Block2 .274      

 
 R

2 .012      

 
F; p (df1, df2) 4.671; p = .03 (1, 219)   
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ภาพท่ี 4.10  ผลกระทบระหวา่งการรับรู้การควบคมุพฤติกรรมและทางเลือกการใช้บริการท่ีสง่ผล

ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการในเพศชาย 
 
 

 

 

 
ภาพท่ี 4.11  ผลกระทบระหวา่งการรับรู้การควบคมุพฤติกรรมและทางเลือกการใช้บริการท่ีสง่ผล

ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการในเพศหญิง 
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 จากตารางท่ี 4.13 และภาพท่ี 4.10 และ 4.11 พบว่า ระดบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการมี
ความแตกต่างกันในกรณีการรับรู้การควบคมุพฤติกรรมต ่า หากมีทางเลือกการใช้บริการสงูจะท า
ให้ระดับของความตัง้ใจกลับไปใช้บริการต ่ากว่าในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกหรือมีทางเลือกน้อย 
อยา่งไรก็ตาม ในขณะท่ีระดบัของการรับรู้การควบคมุพฤตกิรรมสงูขึน้ ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ
จะสงูขึน้มาก โดยท่ีไม่แตกตา่งกนัไม่ว่าจะมีทางเลือกการใช้บริการหรือไม่ก็ตาม  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานการวิจยัท่ี 46  
 จากการวิเคราะห์เส้นทางในตัวแบบตัง้ต้น และท าการวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือสร้าง 
แผนภาพอนัตรกิริยาในการทดสอบผลกระทบของตวัแปรเชิงปรับท่ี ได้ผลสรุปการวิเคราะห์ดงัภาพ
ท่ี 4.1 และ 4.2 โดยเป็นแผนภาพเส้นทางแสดงคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานของตวัแบบตัง้
ต้นในแตล่ะเพศ และสามารถตอบสมมตฐิานการวิจยัทัง้หมด ดงัตารางท่ี 4.14  
 
ตารางท่ี 4.14  สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั 
 

 สมมตฐิานการวิจยั 
ทิศทางของความสมัพนัธ์ท่ีพบ

ในงานวิจยั 

  
เพศชาย เพศหญิง 

H1 EXP  HAP (+) ตรง ตรง 
H2 EXP  ANG () ตรง ตรง 
H3 EXP  FEA () ตรง ตรง 
H4 HAP  INT (+) ตรง ตรง 
H5 EXP  ACT () ตรง ตรง 
H6 EXP  SUP () ตรง ตรง 
H7 EXP  AVO () ไมต่รง ไมต่รง 
H8 ANG  ACT (+) ตรง ไมต่รง 
H9 ANG  SUP (+) ไมต่รง ตรง 
H10 ANG  AVO () ตรง ไมต่รง 
H11 FEA  SUP (+) ตรง ตรง 
H12 FEA  AVO (+) ตรง ตรง 
H13 ANG ท าให้ระดบัของ FEA  ACT สงูขึน้ - ตรง 
H14 ANG ท าให้ระดบัของ FEA  SUP สงูขึน้ - ตรง 
H15 ANG ท าให้ระดบัของ FEA  AVO ลดลง - ตรง 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 

 สมมตฐิานการวิจยั 
ทิศทางของความสมัพนัธ์ท่ีพบ

ในงานวิจยั 

  
เพศชาย เพศหญิง 

H16 ASS  ACT (+) ตรง ตรง 
H17 ASS  SUP (+) ตรง ตรง 
H18 ASS  AVO () ไมต่รง ไมต่รง 
H19 ASS ท าให้ระดบัของ ANG  ACT สงูขึน้ ไมต่รง ไมต่รง 
H20 ASS ท าให้ระดบัของ ANG  SUP ลดลง ไมต่รง ไมต่รง 
H21 ASS ท าให้ระดบัของ FEA  SUP ลดลง ไมต่รง ไมต่รง 
H22 ASS ท าให้ระดบัของ ANG  AVO ลดลง ไมต่รง ไมต่รง 
H23 ASS ท าให้ระดบัของ FEA  AVO ลดลง ไมต่รง ไมต่รง 
H24 OPT  ACT (+) ตรง ตรง 
H25 OPT  SUP (+) ตรง ตรง 
H26 OPT  AVO () ตรง ตรง 
H27 OPT ท าให้ระดบัของ ANG  ACT สงูขึน้ ไมต่รง ไมต่รง 
H28 OPT ท าให้ระดบัของ ANG  SUP ลดลง ไมต่รง ไมต่รง 
H29 OPT ท าให้ระดบัของ FEA  SUP ลดลง ไมต่รง ไมต่รง 
H30 OPT ท าให้ระดบัของ ANG  AVO ลดลง ไมต่รง ไมต่รง 
H31 OPT ท าให้ระดบัของ FEA  AVO ลดลง ไมต่รง ไมต่รง 
H32 NEU  SUP (+) ตรง ตรง 
H33 NEU  AVO (+) ไมต่รง ตรง 
H34 NEU ท าให้ระดบัของ ANG  SUP สงูขึน้ ไมต่รง ไมต่รง 
H35 NEU ท าให้ระดบัของ FEA  SUP สงูขึน้ ตรง ไมต่รง 
H36 NEU ท าให้ระดบัของ ANG  AVO สงูขึน้ ไมต่รง ไมต่รง 
H37 NEU ท าให้ระดบัของ FEA  AVO สงูขึน้ ไมต่รง ไมต่รง 
H38 ACT  INT (+) ตรง ตรง 
H39 SUP  INT () ไมต่รง ตรง 
H40 AVO  INT () ตรง ตรง 
H41 PBC  INT (+) ตรง ตรง 
H42 CHO  INT () ตรง ตรง 
H43 CHO ท าให้ระดบัของ PBC  INT ลดลง ตรง ตรง 
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4.4 ผลการปรับปรุงตัวแบบและผลการวิเคราะห์ตัวแบบขัน้สุดท้าย 
 
 จากผลการวิเคราะห์เส้นทางของตวัแบบตัง้ต้น ได้ผลดงัตารางท่ี 4.5 ถึง 4.8 พบว่า มี
คา่พารามิเตอร์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีประมาณบางคา่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (α = 0.05) 
ซึง่เป็นเหตผุลท่ีท าให้ตวัแบบตัง้ต้นยงัไม่มีความเหมาะสม ท าให้คา่ดชันีวดัความเหมาะสมของตวั
แบบมีคา่สงู และท าให้คา่เศษเหลือมาตรฐานจากการประมาณมีคา่อยู่นอกช่วง [-1.96, 1.96] ซึ่ง
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องปรับปรุงตวัแบบให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึน้ โดยอาศยัหลกัการดงันี ้

1) ตดัพารามิเตอร์ท่ีไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (α = 0.05) ออกทีละตวัจนกระทัง่ทุก
พารามิเตอร์ท่ีเหลืออยู่มีนยัส าคญัทางสถิติทัง้หมด โดยค านวณและประมาณคา่พารามิเตอร์ของ
ตวัแบบใหมท่ัง้หมดทกุครัง้ 

2) เพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปในตวัแบบทีละเส้น และทดสอบไปพร้อมกันด้วยว่าการเพิ่ม
พารามิเตอร์ดงักล่าวท าให้พารามิเตอร์ตวัอ่ืน ๆ ในตวัแบบยงัคงมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ หากมี
ผลกระทบท าให้พารามิเตอร์อ่ืนในตวัแบบไม่มีนัยส าคญัก็อาจจะพิจารณาน าพารามิเตอร์ตวัท่ี
ได้รับผลกระทบออกไปจากตวัแบบ 

3) การเพิ่มพารามิเตอร์จ าเป็นต้องอาศยัหลักการและเหตุผลในการอธิบายว่าท าไมถึง
เพิ่มพารามิเตอร์นีข้ึน้มา มีทฤษฎีรองรับหรือมีเหตผุลท่ีหนกัแน่นว่าเป็นเช่นนัน้จริง หรือจ าเป็นต้อง
อาศยัการอ้างอิงจากงานวิจยัท่ีน่าเช่ือถือ ซึ่งต้องอาศยัความระมดัระวงัและตัง้อยู่บนทฤษฎีท่ีเป็น
เหตเุป็นผลมากกวา่ปรับปรุงตวัแบบไปตามค าแนะน าของโปรแกรมทางสถิติ (Theory-driven, Not 
Data-driven) แตเ่พียงอย่างเดียว และได้เขียนอธิบายเพิ่มเติม ทบทวนวรรณกรรม หรือให้เหตผุล
ในการเพิ่มพารามิเตอร์ใด ๆ ก็ตามเสมอ 

4) คา่สถิตท่ีิใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงตวัแบบ คือ  
(1) คา่ RMSEA พิจารณาว่าการเพิ่มหรือลดจ านวนพารามิเตอร์ท่ีประมาณต้องช่วย

ลดคา่ RMSEA ของตวัแบบลงจนกระทัง่ได้ตวัแบบท่ีให้คา่ RMSEA ≤ 0.08 
(2) พิจารณา χ2  ว่าการเพิ่มจ านวนพารามิเตอร์ท่ีประมาณต้องช่วยลดคา่ χ2 ของตวั

แบบลง โดยท าการทดสอบอตัราส่วนภาวะน่าจะเป็น (Likelihood Ratio Test) ซึ่งน าค่า  χ2  
ระหว่างตวัแบบก่อนปรับปรุงมาเทียบกบัตวัแบบท่ีปรับปรุงแล้ว (โดยมี     = 1 เน่ืองจากจะท า
การเพิ่มหรือลดคา่พารามิเตอร์ทีละหนึง่พารามิเตอร์เทา่นัน้) 
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(3) พิจารณาจากค่าเศษเหลือมาตรฐาน (Standardized Residuals) ควรมีค่าอยู่
ระหว่างช่วง [-1.96, 1.96] หากมีเศษเหลือของตวัแปรใดอยู่นอกช่วง ให้พิจารณาว่าจะควรเพิ่ม
พารามิเตอร์นัน้หรือไม ่โดยค านงึถึงเนือ้หาและหลกัทฤษฎีเป็นอนัดบัแรก 

5) ในการปรับปรุงตวัแบบแตล่ะครัง้จะต้องประมาณคา่พารามิเตอร์ทัง้หมดใหม่ทุกครัง้
จนกวา่จะได้ตวัแบบท่ีเหมาะสม   
 พารามิเตอร์ท่ีตดัออกจากตวัแบบเป็นพารามิเตอร์ท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (α = 0.05) 
ตดัพารามิเตอร์ออกทีละตวัจนได้ตวัแบบท่ีพารามิเตอร์มีนยัส าคญัทางสถิติทกุตวั จากนัน้ถึงเพิ่ม
พารามิเตอร์เข้าไปในตวัแบบ ในการเพิ่มพารามิเตอร์ค านึงถึงความสมเหตสุมผล ล าดบัการเกิด
ก่อนหรือหลงัของแต่ละตวัแปร และทิศทางของความสัมพันธ์ ซึ่งพารามิเตอร์ท่ีถูกเพิ่มเข้าในตวั
แบบและถกูตดัออกจากตวัแบบ แสดงดงัตารางท่ี 4.15 และ 4.16 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.15  พารามิเตอร์ท่ีเพิ่มเข้าจากตวัแบบตัง้ต้นเป็นตวัแบบขัน้สดุท้าย 
 

ชาย หญิง 
OPT  EXP ANG ↔ FEA × NEU OPT  EXP 
ASS  HAP ANG × ASS ↔ FEA × NEU OPT  HAP 
PBC  HAP HAP ↔ ANG × ASS ACT  HAP 
CHO  HAP  AVO  HAP 
ANG  ASS  PBC  HAP 
FEA  ACT  EXP  INT 
NEU  ANG  NEU  ANG 
NEU  FEA  NEU  FEA 
ACT  PBC  NEU  ANG × FEA 
OPT  PBC  ASS  PBC 
ANG  CHO  ASS  INT 
ASS  CHO  FEA ↔ OPT 
OPT  CHO  

 ANG  INT  
 PBC ↔ CHO   

ANG ↔ OPT  
 FEA ↔ OPT  
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ตารางท่ี 4.16  พารามิเตอร์ท่ีตดัออกจากตวัแบบตัง้ต้นเป็นตวัแบบขัน้สดุท้าย 
 

ชาย หญิง 
HAP  INT OPT ↔ ANG × OPT HAP  INT ANG ↔ ANG × ASS 
EXP  ACT FEA ↔ FEA × OPT EXP  ACT ASS ↔ ANG × ASS 
EXP  SUP OPT ↔ FEA × OPT EXP  SUP FEA ↔ FEA × ASS 
EXP  AVO HAP ↔ ANG EXP  AVO ASS ↔ FEA × ASS 
ANG  ACT PBC ↔ PBC × CHO ANG  AVO ANG ↔ ANG × NEU 
ANG  AVO CHO ↔ PBC × CHO FEA  SUP ANG × NEU ↔ NEU 
ASS  AVO  FEA  AVO FEA ↔ FEA × NEU 
ANG × ASS  SUP  ASS  ACT FEA × NEU ↔ NEU 
FEA × ASS  SUP  ASS  SUP ANG ↔ ANG × OPT 
FEA × ASS  AVO  ASS  AVO OPT ↔ ANG × OPT 
OPT  SUP  ANG × ASS  SUP FEA ↔ FEA × OPT 
OPT  AVO  FEA × ASS  SUP OPT ↔ FEA × OPT 
ANG × OPT  ACT  ANG × ASS  AVO HAP ↔ FEA 
ANG × OPT  SUP  FEA × ASS  AVO HAP ↔ ANG 
FEA × OPT  SUP  OPT  ACT PBC ↔ PBC × CHO 
ANG × OPT  AVO  OPT  AVO CHO ↔ PBC × CHO 
FEA × OPT  AVO  ANG × OPT  ACT HAP ↔ ANG × FEA 
NEU  AVO  ANG × OPT  SUP  
ANG × NEU  SUP  FEA × OPT  SUP  
ANG × NEU  AVO  ANG × OPT  AVO  
FEA × NEU  AVO  FEA × OPT  AVO  
AVO  INT  NEU  AVO  
OPT ↔ NEU  ANG × NEU  SUP  
ASS ↔ NEU  FEA × NEU  SUP  
ASS ↔ ANG × ASS  ANG × NEU  AVO  
FEA ↔ FEA × ASS  FEA × NEU  AVO  
ASS ↔ FEA × ASS  AVO  INT  
ANG ↔ ANG × NEU  CHOINT  
FEA × NEU ↔ NEU  PBC × CHO  INT  
ANG ↔ ANG * OPT  OPT ↔ NEU  
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 และเหตผุลการเพิ่มพารามิเตอร์ตา่ง ๆ ดงันี ้
1) OPT  EXP (M and F) และ OPT  HAP (F) ในทิศทางบวก 

 บคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็นบคุลิกภาพท่ีสง่เสริมให้คนมีทศันะคติในการมองโลกเป็นไป
อย่างท่ีคาดคิด หรือส่งเสริมให้คนคิดว่าจะเกิดสถานการณ์ท่ีดีอยู่เสมอ ดงันัน้ บุคลิกภาพมองโลก
ในแง่ดีจึงมีผลกระทบเชิงตรงในทิศทางบวกต่อประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการและความสุข 
(Scheier and Carver, 1992) โดยในการค านวณได้เพิ่มเส้นความสมัพนัธ์ OPT  HAP ใน
ทางบวกลงไปในตวัแบบกลุ่มเพศชายด้วย แต่เน่ืองจากพารามิเตอร์ความสัมพันธ์ดงักล่าวไม่มี
นยัส าคญัทางสถิต ิจงึท าการตดัทอนพารามิเตอร์นัน้ทิง้ไปในภายหลงั 

2) ASS  HAP (M) ในทิศทางบวก 
 ผู้ชายเป็นเพศท่ีมีระดบับคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงสงูกว่าผู้หญิง (Costa, Terracciano 
and McCrae, 2001; Weisberg, DeYoung and Hirsh, 2011) โดยคนท่ีมีความกล้าพดูกล้า
แสดงออกสงูนีส้งูมกัเป็นคนท่ีมัน่ใจและกล้าเผชิญเส่ียง กล้าลยุและกล้าตดัสินใจ ช่วยส่งผลคนได้
ปลดปล่อยและมีพฤติกรรมเป็นตวัของตวัเอง  และมีความรู้สึกอิสระเสรีมากกว่า ท าให้ระดับ
ความสขุของคนนัน้มีมากด้วยเช่นกนั ดังนัน้ จึงท าการเพิ่มเส้น ASS  HAP ในทิศทางบวกในตวั
แบบของเพศชาย 

3) ACT  HAP (F) และ AVO  HAP (F) ในทิศทางบวก 
รูปแบบการเผชิญเป็นพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์เชิงลบ เพ่ือบรรเทาและลด

ระดบัความเครียดหรืออารมณ์เชิงลบภายในจิตใจ (Folkman and Lazarus, 1985, 1988; 
Carver, Weintraub and Scheier, 1989; Gelbrich, 2010) จึงมีความเป็นไปได้อย่างสงูท่ีจะท าให้
มีระดบัความสุขเพิ่มขึน้หลังจากมีการเผชิญ จึงท าการเพิ่มเส้นความสัมพันธ์ระหว่าง ACT  
HAP, SUP  HAP และ AVO  HAP ในทิศทางบวกทัง้หมด โดยหลงัจากการวิเคราะห์ พบว่า 
รูปแบบการเผชิญไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในเพศชาย และการเผชิญแบบแสวงหาการ
สนบัสนนุไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความสขุในเพศหญิง  

4) PBC  HAP (M and F) และ CHO  HAP (M) ในทิศทางบวก 
 ความสามารถในการควบคมุและวางแผนการใช้บริการสงู จะท าให้ระดบัความสขุเพิ่มขึน้
ได้ตามทฤษฎีพฤติกรรมอย่างมีแบบแผน (Ajzen, 1991, 2002) ในขณะท่ีหากมีทางเลือกการใช้
บริการจะสง่ผลความเป็นอิสระ ท าให้รู้สึกถกูเติมเต็มความต้องการจากทางเลือกท่ีมีเหล่านัน้ ตาม
ทฤษฎีการก าหนดด้วยตนเอง (Self-determination Theory) ท าให้เพิ่มระดบัความสขุขึน้ได้เช่นกนั 
(Deci, 1971) ดงันัน้ จงึท าการเพิ่มเส้นความสมัพนัธ์ทัง้คูล่งไปในตวัแบบโดยมีทิศทางในทางบวก 
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5) ANG  ASS (M) ในทิศทางบวก 
 ผู้ชายเป็นเพศท่ีมีระดบับุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงสูงกว่าผู้หญิง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบเกิดพฤติกรรมการเผชิญเพ่ือบรรเทาปัญหาและอารมณ์โกรธ 
ผู้ชายจะมีความกล้าพดู กล้ากระท า และกล้าแสดงออกมากขึน้เป็นพิเศษ  (Costa, Terracciano 
and McCrae, 2001; Weisberg, DeYoung and Hirsh, 2011) ดงันัน้ จึงท าการเพิ่มเส้น
ความสมัพนัธ์ ANG  ASS ในทิศทางบวกในตวัแบบเพศชายเข้าไปศกึษาเพิ่มเตมิ 

6) FEA  ACT (M) ในทิศทางบวก 
 ถึงแม้วา่ผู้ชายเป็นเพศท่ีมีระดบัความกลวัต ่ากว่าผู้หญิง (ตารางท่ี 4.2 และ 4.3) แตห่ากมี
ความกลวัสูงจะเผชิญแบบจดัการโดยตรงมากกว่าผู้หญิง ซึ่งผู้หญิงมกัจะหลีกเล่ียงการเข้าปะทะ
ตรง ๆ (Morrow, Thoreson and Penny, 1995; Jordan and Revenson, 1999)   ดงันัน้ จึงได้
เพิ่มเส้นความสมัพนัธ์ FEA  ACT ในทิศทางบวกในตวัแบบเพศชาย 

7) NEU  ANG (M and F), NEU  FEA (M and F) และ NEU  ANG × FEA (F)  
ในทิศทางบวก 

 ในการแบง่ประเภทบคุลิกภาพในลกัษณะห้าองค์ประกอบใหญ่ (Big Five Personality) 
(Costa and McCrae, 1992) พบว่า คนท่ีมีบคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์สงูเป็นคนท่ีไม่มีความ
มัน่คงทางอารมณ์และเกิดอารมณ์ในเชิงลบง่าย เช่น ความโกรธ ความกลวั ความรังเกียจ เป็นต้น 
และท าให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล หรือหงุดหงุดง่ายมากกว่าคนท่ีมีบุคลิกภาพหวัน่ไหว
ทางอารมณ์ต ่า ดงันัน้ จงึเพิ่มเส้นความสมัพนัธ์ดงักล่าวเข้ามาในตวัแบบโดยมีความสมัพนัธ์กนัใน
ทางบวกทัง้หมด  

8) ASS  PBC (F), OPT  PBC (M) ในทิศทางบวก 
 บคุคลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกเป็นบคุลิกภาพท่ีสะท้อนความมัน่ใจ การกล้าเผชิญกบั
เหตกุารณ์เส่ียงอนัตราย ท าให้มีความรู้สึกสามารถควบคมุพฤติกรรมของตนเองได้เสมอ ดงันัน้ 
หากมีระดบัความกล้าพดูกล้าแสดงออกสงู ท าให้ระดบัการรับรู้การควบคมุพฤตกิรรมสงูตาม จึงท า
การเพิ่มเส้นความสมัพนัธ์ ASS  PBC ในทิศทางบวก   และบุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็น
คณุลกัษณะท่ีท าให้คนมองอนาคตว่าจะเกิดสิ่งท่ีดีตามท่ีคาดหวงัไว้ มกัมีความเช่ือมัน่ว่าบางสิ่ง
บางอย่างตนเองสามารถควบคมุหรือท าให้เกิดขึน้ได้ตามท่ีต้องการ (Scheier and Carver, 1985, 
1992) ดงันัน้ จึงเป็นเหตุผลท่ีคนลักษณะนีจ้ะมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าอยู่เป็นประจ า 
และมกัจะคาดหวงัให้แผนหรือสถานการณ์ในการเดินทางเป็นไปตามท่ีคิดไว้เสมอ จึงท าการเพิ่ม
เส้นความสมัพนัธ์ OPT  PBC ในทิศทางบวก 
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9) ASS  CHO (M), OPT  CHO (M) ในทิศทางบวก 
 หากผู้ชายมีระดบับุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกสูง ต้องการเดินทางหรือโดยสารรถ
สาธารณะ เขาสามารถหาทางเลือกในการใช้บริการได้ง่ายกว่าผู้หญิงหรือคนท่ีมีระดบัความกล้า
พูดกล้าแสดงออกต ่า เน่ืองจากมีความกล้ารับความเส่ียงและกล้าตดัสินใจมากกว่า บุคลิกภาพ
กล้าพดูกล้าแสดงออกจงึท าให้ตนเองมีความรู้สึกว่าสามารถหาทางเลือกอ่ืนในการเดินทางก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องทนใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ต่อไป จึงท าการเพิ่มความสมัพนัธ์ ASS  CHO ในทิศ
ทางบวกในเพศชาย และคนท่ีมีระดบับคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีสงู ย่อมมีการรับรู้และเช่ือมัน่ว่า
บางสิ่งบางอย่างตนเองสามารถควบคุมหรือท าออกมาได้ดีเสมอ เป็นการเปิดมุมมองในการหา
หนทางในการเดินทางอ่ืนท่ีสามารถเป็นทางเลือกการใช้บริการได้ จึงท าการเพิ่มความสัมพันธ์ 
OPT  CHO ในทิศทางบวก 

10) ACT  PBC (M) ในทิศทางบวก 
 การเผชิญแบบจดัการโดยตรงเป็นการเผชิญเพ่ือบรรเทาและมุ่งแก้ไขกบัต้นตอของปัญหา
นัน่อาจแสดงถึงความสามารถในการจดัการกบัปัญหาเฉพาะหน้า และการควบคมุการโดยสารได้
ด้วยตนเอง จากงานวิจยัจ านวนมาก (Morrow, Thoreson and Penny, 1995; Jordan and 
Revenson, 1999; Sheeran and Taylor, 1999; Albarracin et al., 2001) พบว่า ผู้ชายมกัมีการ
เผชิญแบบจดัการโดยตรงและการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมท่ีสูงกว่าผู้หญิง ดงันัน้ จึงเพิ่มเส้น
ความสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างการเผชิญแบบจดัการโดยตรงและการรับรู้การควบคมุพฤติกรรมใน
ตวัแบบเพศชาย 

11) ASS  INT (F) ในทิศทางบวก 
 อย่างท่ีกล่าวไปข้างต้น ว่าบคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกเป็นบคุลิกภาพท่ีก ากบัระดบั
ความกล้าพดู กล้าท า กล้าเส่ียงตอ่สถาการณ์ตา่ง ๆ ดงันัน้ บคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกอาจ
เป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ หากผู้ โดยสารมีระดบับุคลิกภาพ
กล้าพูดกล้าแสดงออกมาก ยิ่งท าให้ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการสูงขึน้ (Harris and  Mowen, 
2001) จึงท าการเพิ่มความสมัพนัธ์ ASS  INT ในทิศทางบวก ซึ่งจากการค านวณ พบว่า มี
นยัส าคญัทางสถิตเิฉพาะตวัแบบเพศหญิง 

12) EXP  INT (F) ในทิศทางบวก 
 ประสบการณ์ท่ีเคยเจอในอดีตเองก็เป็นในหนึ่งปัจจยัท่ีสามารถท าพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ใน
อนาคตได้ด้วยเช่นกนั (Ajzen, 1991; Stepan and Gwinner, 1998) ยิ่งผู้ ใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์มี
ประสบการณ์ท่ีดีมากเท่าใด ความตัง้ใจกลับไปใช้บริการย่อมมากขึน้เช่นกัน จึงท าการเพิ่ม
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ความสมัพนัธ์ EXP  INT ในทิศทางบวก ซึ่งในการค านวณ พบว่า มีนยัส าคญัทางสถิติเฉพาะตวั
แบบเพศหญิงในทิศทางบวก 

13) ANG  INT (M) ในทิศทางลบ 
 หากกล่าวว่าความสุขมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความตัง้ใจกลับไปใช้บริการ (Ajzen, 
1991; Stepan and Gwinner, 1998) ดงันัน้ อารมณ์ในเชิงลบ เช่น ความโกรธและความกลวั ก็
อาจจะมีความสมัพนัธ์ทางลบต่อความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการเช่นกัน โดยในการปรับปรุงตวัแบบ 
พบว่า ความโกรธมีความสมัพนัธ์ทางลบกับความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการจริง โดยมีนยัส าคญัทาง
สถิตใินตวัแบบเพศชายเทา่นัน้ 

14) ANG  CHO (M) ในทิศทางบวก 
 หากมีระดบัความโกรธและกลวัจากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์สงู ระดบัความตัง้ใจกลบัไป
ใช้บริการจะต ่า ดงันัน้ จึงต้องมองหาทางเลือกอ่ืนในการเดินทางแทน ดงันัน้ ความโกรธและความ
กลัวอาจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตัง้ใจกลับไปใช้บริการก็ได้  อย่างไรก็ตาม ในการ
ค านวณพบว่ามีนยัส าคญัทางสถิติเฉพาะความสมัพนัธ์ของ ANG  CHO ในทิศทางบวกในตวั
แบบเพศชาย 

15) PBC ↔ CHO (M) ในทิศทางบวก 
 การมีความสามารถควบคมุและวางแผนการใช้บริการของตนเองสงู แสดงถึงระดบัหรือ
ความสามารถในการเดินทางหรือการจดัการหาวิธีการเดนิทางท่ีดีได้ ท าให้ระดบัทางเลือกการใช้
บริการสงูขึน้  

16) ANG ↔ OPT (M), FEA ↔ OPT (M) ในทิศทางลบ 
 ถ้าบุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข ดังนัน้ จึงอาจมี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัความโกรธและกลวัด้วยเชน่กนั (Scheier and Carver, 1992) 

17) ANG ↔ FEA × NEU (M), ANG × ASS ↔ FEA × NEU (M),  
HAP ↔ ANG × ASS (M) 

 เป็นการเพิ่มเส้นความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกนั เช่น ANG เป็น
ตวัแปรประเภทอารมณ์ ดงันัน้ อาจมีความสมัพนัธ์กบั FEA × NEU ท่ีเป็นตวัแปรผลคณูระหว่าง
อารมณ์เชิงลบกับบุคลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์ เป็นต้น โดยท่ีความสัมพนัธ์ดงักล่าวอาจจะมี
ความเก่ียวโยงกนัไม่มากก็น้อย เช่นเดียวกบัเส้นความสมัพนัธ์ของ ANG × ASS ↔ FEA × NEU 
รวมไปถึง HAP ↔ ANG × ASS ท่ีเป็นความสมัพนัธ์ของตวัแปรผลคณูระหว่างอารมณ์และ
บคุลิกภาพด้วยเชน่กนั  



82 

 

 82 

 อย่างไรก็ตาม โปรแกรมการวิเคราะห์ได้แนะน าให้เพิ่มพารามิเตอร์ความสมัพนัธ์ NEU  

INT แตมี่ทิศทางของความสมัพนัธ์ในทางบวก ซึ่งไม่ตรงกบัหลกัความเป็นจริงท่ีว่า ยิ่งคนท่ีมีระดบั
บคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์สูง จะมีความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการต ่า (Costa and McCrae, 
1992; Harris and  Mowen, 2001) ซึง่อาจจะมีผลกระทบจากตวัแปรก ากบั หลงัจากการวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงปรับความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่พบนยัส าคญัทางสถิติของผลกระทบจากตวัแปรใด ๆ 
เลย สรุปได้ว่าในตวัแบบยงัคงมีผลกระทบจากปัจจยัอ่ืนนอกเหนือจากนี  ้ เช่น ความปลอดภยัใน
การเดนิทาง การท่ีมีระดบับคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์สงูย่อมมีความต้องการความปลอดภยัท่ี
สงูด้วย และหากมองจากสภาพแวดล้อมเห็นได้ว่าการเดินทางในปัจจบุนัเต็มไปด้วยความเส่ียงท่ี
ก่อให้เกิดอนัตราย การยอมทนใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ก็ยังถือเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าการใช้บริการ
โดยสารสาธารณะอ่ืน ดงันัน้ เป็นเหตใุห้ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการมีทิศทางในทางบวก 
 ในการวิจยันีท้ าการปรับปรุงตวัแบบจนกระทัง่ได้ตวัแบบท่ีให้ค่า RMSEA ≤ 0.08 และ
ค่าพารามิเตอร์ทุกค่าต้องมีนยัส าคญัทางสถิติ (α = 0.05) ถือว่าเป็นตวัแบบขัน้สุดท้ายของ
การศึกษา ในการวิเคราะห์เส้นทางในแต่ละครัง้อาจท าให้พารามิเตอร์บางตวัไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิต ิแม้วา่ในตวัแบบตัง้ต้นพารามิเตอร์เหลา่นัน้อาจจะมีนยัส าคญัทางสถิติก็ตาม 
 ตวัแบบขัน้สดุท้ายของเพศหญิงได้คา่ RMSEA = 0.074 และ χ2 = 158.956 (df = 58) ใน
ส่วนของตวัแบบเพศชายได้พยายามเพิ่มตวัพารามิเตอร์เข้าไปในตวัแบบแล้ว แตค่า่ RMSEA ยงัมี
คา่มากกว่า 0.08 (RMSEA = 0.084; χ2 = 139.70, df = 58) ถึงแม้ว่าจะสามารถเพิ่มพารามิเตอร์
ความสมัพนัธ์ในตวัแบบได้อีก แตค่วามสมัพนัธ์นัน้ไม่สามารถอธิบายทางทฤษฎีหรือไม่มีเหตผุลท่ี
ดีมาสนบัสนนุ จึงจ าเป็นต้องหยดุการปรับปรุงตวัแบบไว้เพียงเท่านี ้ซึ่งรายละเอียดของค่าดชันีวดั
ความเหมาะสมของตัวแบบขัน้สุดท้ายของการวิจัย แสดงดังตารางท่ี 4.17 และได้ตัวแบบขัน้
สุดท้ายของงานวิจยั ดงัตารางท่ี 4.18 ถึง 4.20  และแผนภาพเส้นทางแสดงค่าการถดถอย
มาตรฐาน ดงัภาพท่ี 4.12 และ 4.13 
 
ตารางท่ี 4.17  รายละเอียดและคา่ดชันีวดัความเหมาะสมของตวัแบบขัน้สดุท้าย 
 

 เพศชาย เพศหญิง 
Degrees of freedom 58 58 

χ2 139.70 158.956 

RMSEA 0.084 0.077 



83 

 

 83 

ตารางท่ี 4.18  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยจากการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบขัน้สดุท้าย 
 

 เพศชาย เพศหญิง 
  B S.E. t-test p β B S.E. t-test p β 
OPT  EXP 0.78 0.14 5.69 .00 .36 0.31 0.14 2.21 .03 .13 
OPT  HAP - - - - - 0.07 0.03 2.57 .01 .14 
ASS  HAP 0.21 0.02 8.98 .00 .48 - - - - - 
ACT  HAP - - - - - 0.14 0.02 5.85 .00 .31 
AVO  HAP - - - - - 0.05 0.02 2.62 .01 .14 
PBC  HAP 0.33 0.07 4.53 .00 .26 0.10 0.04 2.85 .00 .16 
CHO  HAP 0.10 0.03 3.35 .00 .16 - - - - - 
EXP  HAP 0.12 0.02 7.52 .00 .35 0.03 0.01 2.44 .02 .13 
EXP  ANG -0.36 0.04 -8.75 .00 -.50 -0.36 0.03 -12.35 .00 -.55 
EXP  FEA -0.19 0.04 -4.81 .00 -.28 -0.28 0.03 -10.07 .00 -.46 
EXP  ACT -0.14 0.03 -5.57 .00 -.22 - - - - - 
EXP  INT - - - - - 0.09 0.02 4.89 .00 .22 
ANG  ASS 0.19 0.06 3.18 .00 .18 - - - - - 
ANG  ACT - - - - - -0.15 0.04 -3.66 .00 -.21 
ANG  SUP -0.25 0.05 -5.10 .00 -.28 0.23 0.04 5.68 .00 .31 
FEA  ACT 0.15 0.04 3.48 .00 .15 - - - - - 
FEA  SUP 0.30 0.07 4.57 .00 .31 - - - - - 
FEA  AVO 0.21 0.06 3.79 .00 .26 - - - - - 
ANG × FEA  ACT - - - - - 0.02 0.01 3.20 .00 .19 
ANG × FEA  SUP - - - - - 0.05 0.01 7.94 .00 .44 
ANG × FEA  AVO - - - - - -0.03 0.01 -3.56 .00 -.20 
ASS  ACT 0.35 0.04 8.91 .00 .40 - - - - - 
ASS  SUP 0.37 0.04 9.16 .00 .44 - - - - - 
ASS  INT - - - - - 0.10 0.03 3.06 .00 .15 
ANG × ASS  ACT -0.06 0.01 -10.68 .00 -.44 - - - - - 
OPT  ACT 0.11 0.05 2.06 .04 .08 - - - - - 
OPT  SUP - - - - - 0.14 0.06 2.39 .02 .11 
NEU  ANG 0.21 0.05 4.63 .00 .26 0.26 0.05 5.17 .00 .24 
NEU  FEA 0.36 0.04 9.15 .00 .46 0.35 0.05 7.48 .00 .36 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ)   
 

 เพศชาย เพศหญิง 
  B S.E. t-test p β B S.E. t-test p β 
NEU  ANG × FEA - - - - - -1.41 0.41 -3.43 .00 -.20 
NEU  SUP 0.21 0.04 6.08 .00 .28 0.14 0.04 3.49 .00 .17 
FEA × NEU  SUP -0.05 0.01 -7.35 .00 -.34 - - - - - 
ACT  PBC 0.32 0.04 8.04 .00 .48 0.21 0.03 6.84 .00 .37 
OPT  PBC 0.21 0.05 4.43 .00 .23 - - - - - 
ANG  CHO 0.13 0.05 2.74 .01 .16 - - - - - 
ASS  CHO 0.19 0.05 4.08 .00 .25 - - - - - 
OPT  CHO 0.54 0.08 7.21 .00 .44 - - - - - 
ANG  INT -0.18 0.02 -8.36 .00 -.28 - - - - - 

ACT  INT .009 0.04 2.51 .01 .13 0.19 0.04 4.97 .00 .24 
SUP  INT 0.14 0.03 5.05 .00 .19 -0.22 0.04 -5.76 .00 -.28 
PBC  INT 0.84 0.04 19.46 .00 .77 0.52 0.06 9.30 .00 .45 
CHO  INT -0.22 0.03 -7.30 .00 -.27 - - - - - 
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ตารางที่  4.19  ค่าความแปรปรวนร่วมและคา่สหสมัพนัธ์จากการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบขัน้
สดุท้าย 

 
 เพศชาย เพศหญิง 
 Cov. S.E. t-test p r Cov. S.E. t-test p r 

ASS ↔ OPT 6.86 1.42 4.82 .00 .35 6.95 0.90 7.76 .00 .50 
ASS ↔ NEU - - - - - -3.81 1.08 -3.54 .00 -.18 
ANG × ASS ↔ ASS -108.79 15.59 -6.98 .00 -.52 - - - - - 
ANG ↔ OPT -39.34 8.42 -4.67 .00 -.31 - - - - - 
ANG ↔ FEA 10.45 1.37 7.61 .00 .58 8.69 1.03 8.46 .00 .57 
ANG ↔ ANG × FEA - - - - - -47.03 8.36 -5.62 .00 -.35 
FEA ↔ ANG × FEA - - - - - -32.80 7.56 -4.34 .00 -.26 
FEA ↔ ANG × ASS -19.77 7.50 -2.64 .01 -.13 - - - - - 
FEA ↔ OPT -2.55 0.78 -3.29 .00 -.18 - - - - - 
ANG ↔ FEA × NEU -38.02 9.12 -4.17 .00 -.27 - - - - - 
ANG× ASS ↔ FEA × NEU 385.76 63.42 6.08 .00 .33 - - - - - 
HAP ↔ ANG × ASS -25.40 4.15 -6.12 .00 -.37 - - - - - 
HAP ↔ FEA -1.56 0.42 -3.69 .00 -.20 - - - - - 
FEA ↔ FEA × NEU -53.45 8.85 -6.04 .00 -.41 - - - - - 
ACT ↔ SUP 5.13 0.73 7.06 .00 .57 4.29 0.70 6.13 .00 .39 
ACT ↔ AVO -1.39 0.64 -2.17 .03 -.13 - - - - - 
PBC ↔ CHO 1.15 0.52 2.19 .03 .16 - - - - - 
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ตารางท่ี 4.20  คา่ความแปรปรวนจากการวิเคราะห์เส้นทางในตวัแบบขัน้สดุท้าย 
 

 เพศชาย เพศหญิง 
 Var. S.E. t-test p Var. S.E. t-test p 

EXP 48.24 4.77 10.12 .00 57.61 4.75 12.12 .00 
HAP 3.49 0.35 9.94 .00 2.09 0.17 12.12 .00 
ANG 19.47 1.92 10.12 .00 16.54 1.36 12.12 .00 
FEA 16.75 1.59 10.52 .00 14.19 1.17 12.12 .00 
ACT 7.59 0.75 10.12 .00 11.30 0.93 12.10 .00 
SUP 10.67 1.06 10.08 .00 10.89 0.90 12.12 .00 
AVO 14.55 1.44 10.12 .00 17.24 1.42 12.12 .00 
ASS 32.16 3.18 10.12 .00 19.39 1.60 12.15 .00 
OPT 12.02 1.19 10.08 .00 9.98 0.82 12.12 .00 
NEU 40.10 3.96 10.12 .00 22.29 1.84 12.12 .00 
PBC 4.37 0.45 9.81 .00 5.51 0.46 12.12 .00 
CHO 12.27 1.21 10.12 .00 - - - - 
INT 2.52 0.25 10.12 .00 4.84 0.40 12.12 .00 
ANG × FEA - - - - 1108.09 91.39 12.12 .00 
ANG × ASS 1365.52 128.42 10.63 .00 - - - - 
FEA × NEU 1010.16 95.25 10.61 .00 - - - - 
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ภาพท่ี 4.12  แผนภาพเส้นทางแสดงคา่สมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของตวัแบบขัน้สดุท้ายในเพศชาย 
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ภาพท่ี 4.13  แผนภาพเส้นทางแสดงคา่สมัประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของตวัแบบขัน้สดุท้ายในเพศหญิง
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 จากตารางท่ี 4.18 ถึง 4.20 และ ภาพท่ี 4.12 ถึง 4.13 เป็นตวัแบบขัน้สดุท้ายท่ีใช้สรุป
ผลการวิจยัในครัง้นี ้พบวา่ บคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสบการณ์ท่ีดี
ของผู้ ใช้บริการ (β = 0.36, 0.13 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) และประสบการณ์ท่ีดีของ
ผู้ ใช้บริการมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่ความสขุ (β = 0.35, 0.13 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) 
แตป่ระสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการมีความสมัพนัธ์ทางลบตอ่ความโกรธ (β = -0.50, -0.55 ในเพศ
ชายและหญิงตามล าดบั) และความกลวั (β = -0.28, -0.46 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) และ
พบวา่ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการด้วย
เชน่กนั (β = 0.22 เฉพาะในเพศหญิง)  
 บคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสขุในเพศหญิง (β = 0.14) ใน
เพศชายพบว่าบคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีจะไม่มีความสมัพนัธ์กบัความสขุ แต่บุคลิกภาพกล้าพูด
กล้าแสดงออกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสขุ (β = 0.48) และพบว่าบคุลิกภาพมองโลกในแง่
ดีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรงในเพศชาย (β = 0.48) และการเผชิญ
แบบแสวงหาการสนบัสนนุในเพศหญิง (β = 0.48)  
 ในเพศหญิง ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ความสุข คือ การเผชิญแบบจัดการโดยตรง การ
เผชิญแบบหลีกเล่ียง และการรับรู้การควบคมุพฤติกรรม (β = 0.31, 0.14 และ 0.16 ตามล าดบั) 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกทัง้หมด และในเพศชายพบว่าตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสขุ คือ การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม และทางเลือกกลบัไปใช้บริการ (β = 0.26 และ 0.16 
ตามล าดบั)  
 ในเพศชาย ความโกรธมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบับคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออก (β = 
0.18) และมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ (β = -0.28) แตใ่นเพศ
หญิงความโกรธมีความสมัพันธ์ทางลบกับการเผชิญแบบจดัการโดยตรง (β = -0.21) และมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุน (β = 0.31) ความกลัวจะมี
ผลกระทบต่อรูปแบบการเผชิญเฉพาะในเพศชายเท่านัน้ ซึ่งมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการเผชิญ
แบบจดัการโดยตรง (β = 0.15) การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ (β = 0.31) และการเผชิญ
แบบหลีกเล่ียง (β = 0.26) ในขณะท่ีเพศหญิงในพบความสมัพนัธ์ของความกลวักบัรูปแบบการ
เผชิญ แต่ความสัมพันธ์ของอารมณ์เชิงซ้อน (ความโกรธ × ความกลัว) กับรูปแบบการเผชิญ
เชน่เดียวกบัตวัแบบตัง้ต้น การตีความหมายสามารถพิจารณาได้จากภาพท่ี 4.3 ถึง 4.5 
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 ในเพศชาย บุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการเผชิญแบบ
จดัการโดยตรงและการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ (β = 0.40, 0.44 ตามล าดบั) และเป็นตวั
แปรก ากับความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธกับการเผชิญแบบจดัการโดยตรง (β = -0.44) การ
ตีความพิจารณาจากภาพท่ี 4.6  
 บคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความโกรธ (β = 0.26 ในเพศ
ชาย) ความกลวั (β = 0.46, 0.36 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) และความโกรธ × ความกลวัใน
เพศหญิงเท่านัน้ (β = -0.20) และบคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการ
เผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ (β = 0.28, 0.17 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) เป็นตวัแปร
ก ากบัความสมัพนัธ์ระหวา่งความกลวักบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุในเพศชาย  
(β = -0.34) การตีความพิจารณาจากภาพท่ี 4.9 
 การเผชิญแบบจดัการโดยตรงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการรับรู้การควบคมุพฤติกรรม 
(β = 0.48, 0.37 ในเพศชายและหญิงตามล าดบั) และบคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีมีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัการรับรู้การควบคมุพฤติกรรม (β = 0.23 ในเพศชาย) และในเฉพาะเพศชาย ตวัแปรท่ี
มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อทางเลือกกลับไปใช้บริการ คือ ความโกรธ บุคลิกภาพกล้าพูดกล้า
แสดงออก และบคุลิกภาพมองโลกในแง่ดี (β = 0.16, 0.25 และ 0.44 ตามล าดบั)  
  ในเพศชาย พบว่า ความโกรธ และทางเลือกกลบัไปใช้บริการ มีความสมัพนัธ์ทางลบกับ
ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (β = -0.28, และ -0.27 ตามล าดบั) การเผชิญแบบจดัการโดยตรง 
การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ และการรับรู้การควบคมุพฤติกรรมมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (β = 0.13, 0.19, 0.77 ตามล าดบั) และในเพศหญิง พบว่า 
บุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออก การเผชิญแบบจัดการโดยตรง และการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม มีความสมัพันธ์ทางบวกกับความตัง้ใจกลับไปใช้บริการ (β = 0.15, 0.24, 0.45 
ตามล าดบั) และการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความตัง้ใจกลบัไป
ใช้บริการ (β = -0.28) 
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4.5 ผลกระทบรวม ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อมของตัวแบบขัน้
สุดท้าย 

  
 เพ่ือสรุปผลงานวิจยั การอธิบายผลกระทบจากตวัแปรตวัหนึ่งสู่ตวัแปรอีกตวัหนึ่งสามารถ
พิจารณาได้โดยตีความจากผลกระทบรวม ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อมของตวัแบบ
ขัน้สดุท้าย แสดงผลในรูปตารางการจ าแนกผลกระทบ ดงัตารางท่ี 4.21 และ 4.22 
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ตารางท่ี 4.21  ผลกระทบรวม ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อมของตวัแบบขัน้สดุท้ายในเพศชาย 
 
   Endogenous EXP ASS HAP ANG FEA ACT SUP AVO PBC CHO INT 

    Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. 
Exogenous OPT Direct .782 .364 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .111 .079 .000 .000 .000 .000 .211 .227 .543 .440 .000 .000 

 Indirect .000 .000 -.054 -.033 .131 .178 -.280 -.182 -.145 -.102 .070 .050 .006 .005 -.031 -.027 .101 .109 -.046 -.037 .205 .202 
 Total .782 .364 -.054 -.033 .131 .178 -.280 -.182 -.145 -.102 .182 .129 .006 .005 -.031 -.027 .312 .336 .497 .402 .205 .202 

 NEU Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .214 .255 .356 .455 .000 .000 .211 .279 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
   Indirect .000 .000 .041 .046 .012 .030 .000 .000 .000 .000 .068 .089 .069 .092 .076 .120 .026 .051 .035 .052 .160 .287 

 Total .000 .000 .041 .046 .012 .030 .214 .255 .356 .455 .068 .089 .280 .371 .076 .120 .026 .051 .035 .052 .160 .287 
 ANG × ASS Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.058 -.436 .000 .000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.018 -.211 .000 .000 -.014 -.149 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.058 -.436 .000 .000 

  
-.018 -.211 .000 .000 -.014 -.149 

 FEA × NEU Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.051 -.339 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.007 -.066 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.051 -.339 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.007 -.066 
Endogenous EXP Direct .000 .000 .000 .000 .121 .353 -.358 -.500 -.185 -.279 .142 .217 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 Indirect .000 .000 -.069 -.090 -.020 -.060 .000 .000 .000 .000 -.052 -.080 .008 .013 -.040 -.073 .062 .143 -.059 -.102 .134 .284 
 Total .000 .000 -.069 -.090 .100 .293 -.358 -.500 -.185 -.279 .090 .137 .008 .013 -.040 -.073 .062 .143 -.059 -.102 .134 .284 

 ASS Direct .000 .000 .000 .000 .213 .476 .000 .000 .000 .000 .345 .403 .372 .443 .000 .000 .000 .000 .185 .247 .000 .000 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .018 .040 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .186 .329 .000 .000 .169 .272 
 Total .000 .000 .000 .000 .231 .516 .000 .000 .000 .000 .345 .403 .372 .443 .000 .000 .186 .329 .185 .247 .169 .272 

 HAP Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .329 .261 .000 .000 .000 .000 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .277 .200 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .329 .261 .000 .000 .277 .200 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ)   
 
   Endogenous EXP ASS HAP ANG FEA ACT SUP AVO PBC CHO INT 

    Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. 
Endogenous ANG Direct .000 .000 .193 .181 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.252 -.281 .000 .000 .000 .000 .128 .159 -.183 -.276 
 Indirect .000 .000 .000 .000 -.057 -.119 .000 .000 .000 .000 .067 .073 .072 .080 .000 .000 .040 .066 .036 .045 -.029 -.044 
 Total .000 .000 .193 .181 -.057 -.119 .000 .000 .000 .000 .067 .073 -.180 -.201 .000 .000 .040 .066 .164 .204 -.212 -.320 

 FEA Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .152 .154 .303 .314 .214 .263 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .049 .075 .000 .000 .070 .098 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .152 .154 .303 .314 .214 .263 .049 .075 .000 .000 .070 .098 

 ACT Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .319 .484 .000 .000 .094 .132 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .246 .345 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .319 .484 .000 .000 .341 .477 

 SUP Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .143 .194 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .143 .194 

 PBC Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .844 .768 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .844 .768 

 CHO Direct .000 .000 .000 .000 .097 .163 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.224 -.272 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .032 .042 .000 .000 .027 .033 
 Total .000 .000 .000 .000 .097 .163 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .032 .042 .000 .000 -.198 -.240 
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ตารางท่ี 4.22  ผลกระทบรวม ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อมของตวัแบบขัน้สดุท้ายในเพศหญิง 
 

   Endogenous EXP ANG FEA ANG × FEA ACT SUP AVO PBC HAP INT 
     Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. 

Exogenous ASS Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .212 .370 .000 .000 .097 .146 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .021 .057 .110 .165 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .212 .370 .021 .057 .208 .311 

 OPT Direct .310 .128 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .136 .114 .000 .000 .000 .000 .071 .139 .000 .000 
 Indirect .000 .000 -.112 -.070 -.087 -.059 .000 .000 .017 .015 -.026 -.022 .000 .000 .000 .000 .011 .021 .005 .006 
 Total .310 .128 -.112 -.070 -.087 -.059 .000 .000 .017 .015 .110 .092 .000 .000 .000 .000 .082 .160 .005 .006 

 NEU Direct .000 .000 .261 .243 .349 .355 -1.410 -.196 .000 .000 .138 .172 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
   Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.067 -.087 -.008 -.010 .036 .040 .000 .000 -.007 -.022 .089 .143 

 Total .000 .000 .261 .243 .349 .355 -1.410 -.196 -.067 -.087 .130 .162 .036 .040 .000 .000 -.007 -.022 .089 .143 
Endogenous EXP Direct .000 .000 -.361 -.545 -.280 -.462 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .027 .130 .086 .222 

 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .054 .114 -.084 -.170 .000 .000 .000 .000 .008 .036 .029 .075 
 Total .000 .000 -.361 -.545 -.280 -.462 .000 .000 .054 .114 -.084 -.170 .000 .000 .000 .000 .035 .166 .114 .298 

 ANG Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.149 -.209 .233 .312 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.021 -.066 -.080 -.138 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.149 -.209 .233 .312 .000 .000 .000 .000 -.021 -.066 -.080 -.138 

 ANG × FEA Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .020 .186 .049 .438 -.025 -.203 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .030 -.007 -.080 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .020 .186 .049 .438 -.025 -.203 .000 .000 .001 .030 -.007 -.080 

 ACT Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .140 .314 .193 .237 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .140 .314 .193 .237 
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ)  
 

  Endogenous  EXP ANG FEA ANG × FEA ACT SUP AVO PBC HAP INT 
     Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. Unst. St. 

Endogenous SUP Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.221 -.283 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -.221 -.283 

 AVO Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .053 .139 .000 .000 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .053 .139 .000 .000 

 PBC Direct .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .099 .155 .520 .447 
 Indirect .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 Total .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .099 .155 .520 .447 
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 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ในตัวแบบขัน้สุดท้ายของเพศชาย ตัวแปรต้นหรือตัวแปร
ภายนอกของตวัแบบประกอบไปด้วยบุคลิกภาพมองโลกในแง่ดี บุคลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์ 
ตวัแปรผลคณูระหว่างความโกรธกับกล้าพูดกล้าแสดงออก และตวัแปรผลคณูระหว่างความกลวั
กบัหวัน่ไหวทางอารมณ์ นอกเหนือจากนัน้ถือเป็นตวัแปรภายในหรือตวัแปรตามของตวัแบบ  
 ในเพศชายทุกตวัแปรมีผลกระทบต่อความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการซึ่งมีผลกระทบทางตรง 
และทางอ้อมท่ีแตกต่างกันออกไป โดยประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการมีผลกระทบทางอ้อมต่อ
ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (IE = 0.284) ไม่ได้เป็นผลกระทบทางตรงตามสมมติฐานท่ีตัง้เอาไว้ 
ถัดมาบุคลิกภาพของผู้ โดยสารก็เป็นตวัแปรท านายความตัง้ใจกลับไปใช้บริการได้เช่นกัน โดย
บคุลิกภาพตา่ง ๆ มีผลกระทบทางอ้อมกบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการเพียงอย่างเดียว คือ กล้าพดู
กล้าแสดงออก (IE = 0.272) มองโลกในแง่ดี (IE = 0.202) และหวัน่ไหวทางอารมณ์ (IE = 
0.287) โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวกทัง้หมด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบุคลิกภาพหวั่นไหวทาง
อารมณ์ควรมีความสมัพนัธ์ทางลบตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (Costa and McCrae, 1992; 
Harris and Mowen, 2001) เน่ืองด้วยเหตผุลบางอย่างท่ีเป็นปัจจยัรบกวนท่ีไม่ได้ท าการศกึษาซึ่ง
จะอภิปรายเพิ่มเตมิในประเดน็นีใ้นบทถดัไป 
 อารมณ์จากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยส าคญัในการท านายความ
ตัง้ใจกลบัไปใช้บริการของเพศชาย โดยท่ีความโกรธมีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในทิศทางลบ 
(DE= -0.276, IE = -0.044) ในขณะท่ีความสขุและความกลวัมีเพียงผลกระทบทางอ้อมในทิศ
ทางบวกเท่านัน้ (IE = 0.200, 0.098 ของความสขุและความกลวัตามล าดบั) เห็นว่า ความกลวัมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการซึ่งขดัตอ่หลกัความเป็นจริง ดงันัน้ เม่ือ
พิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบจากตวัแปรก ากับความสมัพนัธ์ พบว่า บุคลิกภาพหวัน่ไหวทาง
อารมณ์เป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธ์ดงักล่าว (IE = -0.066) และยงัพบว่า บคุลิกภาพกล้าพดู
กล้าแสดงออกก็เป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธ์ของความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธกบัความตัง้ใจ
กลบัไปใช้บริการ (IE = -0.149)  
 ความโกรธมีผลกระทบทางอ้อมตอ่การเผชิญแบบจดัการโดยตรง (IE = 0.073) แต่มี
ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ  (DE = -0.281, IE = 
0.080) ในขณะท่ี ผู้ชายมีความกลวัจะส่งผลกระทบทางตรงตอ่รูปแบบการเผชิญสามรูปแบบ คือ
การเผชิญแบบจดัการโดยตรง การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ และการเผชิญแบบหลีกเล่ียง 
(DE = 0.154, 0.314, 0.263 ตามล าดบั)  
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 รูปแบบการเผชิญก็มีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อความตัง้ใจกลับไปใช้บริการท่ี
แตกต่างกนัออกไปเช่นเดียวกนั การเผชิญแบบจดัการโดยตรงมีผลกระทบทางตรงและผลกระทบ
ทางอ้อมโดยมีทิศทางในทางบวก (DE = 0.132, 0.345 ตามล าดบั) และการเผชิญแบบแสวงหา
การสนบัสนนุมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ  
 ทางเลือกกลบัไปใช้บริการท่ีมีผลกระทบต่อความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (DE = -0.272, 
IE = -0.033) สรุปวา่ อาจจะมีตวัแปรรบกวนท่ีไม่ได้น ามาพิจารณาในตวัแบบ เช่น จ านวนคนร่วม
เดินทาง ระยะทางหรือเวลาท่ีใช้บริการ เป็นต้น และการรับรู้การควบคมุพฤติกรรมเป็นตวัแปรท่ีมี
ผลกระทบตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการมากท่ีสดุในตวัแบบเพศชาย ซึ่งมีผลกระทบทางตรงต่อ
ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการในทิศทางบวก (DE = 0.768) โดยมีสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน
ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการสงูกวา่ตวัแปรอ่ืน 
 ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในตวัแบบขัน้สดุท้ายของเพศหญิง ได้ผลดงัตารางท่ี 4.22 
พบว่า ตวัแปรต้นหรือตวัแปรภายนอกของตวัแบบ ประกอบไปด้วยบุคลิกภาพทัง้สามลกัษณะ คือ 
กล้าพูดกล้าแสดงออก มองโลกในแง่ดี และหวัน่ไหวทางอารมณ์ นอกเหนือจากนัน้ถือเป็นตวัแปร
ภายในหรือตวัแปรตามของตวัแบบ และเห็นได้ว่าในตวัแบบเพศหญิงเกือบทกุตวัแปรมีผลกระทบ
ตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (ยกเว้นการเผชิญแบบหลีกเล่ียง) และทกุตวัแปรนัน้ก็มีผลกระทบ
ตอ่ความสขุด้วยเชน่กนั (ยกเว้นการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ)  
 ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการมีผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่ความตัง้ใจกลบัไป
ใช้บริการ (DE = 0.222, IE = 0.075) และความสขุ (DE = 0.130, IE = 0.036) นอกจากนัน้
บุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกมีผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อความตัง้ใจกลับไปใช้
บริการ (DE = 0.146, IE = 0.165) แตมี่ผลกระทบทางอ้อมตอ่ความสขุ (IE = 0.057) ในขณะท่ี
บลุิกภาพมองโลกในแง่ดีส่งผลกระทบทางอ้อมตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (IE = 0.006) แตมี่
ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมตอ่ความสขุ (DE = 0.139, IE = 0.021) และบคุลิกภาพ
หวัน่ไหวทางอารมณ์มีผลกระทบทางอ้อมเท่านัน้ โดยมีผลกระทบตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ
และความสขุ (IE = 0.143, -0.022 ตามล าดบั) เห็นวา่ในเพศหญิงบคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์
ก็มีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการเชน่เดียวกบัเพศชาย 
 อารมณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นอีกปัจจยัในการท านายความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการของเพศหญิง โดย
ความโกรธมีผลกระทบทางอ้อมกบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการและความสขุ (IE= -0.138, -0.066 
ตามล าดบั) และความกลวัและความสขุนัน้ไม่สามารถท านายความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการได้ แต่
พบว่าอารมณ์ระหว่างความโกรธและความกลวัมีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบการเผชิญและความ
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ตัง้ใจกลับไปใช้บริการ โดยตวัแปรผลคูณ (ความโกรธ × ความกลัว) ส่งผลกระทบทางตรงต่อ
รูปแบบการเผชิญทัง้ 3 รูปแบบ คือ การเผชิญแบบจดัการโดยตรง (DE = 0.186) การเผชิญแบบ
แสวงหาการสนบัสนนุ (DE = 0.438) และการเผชิญแบบหลีกเล่ียง (DE = -0.203) แตต่วัแปรผล
คณูมีผลกระทบทางอ้อมตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการเทา่นัน้ (IE = -0.080)  
 รูปแบบการเผชิญเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้เพ่ือบรรเทาความเครียดและเพิ่มความสขุ ดงันัน้ 
การเผชิญแบบจดัการโดยตรงและการเผชิญแบบหลีกเล่ียงมีผลกระทบทางตรงตอ่ความสขุ (DE = 
0.314, 0.139 ตามล าดบั) และการเผชิญแบบจดัการโดยตรงและการเผชิญแสวงหาการสนบัสนนุ
มีผลกระทบทางตรงตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการเช่นกนั (DE = 0.237, -0.283 ตามล าดบั) และ
การรับรู้การควบคมุพฤติกรรมก็เป็นตวัแปรท่ีมีผลกระทบตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการมากท่ีสุด
เช่นเดียวกนั โดยมีผลกระทบทางตรงในทิศบวกต่อความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (DE = 0.447) 
และยงัสง่ผลกระทบทางจรงตอ่ความสขุด้วย (DE = 0.155) 
 จากตวัแบบขัน้ต้นท่ีตัง้ไว้เพ่ือตอบสมมติฐานการวิจยัจนถึงการปรับปรุงตวัแบบเพ่ือหาตวั
แบบขัน้สุดท้าย พบว่า มีความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงเป็นอย่างมาก ทัง้รูปแบบ
พฤติกรรมการเผชิญ ระดับบุคลิกภาพ หรือแม้แต่ระดบัอารมณ์ โดยในตวัแบบเพศชายมุ้ งเน้น
ความส าคญัของความสามารถในการหาทางเลือกและความสามารถในการควบคมุหรือการวาง
แผนการเดนิทางด้วยตนเอง ซึง่จะมีผลตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการอย่างมาก แตใ่นตวัแบบเพศ
หญิงจะมุ่งเน้นไปท่ีรูปแบบอารมณ์ท่ีซับซ้อน (พบการรวมตวัแปรระหว่างอารมณ์โกรธและกลวั) 
หรือแม้แตพ่บว่าความสขุเป็นตวัแปรตามท่ีเกิดขึน้จากรูปแบบการเผชิญ (ซึ่งเป็นการหาหนทางใน
การบรรเทาอารมณ์และจิตใจให้กลับมามีสภาพปกติ) อีกทัง้ยังพบว่าผู้ ชายมักมักกล้าพูดกล้า
แสดงออก จึงท าให้มักเข้าชนจัดการกับปัญหาโดยตรงไม่ว่ากลัวก็ตาม ในขณะท่ีผู้ หญิงท่ีมัก
อ่อนไหวและหวั่นไหวทางอารมณ์สูง โดยมกัจะหลีกเหล่ียงหรือต้องคอยมองแหล่งสนบัสนุนทาง
ร่างกายและจิตใจของตนเอง 
 
  



99 

 

 99 

4.6 ผลกระทบประสบการณ์ผู้ใช้บริการต่ออารมณ์และความตัง้ใจกลับไปใช้
บริการ 

 
 เน่ืองจากประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการมีผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อความ
ตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ ประกอบกบัประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมกัก่อให้เกิดรูปแบบอารมณ์ท่ี
แตกต่างกันออกไป เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด หรือออกแบบการ
บริการท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ ใช้บริการ เพ่ือใช้ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือการ
บริหารโลจิสติกส์ ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องค้นหาค าตอบเชิงลึกว่าประสบการณ์ใดบ้างท่ีส่งผลกระทบ
ทางตรงในทิศทางบวกหรือลบตอ่อารมณ์และความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ 
 ท าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพห ุ(Multiple Linear Regression Analysis) จ าแนก
ตามเพศ ก าหนดให้ข้อค าถามประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการ จ านวน 21 ข้อท่ีผ่านการวิเคราะห์
ข้อค าถามแล้ว (รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อค าถามสามารถอา่นเพิ่มเติมได้ท่ีภาคผนวก ข) เป็นตวั
แปรอิสระท่ีส่งผลกระทบทางตรงตอ่อารมณ์ทัง้สามรูปแบบ (ความสขุ ความโกรธ และความกลวั) 
และความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ ก าหนดสญัลกัษณ์ของข้อค าถามประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการ 
ดงันี ้

exp1 คนขบัรถปฏิเสธไมรั่บผู้ โดยสาร เลือกรับผู้ โดยสาร  
exp2 คนขบัรถขบัรถหวาดเสียว ประมาท  
exp3 คนขบัรถขบัรถไมถ่กูกฎจราจร  
exp5 คนขบัรถใช้โทรศพัท์ขณะขบัรถ  
exp6 คนขบัรถมีกิริยาวาจา สภุาพ (+) 
exp7 คนขบัรถมีมารยาทตอ่ผู้ โดยสารและคนอ่ืนท่ีร่วมท้องถนน (+) 
exp8 คนขบัรถไมใ่ชม่าตรคา่โดยสาร  
exp9 คนขบัรถทอนเงินไมค่รบ  
exp10 คนขบัรถรับสง่ผู้ โดยสารนอกเส้นทาง พาไปเส้นทางท่ีอ้อม  
exp11 คนขบัรถไลผู่้ โดยสารลงกลางทาง  
exp12 คนขบัรถพดูเร่ืองการเมือง  
exp13 คนขบัรถมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร (+) 
exp14 รถแท็กซ่ีมิเตอร์มีสภาพใหม ่(+) 
exp15 รถแท็กซ่ีมิเตอร์สะอาด ไมมี่กลิ่นเหม็น ไมอ่บัชืน้ (+) 
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exp17 คนขบัรถด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือมนึเมาขณะขบัรถ  
exp18 คนขบัรถสบูบหุร่ีขณะขบัรถ  
exp19 คนขบัรถรับประทานขนมหรืออาหารขณะขบัรถ  
exp20 คนขบัรถมีพฤตกิรรมสอ่เจตนาไปทางก่ออาชญากรรม   
exp21 คนขบัรถมีพฤตกิรรมสอ่เจตนาไปทางก่อการลว่งละเมิดทางเพศ  
exp23 คนขบัรถชว่ยเหลือผู้ โดยสาร เชน่ ชว่ยยกของ (+) 

 
 คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างข้อค าถามทัง้ 21 ข้อ 
ความสขุ ความโกรธ ความกลวั และความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ ดงัตารางท่ี 4.23 ส าหรับตวัอย่าง
ทัง้หมด (n = 501) และตารางท่ี 4.24 และ 4.25 ในกลุ่มเพศชาย (n = 206)  และหญิง (n = 295) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.23  คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อค าถามประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการในตวัอย่างทัง้หมด 
 

  
Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 exp1 3.12 0.52 
                       

2 exp2 2.96 0.68 .52 
                      

3 exp3 3.47 0.75 .46 .34 
                     

4 exp5 2.25 0.80 .53 .34 .38 
                    

5 exp6 2.57 1.08 -.14 -.11 -.35 -.14 
                   

6 exp7 2.84 1.06 .04 .20 .16 -.11 .20 
                  

7 exp8 2.83 1.04 .00 -.14 -.12 .19 .01 -.80 
                 

8 exp9 2.71 0.97 .06 -.26 -.17 .17 -.12 -.73 .74 
                

9 exp10 2.88 1.00 .11 -.21 -.12 .18 -.12 -.74 .73 .85 
               

10 exp11 3.12 0.96 .08 -.15 -.14 .10 -.24 -.71 .63 .69 .78 
              

11 exp12 3.09 0.92 .06 -.15 -.08 .09 -.21 -.76 .73 .59 .65 .81 
             

12 exp13 3.24 0.97 -.13 .01 -.12 -.11 .23 .31 -.29 -.31 -.37 -.44 -.43 
            

13 exp14 3.32 1.07 -.07 .09 .12 .02 .14 .42 -.44 -.51 -.57 -.63 -.59 .79 
           

14 exp15 2.51 0.99 -.05 .11 .01 .06 .11 .48 -.43 -.45 -.44 -.54 -.50 .53 .54 
          

15 exp17 2.74 0.98 .02 -.21 -.22 .01 -.04 -.54 .56 .63 .68 .59 .48 -.58 -.67 -.57 
         

16 exp18 3.09 1.02 -.15 -.33 -.23 -.08 -.07 -.58 .45 .47 .51 .53 .35 -.29 -.35 -.61 .69 
        

17 exp19 2.65 0.90 .39 .18 .18 .28 -.09 -.05 -.03 -.01 .02 -.01 -.06 -.01 .01 -.09 .00 .04 
       

18 exp20 3.03 0.93 .21 .13 .11 .00 .01 -.01 -.11 -.19 -.04 -.08 -.03 .05 .02 -.13 -.05 .05 .39 
      

19 exp21 2.65 1.11 .22 .18 .05 .25 .02 .02 .09 -.13 -.04 -.08 .00 .10 .20 .09 -.06 -.12 .21 .29 
     

20 exp23 4.03 0.82 -.35 -.41 -.19 -.38 .06 .11 -.13 -.04 -.14 -.15 -.10 .36 .26 .24 -.17 -.07 -.53 -.33 -.17 
    

21 HAP 12.20 2.06 -.79 -.72 -.74 -.77 .25 -.09 .02 .06 .02 .04 .03 .12 -.06 -.05 .14 .26 -.33 -.14 -.23 .44 
   

22 ANG 18.21 5.23 -.05 .21 .15 -.16 .16 .90 -.88 -.87 -.90 -.87 -.85 .40 .60 .54 -.66 -.55 .01 .08 .03 .13 -.05 
  

23 FEA 17.94 4.85 -.01 .19 .09 .01 .16 .59 -.54 -.59 -.65 -.69 -.59 .75 .81 .82 -.86 -.75 -.04 -.05 .15 .27 -.10 .69 
 

24 INT 12.94 3.14 -.35 -.26 -.33 -.26 .14 -.22 .19 .25 .18 .10 .02 .17 -.06 -.07 .15 .19 -.21 -.13 -.23 .28 .39 -.18 -.08 
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ตารางท่ี 4.24  คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อค าถามประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการในเพศชาย 
 

  
Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 exp1 3.15 0.62                        
2 exp2 3.02 0.69 .59                       
3 exp3 3.56 0.80 .53 .47                      
4 exp5 2.28 0.94 .67 .59 .66                     
5 exp6 2.60 1.09 -.26 -.15 -.60 -.34                    
6 exp7 2.89 1.07 -.05 .18 -.04 -.21 .33                   
7 exp8 2.82 1.01 .14 -.14 -.04 .26 -.11 -.85                  
8 exp9 2.75 0.91 .14 -.23 -.02 .22 -.29 -.77 .83                 
9 exp10 2.99 1.08 .13 -.23 .00 .21 -.32 -.84 .80 .82                

10 exp11 3.17 0.96 .03 -.20 -.06 .12 -.39 -.75 .68 .74 .86               
11 exp12 3.09 0.87 .05 -.13 -.01 .12 -.40 -.82 .72 .65 .71 .82              
12 exp13 2.89 0.87 -.13 .11 -.14 -.15 .39 .48 -.32 -.35 -.49 -.55 -.51             
13 exp14 2.97 1.04 -.08 .19 .18 .06 .31 .54 -.46 -.54 -.65 -.74 -.62 .77            
14 exp15 2.38 0.96 -.01 .13 .08 .04 .19 .31 -.29 -.30 -.38 -.55 -.46 .66 .66           
15 exp17 2.89 0.95 .04 -.31 -.25 -.09 -.23 -.55 .53 .60 .66 .69 .55 -.74 -.80 -.58          
16 exp18 3.06 1.01 -.12 -.37 -.22 -.13 -.08 -.51 .52 .53 .59 .60 .42 -.47 -.54 -.61 .76         
17 exp19 2.60 0.91 .59 .36 .31 .43 -.15 -.09 .09 .00 .12 .06 .07 -.26 -.14 -.12 .10 -.07        
18 exp20 2.91 0.93 .26 .20 .07 .11 -.13 -.19 .09 -.08 .16 .16 .20 -.28 -.26 -.23 .14 .08 .48       
19 exp21 2.33 0.99 .35 .38 .09 .38 .05 -.18 .23 .09 .16 .04 .11 -.19 -.07 -.13 .12 .04 .45 .45      
20 exp23 3.91 0.91 -.44 -.44 -.27 -.56 .15 .26 -.24 -.13 -.29 -.25 -.18 .49 .25 .32 -.29 -.13 -.68 -.42 -.52     
21 HAP 11.99 2.55 -.82 -.78 -.81 -.90 .42 .05 -.08 -.05 -.05 .03 -.02 .10 -.11 -.07 .19 .25 -.50 -.18 -.36 .52    
22 ANG 18.08 5.34 -.10 .21 .02 -.21 .34 .93 -.90 -.89 -.93 -.89 -.87 .50 .65 .42 -.66 -.59 -.08 -.13 -.15 .25 .04   
23 FEA 16.96 4.87 -.02 .25 .12 .03 .31 .56 -.49 -.54 -.67 -.76 -.60 .83 .86 .83 -.89 -.81 -.12 -.24 -.11 .34 -.11 .67  
24 INT 12.98 3.39 -.38 -.45 -.46 -.35 .21 -.16 .19 .17 .13 .14 .09 .21 -.07 -.01 .00 .07 -.46 -.22 -.31 .44 .49 -.16 .01 
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ตารางท่ี 4.25  คา่เฉล่ีย คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งข้อค าถามประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการในเพศหญิง 
 

  
Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 exp1 3.11 0.43                        
2 exp2 2.93 0.67 .46                       
3 exp3 3.40 0.70 .38 .23                      
4 exp5 2.22 0.69 .33 .10 .08                     
5 exp6 2.55 1.08 -.03 -.08 -.16 .04                    
6 exp7 2.81 1.04 .12 .21 .32 -.01 .11                   
7 exp8 2.85 1.06 -.14 -.13 -.19 .14 .09 -.77                  
8 exp9 2.69 1.01 -.02 -.28 -.28 .14 -.02 -.71 .69                 
9 exp10 2.81 0.94 .09 -.21 -.25 .14 .04 -.67 .68 .88                

10 exp11 3.09 0.96 .12 -.11 -.22 .08 -.13 -.69 .60 .66 .72               
11 exp12 3.08 0.95 .07 -.17 -.14 .07 -.09 -.72 .74 .56 .61 .80              
12 exp13 3.48 0.96 -.13 -.02 -.06 -.07 .15 .24 -.29 -.30 -.28 -.38 -.41             
13 exp14 3.57 1.01 -.05 .06 .14 .00 .03 .38 -.46 -.52 -.51 -.59 -.61 .77            
14 exp15 2.60 1.00 -.08 .12 -.03 .08 .06 .60 -.52 -.54 -.48 -.53 -.52 .45 .45           
15 exp17 2.64 0.99 -.02 -.16 -.24 .10 .08 -.55 .59 .64 .70 .51 .44 -.47 -.58 -.55          
16 exp18 3.11 1.02 -.19 -.30 -.24 -.04 -.07 -.64 .40 .43 .46 .48 .30 -.22 -.26 -.61 .65         
17 exp19 2.68 0.90 .20 .06 .08 .15 -.05 -.01 -.12 -.02 -.06 -.07 -.15 .12 .10 -.08 -.05 .11        
18 exp20 3.11 0.92 .18 .10 .18 -.11 .10 .13 -.24 -.25 -.20 -.25 -.18 .21 .17 -.08 -.15 .03 .33       
19 exp21 2.88 1.14 .14 .10 .08 .19 .02 .16 .01 -.25 -.14 -.14 -.06 .16 .26 .17 -.12 -.23 .06 .16      
20 exp23 4.12 0.73 -.24 -.39 -.09 -.16 -.02 -.01 -.04 .04 .04 -.04 -.04 .23 .22 .15 -.06 -.03 -.41 -.29 .03     
21 HAP 12.35 1.63 -.76 -.67 -.65 -.58 .09 -.25 .11 .18 .12 .07 .08 .10 -.07 -.05 .13 .29 -.17 -.12 -.19 .33    
22 ANG 18.29 5.16 .01 .21 .27 -.11 .04 .88 -.87 -.87 -.88 -.85 -.85 .36 .59 .62 -.66 -.52 .08 .24 .14 .01 -.16   
23 FEA 18.63 4.73 .01 .17 .11 .01 .07 .65 -.59 -.63 -.62 -.65 -.60 .70 .76 .82 -.83 -.74 .00 .05 .26 .18 -.12 .72  
24 INT 12.92 2.96 -.32 -.10 -.21 -.17 .08 -.27 .20 .31 .23 .08 -.04 .15 -.06 -.11 .26 .29 .00 -.06 -.19 .13 .29 -.20 -.16 
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 ในการวิเคราะห์น่าจะมีปัญหาความสัมพันธ์ร่วมของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity 
Problem) เน่ืองจากเป็นข้อค าถามวดัระดบัประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการเช่นกันมาเป็นตวัแปร
อิสระ จึงมีแนวโน้มว่าข้อค าถามดงักล่าวอาจจะมีความสมัพนัธ์ภายในสูง ดงันัน้ จึงใช้ระเบียบวิธี
คดัเลือกแบบขัน้ตอน (Stepwise Method) ในการคดัเลือกข้อค าถามประสบการณ์ 21 ข้อค าถาม 
เข้าไปในสมการเพ่ือท านายตวัแปรตามทัง้ 4 ตวัแปร คือ ความสขุ ความโกรธ ความกลวั และความ
ตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ และน าคา่ปัจจยัการเพิ่มของความแปรปรวน (Variance Inflation Factor) 
หรือคา่ VIF มาตรวจจบัปัญหาดงักล่าวซึ่งไม่ควรมีคา่เกิน 10  (Allison, 1999)ได้ผลการวิเคราะห์
ดงัตารางท่ี 4.26 ถึง 4.29 
  
ตารางท่ี 4.26  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหขุองข้อค าถามประสบการณ์ตอ่ความสขุ 
 

HAP 
 

B S.E. t-test p β VIF R
2 

Male (Constant) 22.60 0.17 133.01 .00  
 

.971 

 
ใช้โทรศพัท์ขณะขบัรถ -1.28 0.05 -26.79 .00 -.47 2.13 

 
 

ขบัรถหวาดเสยีว ประมาท -1.27 0.06 -22.90 .00 -.34 1.56 
   ขบัรถไมถ่กูกฎจราจร -1.09 0.05 -21.35 .00 -.34 1.79 
 Female (Constant) 23.38 0.27 87.32 .00  

 
.869 

 
ปฏิเสธไมรั่บผู้โดยสาร  -1.71 0.09 -18.61 .00 -.45 1.31 

 
 

ขบัรถไมถ่กูกฎจราจร -1.06 0.05 -19.66 .00 -.45 1.17 
   ใช้โทรศพัท์ขณะขบัรถ -0.95 0.05 -17.62 .00 -.40 1.13 
  

 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ในเพศชายประสบการณ์ของผู้ใช้บริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบั
ความสขุ ได้แก่ คนขบัรถใช้โทรศพัท์ขณะขบัรถ (β = -0.47) คนขบัรถขบัรถหวาดเสียว ประมาท  
(β = -0.34) และคนขบัรถขบัรถไม่ถกูกฎจราจร (β = -0.34) ในเพศหญิง ได้แก่ คนขบัรถปฏิเสธไม่
รับผู้ โดยสาร เลือกรับผู้ โดยสาร (β = -0.45) คนขบัรถขบัรถไม่ถูกกฎจราจร (β = -0.45) และ
คนขบัรถใช้โทรศพัท์ขณะขบัรถ (β = -0.40) โดยทัง้สองตวัแบบมีคา่สมัประสิทธ์ิการก าหนดเท่ากบั 
0.971 ในเพศชายและ 0.869 ในเพศหญิง และทุกข้อค าถามมีค่าปัจจัยการเพิ่มของความ
แปรปรวน (VIF) น้อยกวา่ 10 
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ตารางท่ี 4.27  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหขุองข้อค าถามประสบการณ์ตอ่ความโกรธ 
 
ANG   B S.E. t-test p β VIF R

2 

Male (Constant) 35.99 0.14 65.95 .00  
 

.983 

 
รับสง่นอกเส้นทาง พาอ้อม -2.30 0.08 -28.45 .00 -.47 3.15 

 
 

พดูเร่ืองการเมือง -1.98 0.09 -22.84 .00 -.32 2.30 
   ไมใ่ช่มาตรคา่โดยสาร -1.57 0.09 -17.86 .00 -.30 3.23 
 Female (Constant) 25.84 0.45 57.17 .00  

 
.974 

 
มีมารยาท 1.72 0.07 23.21 .00 .35 2.51 

 
 

รับสง่นอกเส้นทาง พาอ้อม -2.43 0.07 -33.53 .00 -.44 1.94 
   พดูเร่ืองการเมือง -1.80 0.08 -23.87 .00 -.33 2.19 
  

 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ในเพศชายประสบการณ์ของผู้ ใช้บริการท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
ความโกรธ ได้แก่ คนขบัรถรับส่งผู้ โดยสารนอกเส้นทาง พาไปเส้นทางท่ีอ้อม (β = -0.47) คนขบัรถ
พดูเร่ืองการเมือง (β = -0.32) และคนขบัรถไม่ใช่มาตรคา่โดยสาร (β = -0.30) ในเพศหญิง ได้แก่ 
คนขบัรถมีมารยาทตอ่ผู้ โดยสารและคนอ่ืนท่ีร่วมท้องถนน (β = 0.35) คนขบัรถรับส่งผู้ โดยสารนอก
เส้นทาง พาไปเส้นทางท่ีอ้อม (β = -0.44) และคนขบัรถพดูเร่ืองการเมือง (β = -0.33) โดยทัง้สอง
ตวัแบบมีคา่สมัประสิทธ์ิการก าหนดเท่ากบั 0.983 ในเพศชายและ 0.974 ในเพศหญิง และทกุข้อ
ค าถามมีคา่ปัจจยัการเพิ่มของความแปรปรวน (VIF) น้อยกวา่ 10  
 
ตารางท่ี 4.28  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหขุองข้อค าถามประสบการณ์ตอ่ความกลวั 
 
FEA   B S.E. t-test p β VIF R

2 

Male (Constant) 20.52 0.49 41.80 .00  
 

.956 

 
มนึเมาขณะขบัรถ -3.19 0.10 -30.78 .00 -.62 1.51 

 
 

รถแท็กซี่มเิตอร์สะอาด 2.37 0.10 23.10 .00 .47 1.51 
 Female (Constant) 14.41 0.37 38.67 .00  

 
.973 

 
มนึเมาขณะขบัรถ -1.07 0.07 -14.47 .00 -.22 2.58 

 
 

รถแท็กซี่มเิตอร์สะอาด 1.66 0.06 26.73 .00 .35 1.87 
 

 
รถแท็กซี่มเิตอร์มีสภาพใหม ่ 1.86 0.06 31.52 .00 .40 1.73 

   สบูบหุร่ีขณะขบัรถ -1.26 0.07 -18.69 .00 -.27 2.30 
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 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ในเพศชายประสบการณ์ของผู้ ใช้บริการท่ีมีความสมัพนัธ์กับ
ความกลวั ได้แก่ คนขบัรถด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือมึนเมาขณะขบัรถ (β = -0.62) และรถ
แท็กซ่ีมิเตอร์สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่อบัชืน้ (β = 0.47) ในเพศหญิง ได้แก่ คนขบัรถด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ หรือมนึเมาขณะขบัรถ (β = -0.22) รถแท็กซ่ีมิเตอร์สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่อบัชืน้ (β 

= 0.35) รถแท็กซ่ีมิเตอร์มีสภาพใหม่ (β = 0.40) และคนขบัรถสบูบหุร่ีขณะขบัรถ (β = -0.27) โดย
ทัง้สองตวัแบบมีคา่สมัประสิทธ์ิการก าหนดเท่ากบั 0.956 ในเพศชายและ 0.973 ในเพศหญิง และ
ทกุข้อค าถามมีคา่ปัจจยัการเพิ่มของความแปรปรวน (VIF) น้อยกวา่ 10 
 
ตารางที่ 4.29  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหขุองข้อค าถามประสบการณ์ตอ่ความตัง้ใจกลบัไป

ใช้บริการ 
 
INT   B S.E. t-test p β VIF R

2 

Male (Constant) 31.77 2.35 13.51 .00  
 

.497 

 
ขบัรถไมถ่กูกฎจราจร -2.15 0.38 -5.64 .00 -.51 3.20 

 
 

รับประทานขนมหรืออาหาร -1.21 0.24 -5.09 .00 -.32 1.59 
 

 
ไมใ่ช่มาตรคา่โดยสาร -1.07 0.21 -5.17 .00 -.32 1.48 

 
 

มนึเมาขณะขบัรถ -2.08 0.34 -6.15 .00 -.58 3.52 
 

 
ขบัรถหวาดเสยีว ประมาท -1.64 0.34 -4.78 .00 -.34 1.92 

 
 

รถแท็กซี่มเิตอร์มีสภาพใหม ่ 0.68 0.29 2.31 .02 .21 3.14 
 

 
ปฏิเสธไมรั่บผู้โดยสาร -1.09 0.44 -2.46 .02 -.20 2.59 

   กิริยาวาจา สภุาพ 0.56 0.25 2.25 .03 .18 2.46 
 Female (Constant) 20.17 2.48 8.14 .00  

 
.366 

 
ปฏิเสธไมรั่บผู้โดยสาร -1.86 0.40 -4.70 .00 -.27 1.49 

 
 

ทอนเงินไมค่รบ -0.58 0.24 -2.44 .02 -.20 3.01 
 

 
พดูเร่ืองการเมือง -1.41 0.27 -5.28 .00 -.45 3.32 

 
 

มีมารยาท 0.89 0.26 3.41 .00 .32 3.85 
 

 
มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 1.33 0.24 5.57 .00 .43 2.70 

 
 

รถแท็กซี่มเิตอร์มีสภาพใหม ่ 1.07 0.29 3.75 .00 .37 4.33 
 

 
มนึเมาขณะขบัรถ -0.50 0.21 -2.39 .02 -.17 2.17 

   ขบัรถหวาดเสยีว ประมาท -0.59 0.25 -2.32 .02 -.13 1.48 
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 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ในเพศชายประสบการณ์เชิงลบของผู้ ใช้บริการท่ีมีความสมัพนัธ์
กับความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ ได้แก่ คนขบัรถขบัรถไม่ถูกกฎจราจร (β = -0.51) คนขับรถ
รับประทานขนมหรืออาหารขณะขบัรถ (β = -0.32) คนขบัรถไม่ใช่มาตรคา่โดยสาร (β = -0.32) 
คนขบัรถด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือมึนเมาขณะขบัรถ (β = -0.58) คนขบัรถขบัรถหวาดเสียว 
ประมาท (β = -0.34) และคนขบัรถปฏิเสธไม่รับผู้ โดยสาร เลือกรับผู้ โดยสาร (β = -0.20) ในส่วน
ประสบการณ์เชิงบวกท่ีมีความสัมพนัธ์กับความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ ได้แก่ รถแท็กซ่ีมิเตอร์มี
สภาพใหม ่(β = 0.21) และคนขบัรถมีกิริยาวาจาสภุาพ (β = 0.18) ซึ่งมีคา่สมัประสิทธ์ิการก าหนด
เทา่กบั 0.497 และทกุข้อค าถามมีคา่ปัจจยัการเพิ่มของความแปรปรวน (VIF) น้อยกวา่ 10 
 ในเพศหญิงประสบการณ์เชิงลบของผู้ ใช้บริการท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจกลบัไปใช้
บริการ ได้แก่ คนขบัรถปฏิเสธไม่รับผู้ โดยสาร เลือกรับผู้ โดยสาร (β = -0.27) คนขบัรถทอนเงินไม่
ครบ (β = -0.20) คนขบัรถพดูเร่ืองการเมือง (β = -0.45) คนขบัรถด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หรือมึน
เมาขณะขบัรถ (β = -0.17) และคนขับรถขบัรถหวาดเสียว ประมาท (β = -0.13) ในส่วน
ประสบการณ์เชิงบวกท่ีมีความสมัพนัธ์กับความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ ได้แก่ คนขบัรถมีมารยาท
ตอ่ผู้ โดยสารและคนอ่ืนท่ีร่วมท้องถนน (β = 0.32)คนขบัรถมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร (β = 0.43) และ
รถแท็กซ่ีมิเตอร์มีสภาพใหม่ (β = 0.37) ซึ่งมีค่าสมัประสิทธ์ิการก าหนดเท่ากับ 0.366 และทกุข้อ
ค าถามมีคา่ปัจจยัการเพิ่มของความแปรปรวน (VIF) น้อยกวา่ 10 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิยั 
  

 งานวิจยัเร่ือง “ผลกระทบจากการบริการของแท็กซ่ีมิเตอร์ต่ออารมณ์ รูปแบบการเผชิญ 
และความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ โดยมีเพศและบุคลิกภาพเป็นตวัแปรก ากับ” สามารถสรุปและ
อภิปรายผลท่ีได้จากการศกึษา โดยครอบคลมุเนือ้หาะส าคญั ดงันี ้

5.1 สรุปผลการวิจยั 

5.2 ข้อจ ากดัการวิจยั 

5.3 การอภิปรายผลการวิจยั 

5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจยัในอนาคต 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
 ในการวิจยัครัง้นีพ้บความแตกตา่งระหว่างเพศในการวิเคราะห์ตวัแบบตัง้ต้น (ภาพท่ี 4.1 
และ 4.2) จนถึงการปรับปรุงตวัแบบเป็นตวัแบบขัน้สดุท้าย (ภาพท่ี 4.12 และ 4.13) ท่ีช่วยอธิบาย
ภาพรวมของตวัแบบทัง้สองวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร 
 การพิจารณาตวัแบบขัน้สุดท้ายของงานวิจยั พบว่า ความแตกต่างท่ีชดัเจนระหว่างเพศ
ชายและหญิง คือ การรับรู้ทางอารมณ์ท่ีเกิดจากประสบการณ์ผู้ ใช้บริการ และส่งผลต่อไปยัง
รูปแบบการเผชิญ โดยในผู้ชายมกัมีพฤติกรรมเผชิญแบบจดัการโดยตรงแม้ว่าจะมีความกลวัอยู่ใน
ใจ และหากมีระดบับุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกสูงจะเผชิญแบบจดัการโดยตรงด้วยเช่นกัน 
แต่ถ้ามีอารมณ์โกรธเข้ามามีความสัมพันธ์ด้วย ผู้ ชายมักจะควบคุมอารมณ์ไม่กล้าจะแสดง
พฤตกิรรมเผชิญแบบจดัการโดยตรงมากเท่าใด อาจเพราะไม่ต้องการถกูความโกรธครอบง าจึงท า
ให้ระดบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรงลดลง แต่ถ้าผู้ชายกลวัสามารถเกิดพฤติกรรมเผชิญได้ทัง้
สามรูปแบบ 

 หากเป็นผู้หญิง อารมณ์ท่ีเกิดจากการใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์จะมีความซบัซ้อน และแสดง
ออกมาในลกัษณะความกลวัผสมกับความโกรธ โดยธรรมชาติความกลวัเป็นอารมณ์ท่ีสามารถ
พฒันาไปเป็นความโกรธแบบแอบแฝง มกัจะไม่แสดงพฤติกรรมโต้ตอบแบบการจดัการโดยตรงจะ
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มีเพียงอารมณ์คกุรุ่นอยู่ภายในใจซึ่งจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ ชาย (Bjorkqvist and Niemela, 
1992) ในการวิจยันีก็้พบว่า ความโกรธเป็นตวัแปรก ากับเพิ่มความสมัพนัธ์ระหว่างความกลวักับ
การเผชิญแบบจดัการโดยตรง และระหว่างความกลวักบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ แต่
จะมีผลกระทบเชิงปรับลดความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวกับการเผชิญแบบหลีกเล่ียง ตาม
สมมติฐานการวิจยัท่ี 13 ถึง 15 และรูปแบบการเผชิญท่ีแสดงออกมาจะส่งผลกระทบทางบวกไป
ยงัความสขุ เห็นได้วา่รูปแบบการเผชิญเป็นพฤตกิรรมท่ีชว่ยบรรเทาและฟืน้ฟสูภาพจิตใจ 

 บคุลิกภาพเป็นคณุลกัษณะท่ีบอกถึงพืน้ฐานอปุนิสยัของแตล่ะคน โดยบุคลิกภาพกล้าพดู
กล้าแสดงออกเป็นบคุลิกภาพท่ีท าให้คนมีความกล้าพูด กล้าท า และกล้าตดัสินใจมากขึน้ โดยมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรงในเพศชายแตไ่ม่พบนยัส าคญัในเพศหญิง  
บคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็นคณุลกัษณะท่ีท าให้ทศันะการมองโลกของคนมีทิศทางดีขึน้ พบว่า 
มีความสัมพันธ์กับการเผชิญแบบจัดการโดยตรงในเพศชาย และการเผชิญแบบแสวงหาการ
สนบัสนุนในเพศหญิง และมีผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการและความสุข  
และบุคลิกภาพหวั่นไหวทางอารมณ์เป็นคุณลักษณะท่ีก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในอารมณ์ มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกับความโกรธและกลวั ซึ่งหากมีระดบับุคลิกภาพหวั่นไหวทางอารมณ์สูง
มกัจะมีการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ  
 ถ้าหากพิจารณาตวัแปรบุคลิกภาพว่าเป็นตวัแปรก ากับความสมัพนัธ์ระหว่างอารมณ์กับ
รูปแบบการเผชิญหรือไม่ พบว่า  ในเพศชายบุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกเป็นตวัแปรก ากับ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความโกรธกบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรง ในกรณีท่ีมีระดบัความโกรธท่ีต ่า 
คนท่ีกล้าพูดกล้าแสดงออกจะมีระดบัการเผชิญแบบจัดการโดยตรงสูงกว่าคนท่ีไม่กล้าพูดกล้า
แสดงออก แต่หากมีความโกรธเพิ่มขึน้ คนท่ีไม่กล้าพูดกล้าแสดงออกจะมีการเผชิญแบบจดัการ
โดยตรงเพิ่มขึน้ แตค่นท่ีกล้าพดูกล้าแสดงออกจะมีการเผชิญแบบจดัการโดยตรงลดลง  
 นอกจากนี ้ในเพศชายบคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์จะเป็นตวัแปรก ากับความสมัพนัธ์
ระหว่างความกลัวและการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุน ถ้าหากมีระดบัความหวั่นไหวทาง
อารมณ์ท่ีต ่า ระดับการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุนจะเพิ่มขึน้ถ้าหากมีความกลัวเข้ามา
เก่ียวข้อง แตห่ากมีบคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์ท่ีสงู การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุจะมี
ระดบัสงูไมว่า่จะกลวัมากหรือน้อยก็ตาม 
 อยา่งไรก็ตาม ตวัแปรเป้าหมายท่ีต้องการศกึษาคือความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ ผลกระทบ
จากรูปแบบการเผชิญท่ีมีตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ ในเพศชาย การเผชิญแบบจดัการโดยตรง
และการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ 
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แตใ่นเพศหญิงกลบัพบว่า การเผชิญแบบจดัการโดยตรงจะมีความสมัพนัธ์ทางบวก แตก่ารเผชิญ
แบบแสวงหาการสนบัสนนุมีความสมัพนัธ์ทางลบตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ  
 การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมเป็นตวัแปรท่ีส่งผลกระทบในทางบวกมากท่ีสุดต่อความ
ตัง้ใจกลบัไปใช้บริการทัง้ในเพศชายและหญิง แตท่างเลือกการใช้บริการมีผลกระทบในทางลบตอ่
ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการเฉพาะเพศชาย ซึง่ในเพศหญิงไม่พบนยัส าคญัดงักล่าว นอกเหนือจาก
ตวัแปรเชิงพฤตกิรรมแล้ว อารมณ์และประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการก็สามารถท านายความตัง้ใจ
กลับไปใช้บริการได้ด้วยเช่นกัน โดยเพศชาย พบว่า ความโกรธมีความสัมพนัธ์ทางลบต่อความ
ตัง้ใจกลับไปใช้บริการ และในเพศหญิง พบว่า ประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการมีความสมัพันธ์
ทางบวกตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ 
 ประสบการณ์ของผู้ ใช้บริการถือเป็นตวัแปรส าคญัในการค้นหาเหตผุลว่าอะไรเป็นสาเหตุ
ของการเกิดอารมณ์เชิงลบและลดระดบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการของผู้ โดยสาร ซึ่งประสบการณ์
นัน้มีผลกระทบทางตรงต่อทัง้อารมณ์และความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ และในการศึกษานี ้พบว่า 
ประสบการณ์ท่ีท าให้ผู้ โดยสารชายไม่มีความสุข ได้แก่ คนขบัรถใช้โทรศพัท์ขณะขบัรถ คนขบัรถ
ขับรถหวาดเสียวหรือประมาท และคนขับรถไม่ขับรถตามกฎจราจร ในขณะท่ีเพศหญิง พบว่า 
คนขบัรถขบัรถไม่ถูกกฎจราจรและคนขบัรถใช้โทรศพัท์ขณะขบัรถเป็นปัญหาเช่นกัน แต่ปัญหาท่ี
ท าให้ผู้ โดยสารหญิงไม่มีความสุขมากท่ีสดุคือ ปัญหาคนขบัรถปฏิเสธไม่รับผู้ โดยสารหรือเลือกรับ
ผู้ โดยสาร  
 ความโกรธของผู้ โดยสารมกัเกิดจากปัญหาจากคนขบัรถแท็กซ่ีมิเตอร์ เช่น คนขบัรถรับส่ง
ผู้ โดยสารนอกเส้นทางหรือพาไปเส้นทางท่ีอ้อม คนขบัรถพดูเร่ืองการเมือง และคนขบัรถไม่ใช่มาตร
คา่โดยสารหรือโกงคา่โดยสาร เป็นต้น แตใ่นผู้ โดยสารหญิงจะเน้นไปท่ีเร่ืองมารยาทของคนขบัรถท่ี
มีต่อผู้ โดยสารและคนร่วมท้องถนน และหากคนขบัแท็กซ่ีมิเตอร์มีพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายจะเป็นสาเหตุเหตุให้ผู้ โดยสารทัง้ผู้ ชายและผู้ หญิงกลัว เช่น คนขับรถด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์หรือมึนเมาขณะขบัรถ เป็นต้น ในขณะท่ีพฤติกรรมส่อเจตนาไปทางก่ออาชญากรรม
หรือลวนลามทางเพศ พบวา่ ไมไ่ด้มีผลกระทบตอ่อารมณ์ของผู้ โดยสาร อาจเพราะสองเหตกุารณ์นี ้
เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ยาก ผู้ โดยสารมีโอกาสพบเจอกบัประสบการณ์หรือเหตกุารณ์ดงักลา่วต ่า 
  ประสบการณ์ท่ีเป็นเหตใุห้ความตัง้ใจกลับไปใช้บริการของผู้ โดยสารลดให้ต ่าลง ได้แก่ 
การปฏิเสธไมรั่บผู้ โดยสารหรือเลือกรับผู้ โดยสาร ขบัรถไม่ถกูต้องตามกฎจราจร ประมาท หรือชวน
พูดคยุเร่ืองการเมือง ไม่ใช่มาตรโดยสารหรือโกงค่าโดยสาร ทอนเงินไม่ครบ หรือพฤติกรรมเส่ียง
จากการท่ีคนขับรถด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือมึนเมาขณะขับรถ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หาก
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ผู้ โดยสารมีประสบการณ์ท่ีดีจะท าให้ระดบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ให้สงูขึน้ เช่น 
รถแท็กซ่ีมิเตอร์มีสภาพใหม่ หรือคนขบัรถมีกิริยาวาจาสภุาพ มีมารยาทและอธัยาศยัท่ีดีและเป็น
มิตร ดงันัน้ การวางแนวทางปรับปรุงและพฒันาประสบการณ์ทัง้เชิงบวกและลบเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นตอ่
การรักษาลกูค้าให้ใช้บริการตอ่ไป 
 
5.2 ข้อจ ากัดการวิจัย 

 
 ความแตกตา่งระหวา่งเพศท่ีชดัเจนท าให้ตวัแบบเดมิ (ตวัแบบรวมทัง้สองเพศ) มีปัญหาใน
การประมาณคา่พารามิเตอร์ จึงจ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตวัแบบ และในแผนการสุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศ โดยในท่ีนีสุ้่มตวัอย่างแบบสองขัน้ตอน ในขัน้
แรกท าการสุม่เขตการปกครองส าหรับการลงพืน้ท่ีในการส ารวจ และขัน้ท่ีสองท าการสุ่มผู้ ใช้บริการ
แท็กซ่ีมิเตอร์โดยไม่ได้ค านึงถึงเพศ ดงันัน้ เม่ือต้องวิเคราะห์จ าแนกตามเพศแล้ว ขนาดตวัอย่างจึง
มีไม่เพียงพอส าหรับการประมาณค่าแบบความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) และ
น่าจะท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการประมาณพารามิเตอร์ เกิดปัญหาในการปรับปรุงตวัแบบ 
โดยเฉพาะในตวัแบบเพศชายท่ีมีขนาดตวัอยา่งเล็กกวา่เพศหญิงอยา่งมาก 
 การวิเคราะห์แผนภาพเส้นทางไม่สามารถทดสอบความผันแปรของตัวแบบ (Model 
Invariant) โดยใช้กลยทุธ์วิเคราะห์ตวัอย่างพห ุ(Multi-sample Strategy) (Sorbom, 1974) ซึ่งท า
ได้เพียงการสร้างตวัแบบทีละตวัแบบแล้วพิจารณาแยก และท าการสร้างตวัแปรสร้างจากการรวม
ผลคะแนนข้อค าถามซึ่งไม่สามารถพิจารณาค่าความคลาดเคล่ือนจากมาตรวดั (Measurement 
Error) เข้าไปในตวัแบบ โดยถือวา่เป็นตวัแปรสงัเกตได้แตเ่น่ืองจากมาตรวดัมีความเช่ือมัน่คอ่นข้าง
ดีหรือดีมากจงึไมน่า่กงัวล 
 การบริการแท็กซ่ีมิเตอร์เป็นการบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ซึ่งแทบจะไม่มีโอกาสเลยท่ีจะ
สุม่นัง่หรือกลบัไปใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์คนัเดมิได้อีก เป็นการศึกษาลกัษณะประสบการณ์ในระดบั
บุคคลแต่ส่งผลไปถึงความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ทัง้หมดทุกคนั หรือเรียกกว่ามองผู้
ให้บริการแบบเหมารวม (Stereotype) ไม่ว่าผู้ โดยสารจะได้รับประสบการณ์ท่ีดีหรือไม่ ผู้ โดยสาร
จะอนมุานวา่จะเจอประสบการณ์แบบเดียวกนักบัผู้ให้บริการทกุคน  
 การใช้บุคลิกภาพเป็นตัวแปรก ากับเป็นการศึกษาท่ีท าให้เข้าใจถึงพฤติกรรมและ
กระบวนการคิดของมนษุย์ รูปแบบพฤติกรรมจะถกูก าหนดและแสดงออกมาตามคณุลกัษณะของ
บุคลิกภาพนัน้ อย่างไรก็ตาม ในทางการตลาดไม่สามารถน าตวัแปรบุคลิกภาพมาเป็นตวัแปร
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แบง่แยกกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย (Target Group) เน่ืองจากคณุลกัษณะท่ีก าหนดบคุลิกภาพมีความ
เป็นนามธรรมอย่ภายในจิตใจของมนษุย์ ท าให้การจ าแนกลกูค้าจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือตา่ง ๆ ใน
การตรวจสอบวา่ลกูค้าคนใดมีบคุลิกภาพลกัษณะใด ซึง่สิน้เปลืองเวลา งบประมาณ และเป็นไปได้
ยากในทางปฏิบตั ิ
 ในการส ารวจเป็นการถามค าถามหลงัจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์
แล้ว ไมไ่ด้สอบถามขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามใช้บริการอยู่ขณะนัน้หรือหลงัจากเพิ่งใช้บริการเสร็จ 
เพราะฉะนัน้ ค าตอบท่ีได้โดยมีช่วงเวลาระหว่างใช้บริการกับตอนตอบค าถาม อาจจะไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง (ขณะเกิดเหตกุารณ์บนรถแท็กซ่ี)  
 อยา่งไรก็ตาม ข้อจ ากดัทัง้หมดนีส้ามารถแก้ไขได้ในการวิจยัในอนาคต 
 
5.3 การอภปิรายผลการวิจัย 

 
5.3.1 การอภปิรายผลการวิจัยในเชิงทฤษฏี 

 เดมิทีการศกึษารูปแบบความสมัพนัธ์จากตวัแบบตัง้ต้นใช้ตวัแบบตัง้ต้นเพียงตวัแบบเดียว 
(ตวัแบบจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด) แตพ่บว่าตวัแบบความสมัพนัธ์ดงักล่าวมีปัญหาการประมาณ
คา่พารามิเตอร์ ค่าเศษเหลือจากการประมาณมีค่าท่ีสงู และทิศทางของความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรบางตวัแปรไม่สามารถอธิบายตามหลกัทฤษฎีได้ ดงันัน้ จ าเป็นต้องท าการแบ่งวิเคราะห์ตวั
แบบออกเป็นสองตัวแบบตามเพศ ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ แต่ยังคงต้องมีการ
ปรับปรุงตวัแบบเพ่ือหาตวัแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการสรุปผลงานวิจยั และในตวัแบบขัน้สดุท้าย 
ยงัคงพบวา่ตวัแบบทัง้สองเพศยงัคงแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า มีบางค่าพารามิเตอร์ท่ีมีค าตอบไม่ตรงกับ
งานวิจยัท่ีท าการทบทวนวรรณกรรมมาข้างต้น ประกอบไปด้วย 
 สมมติฐานท่ี 7 ในเพศชายและหญิงประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการมีความสมัพนัธ์ทาง
ลบกับการเผชิญแบบหลีกเล่ียง แต่ในท่ีนีพ้บว่ามีทิศทางความสัมพันธ์ในทางบวก เน่ืองจาก 
ผู้ โดยสารกับคนขับแท็กซ่ีมิเตอร์ต่างเป็นคนแปลกหน้าต่อกันและกัน โดยธรรมชาติของมนุษย์
อาจจะมีความไมส่บายใจหรือไมส่นิทใจท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนแปลกหน้า ดงันัน้ผู้ โดยสารน่าจะมี
แนวโน้มท่ีจะพยายามท าเป็นไมใ่สใ่จหรือพยายามไมมี่ปฎิสมัพนัธ์กบัคนขบัรถแท็กซ่ีมิเตอร์ โดยจะ
หนัไปท ากิจกรรมอยา่งอ่ืน เชน่ ฟังเพลง หรือเลน่โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น  
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 สมมติฐานท่ี 8: ในเพศหญิงความโกรธมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเผชิญแบบจดัการ
โดยตรง และสมมติฐานท่ี 10: ในเพศหญิงความโกรธมีความสมัพนัธ์ทางลบกับการเผชิญแบบ
หลีกเล่ียง แตใ่นท่ีนีพ้บว่า มีทิศทางความสมัพนัธ์ในทางตรงกนัข้ามกับสมมติฐาน เน่ืองจาก ส่วน
ใหญ่ผู้หญิงมักมีความหวั่นไหวทางอารมณ์สูง (Costa, Terracciano and McCrae, 2001; 
Weisberg, DeYoung and Hirsh, 2011) และมกัจะเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุหรือเผชิญ
แบบหลีกเล่ียงมากกว่า (Morrow, Thoreson and Penny, 1995; Jordan and Revenson, 1999) 
ดงันัน้ อาจเป็นสาเหตท่ีุผู้หญิงจะไมเ่ผชิญแบบจดัการโดยตรงแตมี่การเผชิญแบบหลีกเล่ียง สาเหตุ
อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผู้ ขับรถแท็กซ่ีมิเตอร์มักเป็นเพศชายซึ่งผู้ หญิงอาจจะคิดว่าไม่
ปลอดภัยกับตนเองถ้าจะมีการเผชิญแบบจัดการโดยตรงหรือเข้าปะทะกับคนขบัแม้ว่าตวัเองจะ
โกรธมากก็ตาม การเผชิญแบบแสวงหากการสนบัสนนุและการเผชิญเผชิญแบบหลีกเล่ียง จึงเป็น
ทางออกท่ีสร้างความอุน่ใจให้ผู้หญิงมากขึน้ 
 สมมติฐานท่ี 9: ในเพศชายความโกรธมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเผชิญแบบแสวงหา
การสนบัสนนุ แตใ่นท่ีนีพ้บว่ามีทิศทางความสมัพนัธ์ในทางลบ เน่ืองจากผู้ชายนัน้ไม่มีความกงัวล
เร่ืองความปลอดภัยแต่อย่างใด เพราะทัง้คนขับรถแท็กซ่ีมิเตอร์และผู้ โดยสารต่างเป็นผู้ ชาย
เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศมาเป็นอุปสรรคในการเผชิญปัญหาแต่อย่างใด  
นอกจากนีผู้้ชายมีความกล้าพดูกล้าแสดงออกและมีการเผชิญแบบจดัการโดยตรงแม้ว่าตวัเองจะ
กลวัก็ตาม ซึง่จะแตกตา่งจากผู้ โดยสารเพศหญิงท่ีได้อภิปรายไปในสมมตุฐิานท่ี 8 และ 10 
 สมมติฐานท่ี 18: ในเพศหญิงบคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกมีความสมัพนัธ์ทางลบกบั
การเผชิญแบบหลีกเล่ียง แตใ่นท่ีนีพ้บวา่ มีทิศทางความสมัพนัธ์ในทางบวก เหตผุลสืบเน่ืองมาจาก
สมมติฐานท่ี 8 และ 10 ท่ีว่าส่วนใหญ่ผู้ หญิงมักมีความหวั่นไหวทางอารมณ์สูง  (Costa, 
Terracciano and McCrae, 2001; Weisberg, DeYoung and Hirsh, 2011) และมกัมีการเผชิญ
แบบแสวงหาการสนบัสนุนและหลีกเล่ียงมากกว่า (Morrow, Thoreson and Penny, 1995; 
Jordan and Revenson, 1999) ดงันัน้ อาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้ผู้หญิงจะไม่เผชิญแบบจดัการ
โดยตรงแตจ่ะไปเผชิญแบบหลีกเล่ียงมากกว่า ส่วนอีกสาเหตนุ่าจะมาจากความแตกตา่งระหว่าง
เพศ (คนขบัรถแท็กซ่ีมิเตอร์มกัเป็นผู้ชาย) เป็นอปุสรรคตอ่การเผชิญแบบจดัการโดยตรง ประกอบ
กับความกลัว กังวลด้านความปลอดภัย ท าให้เลือกท่ีจะเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุนและ
หลีกเล่ียงมากกวา่ แม้วา่ตวัเองจะกล้าพดูกล้าแสดงออกสงูก็ตาม 
 สมมติฐานท่ี 18: ในเพศชายบคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกมีความสมัพนัธ์ทางลบกับ
การเผชิญแบบหลีกเล่ียง แต่ในท่ีนีพ้บว่ามีทิศทางความสมัพนัธ์ในทางบวก เน่ืองจาก ยิ่งผู้ชายมี
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บคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกสงูท าให้มีโอกาสในการเผชิญแบบจดัการโดยตรงสงูเช่นกนั  หาก
เจอปัญหาเพียงเล็กน้อยจากการโดยสาร ผู้ชายจะพยายามไม่สนใจกบัปัญหาเหล่านัน้ จึงอาจท า
ให้ผู้ชายมีพฤตกิรรมเผชิญแบบหลีกเล่ียงแทน เน่ืองจากผู้ โดยสารเพศชายอาจจะคิดว่าเร่ืองเหล่านี ้
เล็กน้อยเกินไปจนไมเ่อามาใสใ่จให้เกิดความร าคาญ  
 สมมติฐานท่ี 19: ในเพศชายและเพศหญิงบุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกเป็นตวัแปร
ก ากับความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธกบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรง โดยท าให้ความสมัพนัธ์
ของตวัแปรทัง้สองสูงขึน้ แต่ในท่ีนีพ้บว่า เม่ือมีระดบับุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกต ่า และมี
ความโกรธสูงจะท าให้ระดบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรงสูงขึน้ แต่ถ้ามีระดบับุคลิกภาพกล้าพูด
กล้าแสดงออกท่ีสงูขึน้ ท าให้ความสมัพนัธ์ของความโกรธและการเผชิญแบบจดัการโดยตรงลดลง 
เน่ืองจาก ความโกรธท่ีมีมากเกินไปท าให้การควบคมุพฤติกรรมลดลง ผู้ โดยสารจ าเป็นต้องป้องกนั
เหตุท่ีเกิดจะเกิดจากการกระท าอันขาดสติ มีการยับยัง้ชั่งใจไม่เผชิญแบบจัดการโดยตรงแม้ว่า
ตนเองจะโกรธและมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกมากก็ตาม ดังนัน้ พฤติกรรมการเผชิญแบบ
จดัการโดยตรงจงึลดลง ในกรณีนีส้ติสมัปชญัญะหรือความสามารถในการควบคมุอารมณ์ อาจจะ
สง่ผลกระทบตอ่ผู้ โดยสารท่ีโกรธมากให้ลดการเผชิญแบบจดัการโดยตรงลง ขณะเดียวกนัผู้ ท่ีโกรธ
เล็กน้อย เม่ือกล้าแสดงออกและมีสติมากขึน้ก็อาจจะเลือกท่ีจะแสดงความรู้สึกออกมาด้วยการ
เผชิญแบบจดัการโดยตรงเพิ่มขึน้ ซึ่งควรจะศกึษาตอ่ไปในอนาคตว่าการปรับหรือควบคมุอารมณ์ 
(Emotion Regulation) มีผลอยา่งไรกบัพฤตกิรรมและรูปแบบการเผชิญ  
 สมมติฐานท่ี 20: ในเพศชายและหญิงบคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกเป็นตวัแปรก ากบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธกบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ โดยท าให้ความสมัพนัธ์
ของตวัแปรทัง้สองลดลง และสมมติฐานท่ี 21: ในเพศชายและหญิงบคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดง
ออกเป็นตวัแปรก ากับความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวกับการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุน 
โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองลดลง แต่ผลการวิจยัไม่อดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
ทัง้นีอ้าจจะเป็นผลมาจากการท่ีสงัคมไทยเป็นสงัคมในระบบอปุถมัภ์ (Patronage System) ไม่ว่า
จะกล้าพูดกล้าแสดงออกหรือไม่ก็ตามเม่ือโกรธหรือกลวั ทางเลือกท่ีคนไทยนิยมใช้คือเผชิญแบบ
แสวงหาการสนบัสนนุจากพรรคพวก ก่อนท่ีจะเผชิญปัญหาโดยตรงเพ่ือให้มัน่ใจว่าตนเองมีคนคอย
ชว่ยเหลือสนบัสนนุ  
 สมมติฐานท่ี 22: ในเพศชายและหญิงบคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกเป็นตวัแปรก ากบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธกับการเผชิญแบบหลีกเล่ียง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
ทัง้สองลดลง และสมมติฐานท่ี 23: ในเพศชายและหญิงบุคลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกเป็นตวั
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แปรก ากบัความสมัพนัธ์ระหวา่งความกลวักบัการเผชิญแบบหลีกเล่ียง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของ
ตวัแปรทัง้สอง แตผ่ลการวิจยัไมอ่ดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้เช่นเดียวกบัสมมติฐานท่ี 22 และ 23 
ข้างต้น สาเหตอุาจเป็นเพราะสงัคมไทยเป็นสงัคมในระบบอปุถมัภ์ ไม่ว่าจะกล้าพดูกล้าแสดงออก
หรือไมก็่ตามเม่ือโกรธหรือกลวั นอกจากการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุแล้ว ทางเลือกท่ีนิยม
ใช้ไม่ตา่งกนั คือ การเผชิญแบบหลีกเล่ียงโดยท าเป็นไม่สนใจกบัปัญหา หนัไปท ากิจกรรมอ่ืน หรือ
พยายามคดิวา่ตวัเองไมเ่คยเจอกบัปัญหาเหลา่นัน้ 
 สมมติฐานท่ี 27: ในเพศชายและเพศหญิงบุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็นตวัแปรก ากับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธกบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรทัง้สองสูงขึน้ แต่ผลการวิจัยไม่อดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อาจจะมีสาเหตมุาจากความ
โกรธท่ีมีมากเกินไปท าให้การควบคมุพฤตกิรรมลดลง ผู้ โดยสารจ าเป็นต้องป้องกนัเหตท่ีุเกิดจะเกิด
จากการกระท าทอนัขาดสต ิมีการยบัยัง้ชัง่ใจไม่เผชิญแบบจดัการโดยตรงแม้ว่าตนเองจะโกรธและ
มองโลกในแง่ดีมากก็ตาม ดังนัน้ พฤติกรรมการเผชิญแบบจัดการโดยตรงจึงลดลง ในกรณีนี ้
สติสมัปชญัญะหรือความสามารถในการควบคมุอารมณ์ อาจจะส่งผลกระทบตอ่ผู้ โดยสารท่ีโกรธ
มากให้ลดการเผชิญแบบจัดการโดยตรงลง ขณะเดียวกันผู้ ท่ีโกรธเล็กน้อย เม่ือมีความคิดท่ีว่า
ปัญหาไม่ได้หนกัหนาและมีสติมากขึน้ก็อาจจะเลือกท่ีจะแสดงพฤติกรรมการเผชิญแบบจดัการ
โดยตรงออกมา 
 สมมติฐานท่ี 28: ในเพศหญิงบุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็นตวัแปรก ากับความสมัพนัธ์
ระหวา่งความโกรธกบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้
สองลดลง และสมมติฐานท่ี 29: ในเพศชายและหญิงบคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็นตวัแปรก ากบั
ความสมัพนัธ์ระหว่างความกลวักับการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนุน โดยท าให้ความสมัพนัธ์
ของตวัแปรทัง้สองลดลง แตผ่ลการวิจยัไม่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก คนมองโลกใน
แง่ดีมกัมีความคิดท่ีว่าปัญหาท่ีเกิดขึน้ไม่ได้เป็นปัญหาท่ีหนกัหนา สามารถแก้ไขหรือจดัการได้ถ้า
พดูคยุกนัดี ๆ หรือเช่ือว่าปัญหาท่ีเกิดนัน้เกิดขึน้ชัว่คราวน่าจะแก้ไขปัญหาได้ ถ้าตนเองไม่สามารถ
แก้ไขได้ก็สามารถหาตวัช่วยสนับสนุนมาช่วยเหลือได้ จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้มีการเผชิญแบบ
แสวงหาการสนบัสนนุสงู 
 สมมติฐานท่ี 30: ในเพศชายและหญิงบุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็นตัวแปรก ากับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธกับการเผชิญแบบหลีกเล่ียง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
ทัง้สองลดลง และสมมติฐานท่ี 31: ในเพศชายและหญิงบุคลิกภาพมองโลกในแง่ดีเป็นตวัแปร
ก ากบัความสมัพนัธ์ระหว่างความกลวักบัการเผชิญแบบหลีกเล่ียง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวั
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แปรทัง้สองลดลง แตผ่ลการวิจยัไม่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจาก แม้ว่าจะโกรธหรือกลวั
มากเพียงใดคนท่ีมองโลกในแง่ดีสูงมักมีความเช่ือว่าปัญหาท่ีเกิดนัน้ไม่ได้เป็นปัญหาท่ีหนกัหนา 
ความกังวลในใจเบาบางลง ท าให้มกักล้าเผชิญแบบจดัการโดยตรง ดงันัน้ จึงส่งผลให้การเผชิญ
แบบหลีกเล่ียงลดลง 
 สมมติฐานท่ี 33: ในเพศชายบุคลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ
การเผชิญแบบหลีกเล่ียง แตใ่นท่ีนีพ้บว่า มีทิศทางความสมัพนัธ์ในทางลบ เน่ืองจาก บุคลิกภาพ
เป็นบุคลิกภาพท่ีก่อให้เกิดความกลวัตามมา และพืน้ฐานของผู้ชายมกัจะกล้าสู้กล้าลุยเพ่ือความ
อยูร่อด (Fight-or-flight Response) หากยิ่งมีบคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์ ผู้ชายมกัจะไม่แสดง
พฤตกิรรมการเผชิญแบบหลีกเล่ียง 
 สมมติฐานท่ี 34: ในเพศชายและหญิงบคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์เป็นตวัแปรก ากับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธกบัการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ โดยท าให้ความสมัพนัธ์
ของตวัแปรทัง้สองสงูขึน้ และสมมติฐานท่ี 35: ในเพศหญิงบคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์เป็นตวั
แปรก ากับความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวกับการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุน โดยท าให้
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สองสงูขึน้ แตผ่ลการวิจยัไมอ่ดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เพราะน่าจะ
เกิดจากการท่ีคนท่ีมีบคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์สูง เป็นคนท่ีไวตอ่การเปล่ียนแปลงความรู้สึก 
แค่มีเหตกุารณ์บางอย่างท่ีผิดปกติไปจากเดิมจะเกิดความกังวลในใจทนัทีโดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้อง
โกรธหรือกลัว แค่มีความหวั่นไหวทางอารมณ์สูงแนวโน้มท่ีคนนัน้จะเผชิญแบบแสวงหาการ
สนบัสนนุก็จะสงูมากกวา่การเผชิญลกัษณะอ่ืน 
 สมมติฐานท่ี 36: ในเพศชายและหญิงบคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์เป็นตวัแปรก ากับ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความโกรธกับการเผชิญแบบหลีกเล่ียง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
ทัง้สองสงูขึน้ และสมมติฐาน 37: ในเพศชายและหญิงบคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์เป็นตวัแปร
ก ากบัความสมัพนัธ์ระหว่างความกลวักบัการเผชิญแบบหลีกเล่ียง โดยท าให้ความสมัพนัธ์ของตวั
แปรทัง้สองสงูขึน้ แตผ่ลการวิจยัไม่อดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ สาเหตเุช่นเดียวกบัสมมติฐานท่ี 
34 และ 35 คือ คนท่ีมีบุคลิกภาพหวั่นไหวทางอารมณ์สูง เป็นคนท่ีไวต่อการเปล่ียนแปลง
ความรู้สกึ แคมี่เหตกุารณ์บางอยา่งท่ีผิดปกติไปจากเดิมจะเกิดความกงัวลในใจทันทีโดยไม่จ าเป็น
ท่ีจะต้องโกรธหรือกลัว นอกจากจะมีการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุนแล้ว บางคนจะมี
พฤติกรรมการเผชิญแบบหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธทันที เพ่ือเป็นการปฏิเสธตนเองว่าปัญหาไม่ได้
เกิดขึน้ หรือปัญหาท่ีเกิดนัน้ไม่เป็นภยัอนัตรายมากเท่าใด แตถ้่าหากความกลวัท่ีมากขึน้อาจท าให้
เปล่ียนไปใช้การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุแทน 
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 สมมติฐานท่ี 39: ในเพศชายการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุมีความสมัพนัธ์ทางลบ
กบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ แตใ่นท่ีนีพ้บว่า มีทิศทางความสมัพนัธ์ในทางบวก เน่ืองจาก ส่วน
ใหญ่ผู้ชายเป็นเพศท่ีมีความกลวัน้อยกว่าผู้หญิง (Stapley and Haviland, 1989; Grossman and 
Wood, 1993; Hess et al., 2009) และมีความกล้าเส่ียงกล้าลยุมากกว่า (Costa, Terracciano 
and McCrae, 2001; Weisberg, DeYoung and Hirsh, 2011) หากผู้ชายมีการเผชิญแบบ
แสวงหาการสนบัสนนุ โดยได้รับการสนบัสนนุจากคนรอบข้างหรือสิ่งอ่ืนท่ีสามารถพึ่งพาได้ ผู้ชาย
มกัจะไมก่ลวั เพราะมีความมัน่ใจเพิ่มขึน้และมีเช่ือว่ามีคนคอยสนบัสนนุ รู้สึกปลอดภยัมากขึน้ จึง
ท าให้ผู้ชายมกัจะกลบัไปใช้บริการตอ่ในอนาคตหากได้รับการสนับสนนุ อีกสาเหตมุาจากเพศของ
คนขับรถแท็กซ่ีมิเตอร์มักเป็นผู้ ชายเช่นกัน จึงท าให้ผู้ ชายไม่มีความกลวัและกล้าท่ีจะใช้บริการ
ตอ่ไป ซึง่ตา่งจากผู้หญิงท่ีกงัวลเร่ืองความปลอดภยัจากการใช้บริการอยู่ ดงันัน้ แม้ว่าจะมีคนคอย
สนบัสนนุแตผู่้หญิงจะไมอ่ยากกลบัไปใช้บริการอีก 
 จากตัวแบบขัน้สุดท้าย พบว่า มีปัญหาการปรับปรุงตัวแบบ และพบตัวแปรรบกวน
ความสมัพนัธ์อยูใ่นตวัแบบด้วย สาเหตขุองปัญหาแรกอาจเกิดมาจากขนาดตวัอย่างท่ีเล็กจึงท าให้
ประมาณค่าพารามิเตอร์มีปัญหา โดยเฉพาะในเพศชายท่ีหยุดปรับปรุงตัวแบบ ในขณะค่า 
RMSEA = 0.083 ซึ่งยงัคงมากกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ (น้อยกว่าเท่ากบั 0.08) เน่ืองจาก ไม่สามารถหา
ค าอธิบายหรือเหตผุลมารองรับการเพิ่มพารามิเตอร์ตอ่ไปได้ สาเหตนุ่าจะมาจากมีตวัแปรรบกวน
ความสัมพันธ์ในตวัแบบซึ่งในเพศหญิงก็มี เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพหวั่นไหวทาง
อารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตัง้ใจกลับไปใช้บริการ ซึ่งในความเป็นจริงควรมีทิศ
ในทางลบ เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องหยุดการปรับปรุงตวัแบบทัง้เพศชายและหญิงไว้เพียงเท่านี ้ซึ่ง
แสดงดงัตารางท่ี 4.17 ถึง 4.19  และภาพท่ี 4.12 และ 4.13  
 ในเพศชาย พบความสมัพนัธ์ทางบวกระหว่างความกลวักบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรง 
และความโกรธมีความสัมพันธ์ทางลบต่อการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุนในเพศชาย 
เน่ืองจาก หากสามารถจดัการปัญหาได้ ผู้ชายจะจดัการท่ีต้นตอของปัญหาโดยตรงมากกว่าการ
มองหาการสนบัสนนุ โดยมีงานวิจยั (Morrow, Thoreson and Penny, 1995; Jordan and 
Revenson, 1999) พบว่า ผู้ชายมกัมีการเผชิญแบบจัดการโดยตรงโดยการใช้เหตุผลมากกว่า
ผู้หญิง ในขณะท่ีผู้หญิงมีการแสวงหาการสนบัสนุน และการเผชิญแบบหลีกเล่ียงมากกว่าผู้ชาย 
เป็นเหตผุลเดียวกันท่ีพบว่าในเพศหญิงนัน้ ความโกรธมีความสัมพนัธ์ทางลบกับการเผชิญแบบ
จดัการโดยตรง และมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่การเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ 
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 นอกจากนีใ้นเพศชาย พบวา่ ความกลวัมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเผชิญแบบแสวงหา
การสนบัสนนุ และการเผชิญแบบหลีกเล่ียง (Duhachek, 2005) ในเพศหญิงไม่พบว่าความกลวัมี
นัยส าคญัทางสถิติกับรูปแบบการเผชิญใด แต่จะพบความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ในเชิงซ้อน 
(ความโกรธ × ความกลวั) มากกวา่ ซึง่อารมณ์เชิงซ้อนสามารถเกิดขึน้ได้ขึน้กบัสถานการณ์และแต่
ละบุคคล โดยพฤติกรรมจะถูกแสดงออกมาจากการผสมระหว่างอารมณ์ทัง้สองชนิดนัน้ 
(Gelbrich, 2010) โดยในงานวิจยัพบว่า ความโกรธเป็นตวัแปรท่ีปรับความสัมพนัธ์ระหว่างความ
กลวักบัรูปแบบการเผชิญ เหตผุลท่ีให้ความกลวัเป็นตวัแปรผลกระทบหลกัเน่ืองจากความกลวัเป็น
อารมณ์ท่ีสามารถพฒันาไปเป็นความโกรธแบบแอบแฝงได้ (Bjorkqvist and Niemela, 1992) โดย
ความโกรธปรับเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวกับการเผชิญแบบจัดการโดยตรงและการ
เผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุ แตล่ดความสมัพนัธ์ในการเผชิญแบบหลีกเล่ียง 
  บคุลิกภาพเป็นคณุลกัษณะในการก าหนดพืน้ฐานทางอารมณ์และการเกิดพฤติกรรม ถือ
เป็นปัจจยัเชิงเอนเอียงของแต่ละคน บุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกเป็นคณุลกัษณะท่ีก าหนด
ความมัน่ใจ ความกล้าพูดกล้าลุยกล้าเส่ียง ช่วยบรรเทาอาการประหม่าหรืออาการกลวัออกไปได้
ในระดบัหนึ่ง ท าให้มีการเผชิญแบบจดัการโดยตรงมากกว่าการเผชิญรูปแบบอ่ืน และพบในเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิงอีกด้วย (Costa, Terracciano and McCrae, 2001; Weisberg, DeYoung 
and Hirsh, 2011) ซึ่งบุคลิกภาพกล้าพูดกล้าแสดงออกเป็นตวัแปรก ากับความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความโกรธกบัการเผชิญแบบจดัการโดยตรงในเพศชาย การเผชิญแบบจดัการโดยตรงท่ีดีจะต้องไม่
มีอารมณ์โกรธเข้ามาเก่ียวข้อง เน่ืองจาก หากมีอารมณ์โกรธมากเกินไปท าให้การควบคุม
พฤติกรรมลดลง จึงท าการป้องกันเหตท่ีุอาจเกิดจากการกระท าท่ีขาดสติโดยการยบัยัง้ชัง่ใจไม่
กระท าหรือไม่แสดงพฤติกรรมการเผชิญแบบจัดการโดยตรงและพยายามไม่ใส่ใจกับปัญหา
เล็กน้อย 
 บคุลิกภาพมองโลกแง่ดีเป็นคณุลกัษณะท่ีชว่ยสง่เสริมทศันคติท่ีดี และเพิ่มความเช่ือว่าทกุ
อย่างจะเป็นไปอย่างท่ีคาดหวัง ช่วยลดความรู้สึกท่ีตนเองคิดว่าปัญหาท่ีเกิดนัน้หนักหนาให้
บรรเทาเบาบางลง (Scheier and Carver, 1985, 1992) ซึ่งเป็นเหตผุลท่ีท าให้มีความสมัพนัธ์
ทางบวกกบัประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการและความสขุ  และท าให้ในเพศชายมีความสมัพนัธ์กบั
การเผชิญแบบจดัการโดยตรงมากกว่า และเพศหญิงจะมีการเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุน
มากกว่าเช่นกนั (Morrow, Thoreson and Penny, 1995; Jordan and Revenson, 1999)เพราะ
โดยธรรมชาติแล้วผู้ชายจะจดัการกับต้นตอของปัญหาโดยตรงมากกว่าผู้หญิงท่ีจะมองหาแหล่ง
สนบัสนนุจิตใจแม้วา่ปัญหาท่ีเกิดจะมากหรือน้อยก็ตาม 
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 บคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์เป็นคณุลกัษณะก ากบัความไมม่ัน่คงทางอารมณ์ ส่งผลให้
เกิดจะความเครียด และอารมณ์เชิงลบได้ง่าย (Costa and McCrae, 1992) ท าให้มีคนท่ีมี
บุคลิกภาพลักษณะนีสู้งจะเผชิญแบบแสวงหาการสนับสนุนหรือหลีกเล่ียงมากกว่า (Connor-
Smith and Flachsbart, 2007; Carver and Connor-Smith, 2010) ในเพศชาย บคุลิกภาพ
หวัน่ไหวทางอารมณ์เป็นตวัแปรก ากับความสมัพนัธ์ระหว่างความกลวักับการเผชิญแบบแสวงหา
การสนบัสนุน เม่ือมีระดบับคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์ต ่า จะมีความกลวัระดบัไหน ระดบัการ
เผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุจะไม่แตกตา่งกนั แตถ้่ามีระดบับคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์ท่ี
สงู เม่ือความกลวัเพิ่มขึน้และการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุจะเพิ่มขึน้ด้วย 
 การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมเป็นผลกระทบส าคัญต่อการเกิดความตัง้ใจกลับไปใช้
บริการโดยมีความสมัพนัธ์ทางบวกทัง้ในเพศชายและหญิง ซึ่งตรงกบัทฤษฎีพฤติกรรมอย่างมีแบบ
แผน (Ajzen, 1991, 2002) และงานวิจัยท่ีพบ เช่น การศึกษาพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย 
(Sheeran and Taylor, 1999; Albarracin et al., 2001) พฤติกรรมการควบคมุน า้หนกั (Oygard 
and Rise, 1996) และพฤตกิรรมการออกก าลงักาย (Nguyen, Potvin and Otis, 1997) เป็นต้น  
 นอกจากการรับรู้การควบคมุพฤติกรรมจะสามารถท านายความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการได้ 
ในเพศชาย ทางเลือกการใช้บริการมีผลกระทบทางตรงในทิศทางลบกับความตัง้ใจกลับไปใช้
บริการ ยิ่งมีทางเลือกในการเดินทางมาก ระดบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการจะลดลง ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวิจยั (Hadar and Sood, 2014) ท่ีว่าหากมีทางเลือกการใช้บริการท่ีมากจะน าไปสู่การรับรู้
สารสนเทศท่ีเกินความจ าเป็น และส่งผลให้แรงจูงใจใช้บริการลดลง และการเผชิญแบบจัดการ
โดยตรงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ (Strizhakova, Tsarenko and 
Ruth, 2012) และความโกรธมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ ในขณะท่ีเพศ
หญิง การเผชิญแบบจัดการโดยตรงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตัง้ใจกลับไปใช้บริการ 
(Strizhakova, Tsarenko and Ruth, 2012) และประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการมีความสมัพนัธ์
ทางบวกเชน่กนั นัน่คือ หากประสบการณ์ท่ีดี ผู้ โดยสารหญิงย่อมอยากจะกลบัมาใช้บริการอีกครัง้
แนน่อน 
 ในเพศหญิง นอกจากความสุขจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสบการณ์ท่ีดีของ
ผู้ ใช้บริการ (Stepan and Gwinner, 1998) บุคลิกภาพมองโลกในแง่ดี (Scheier and Carver, 
1992) หรือการรับรู้การควบคมุพฤติกรรม (Deci, 1971) ยังพบว่าการเผชิญแบบแสวงหาการ
สนบัสนนุ และการเผชิญแบบหลีกเล่ียงก็มีผลกระทบทางตรงตอ่ความสขุเช่นกนั ซึ่งตรงนิยามของ



120 

 

 

120 

พฤติกรรมการเผชิญ (Folkman and Lazarus, 1985) ท่ีว่า เป็นพฤติกรรมท่ีช่วยบรรเทาหรือฟืน้ฟู
สภาพจิตใจท่ีไมเ่ป็นปกตใิห้กลบัมาเป็นอยา่งเดมิ เชน่ เกิดความเครียด หรืออารมณ์เชิงลบ เป็นต้น  
 นอกจากนี ้เห็นได้ชดัเจนว่ามีตวัแปรรบกวนท่ีไม่ได้อยู่ในกรอบแนวคิดงานวิจยั ซึ่งเป็นตวั
แปรท่ีส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีท าการศึกษา เช่น ในความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์กับความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ โดยปกติแล้ว ยิ่งมีระดบับุคคลิก
หวัน่ไหวทางอารมณ์สูง ระดบัความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการจะต ่า (Costa and McCrae, 1992; 
Harris and Mowen, 2001) แตใ่นงานวิจยันีพ้บความสมัพนัธ์ทางบวก หมายความอาจมีตวัแปรท่ี
ปรับความสมัพนัธ์ระหว่างสองตวัแปรดงักล่าว หลงัจากให้ตวัแปรท่ีเป็นไปได้ (ในทางทฤษฎี) เป็น
ตวัแปรในการทดสอบผลกระทบเชิงปรับดงักลา่วกลบัไมพ่บนยัส าคญัทางสถิติในตวัแปรใด จึงสรุป
ได้ว่าทิศทางของความสมัพนัธ์ท่ีไม่ปกติดงักล่าวเกิดขึน้จากตวัแปรรบกวนภายนอก ยกตวัอย่าง
เช่น ความปลอดภัย (Safety) หรือความสะดวกสบาย (Comfort) ในการเดินทาง โดยผู้ โดยสาร
อาจเลือกใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ เน่ืองจากมีความปลอดภัยและสะดวกสบายท่ีมากกว่าการ
เดินทางโดยสารด้วยทางเลือกอ่ืน ดังนัน้ ถึงมีบุคลิกภาพหวั่นไหวทางอารมณ์สูงย่อมมีความ
ต้องการความปลอดภยัท่ีสูงขึน้ด้วย และส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของความตัง้ใจกลบัไปใช้
บริการ เป็นต้น หรือการควบคุมอารมณ์ (Emotion Regulation) น่าจะเป็นตวัแปรท่ีคอยส่งผล
กระทบต่อการเผชิญแบบจดัการโดยตรงไม่ให้มีมากเกินไปซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียและปัญหา
ตามมาได้  

 
5.3.2 การอภปิรายผลการวิจัยเชิงปฏิบัติ 

 ในเป้าหมายหลักในการวิจัยนี ้คือ ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความตัง้ใจกลับไปใช้
บริการ ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีสามารถเพิ่มหรือลดความตัง้ใจกลับไปใช้บริการ เพ่ือใช้วางแผน
ยุทธศาสตร์ส าหรับการให้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในรูปแบบเดิม และประยุกต์ใช้ในหน่วยธุรกิจอ่ืนท่ี
คล้ายคลงึกนั 

 ตวัแปรการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการเผชิญแบบจัดการโดยตรงเป็นตวัแปรท่ี
สง่ผลกระทบทางบวกตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ ซึ่งสงัเกตได้ว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ควบคมุการใช้บริการ การวางแผนการเดินทางได้ด้วยตนเอง หรือพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะเข้าจดัการ
กบัปัญหาด้วยตวัเองโดยตอบสนองกบัคนขบัแท็กซ่ีมิเตอร์โดยตรง ดงันัน้ อาจวางแผนยทุธศาสตร์
เชิงรุกเพ่ือเพิ่มระดับของทัง้สองตัวแปรให้สูงขึน้ เพ่ือเพิ่มระดับตัวแปรการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม ท าได้โดยออกแบบการบริการท่ีสนับสนุนให้ผู้ ใช้บริการรู้สึกควบคมุหรือวางแผนการ
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เดนิทางได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกเส้นทาง เลือกเวลาเดินทาง เลือกสถานท่ีรับส่ง เลือกช่องทาง
การช าระเงิน และเลือกคนขบัหรือรถแท็กซ่ีมิเตอร์ได้ด้วยตวัเอง รวมไปถึงสามารถค้นดปูระวตัิของ
คนขับรถโดยสารได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบนัมีการน าส่วนนีไ้ปพัฒนาและใช้กัน
อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั เช่น การบริการแท็กซ่ีมิเตอร์ผ่านแอพพลิเคชัน่ Uber หรือ Grab หรือ 
All Thai Taxi เป็นต้น หรือเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการใช้บริการเพ่ือเพิ่มระดบัการเผชิญแบบ
จดัการโดยตรง (Singh, 1988; Duhachek, 2005) เป็นต้น 
 อารมณ์ของผู้ โดยสารถือถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีจ าเป็นต้องศกึษาอยา่งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเจอกับผู้ โดยสารผู้หญิงท่ีมีความซบัซ้อนหวัน่ไหวในอารมณ์สูง  นอกจากเพ่ือเดินทางให้ถึง
จดุหมายปลายทางแล้ว ผู้หญิงมกัคาดหวงัอยู่เสมอว่าจะมีความสขุหรือไม่เกิดกบัอารมณ์เชิงลบ
จากการโดยสาร ดงันัน้ การจดัการกับอารมณ์ของผู้ โดยสารเป็นสิ่งท่ีควรกระท าเป็นอนัต้น ๆ เห็น
ได้จากอารมณ์เชิงลบมีความสมัพนัธ์ต่อรูปแบบการเผชิญ ซึ่งน าไปสู่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการ
ในท่ีสดุ โดยหลกัการท่ีท าให้ผู้ โดยสารมีความสขุมี 2 กรณี นัน่คือ (1) ในกรณีทัว่ไป ต้องพยายาม
เพิ่มประสบการณ์ทางบวกเพ่ือลดอารมณ์เชิงลบ เช่น คนขบัรถแท็กซ่ีมิเตอร์ต้องค านึงถึงผู้ โดยสาร 
รักการบริการ และปรับปรุงการให้บริการอยู่ตลอด หรือให้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ท่ีมีคนขับรถเป็น
ผู้หญิง เพ่ือลดความกลวัและรับประกันความปลอดภัยแก่ผู้ โดยสารผู้หญิง เป็นต้น หรือ (2) ใน
กรณีเฉพาะหน้า หากผู้ โดยสารไม่พึงพอใจการใช้บริการ ณ ขณะนัน้ ต้องพยายามท าให้ผู้ โดยสาร
เพิ่มระดบัการเผชิญแบบจัดการโดยตรงให้มากท่ีสุด เน่ืองจากการเผชิญแบบจัดการโดยตรงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข และความตัง้ใจกลับไปใช้บริการ ดังนัน้ การหาหนทางให้
ผู้ โดยสารได้มีพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุด ซึ่งดีกว่าการเผชิญแบบแสวงหาการ
สนบัสนนุท่ีเพียงแคช่ว่ยบรรเทาความรู้สกึภายในจิตใจ 
 ทางเลือกการใช้บริการของผู้ โดยสารเป็นอีกในหนึ่งปัจจัยท่ีสามารถท านายความตัง้ใจ
กลบัไปใช้บริการได้ (ในเพศชาย) ผู้ โดยสารทกุคนตา่งก็มีทางเลือกท่ีใช้ในการเดินทางท่ีมากมาย
และหลากหลาย ซึ่งเป็นจดุอ่อนท่ีส าคญัของการให้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ เม่ือมีวิธีท่ีสามารถเดินทาง
ได้ดีกว่าและสามารถเข้าถึงได้ ผู้ โดยสารน่าจะเปล่ียนไปใช้บริการทางเลือกอ่ืนแทน ในส่วนนีจ้ึง
ต้องออกแบบยุทธ์ศาสตร์ในเชิงรับ พฒันากลยุทธ์การส่งเสริมการขายท่ีช่วยรักษาผู้ โดยสารให้ใช้
บริการต่อไป เช่น กลยุทธ์การสะสมระยะทาง (เหมือนการโดยสารเคร่ืองบิน) การสะสมหรือมอบ
สิทธ์ิสว่นลด เป็นต้น  
 ประสบการณ์ท่ีดีถือเป็นแรงเสริมทางบวกท่ีท าให้ความตัง้ใจกลับไปใช้บริการของ
ผู้ โดยสารสูงขึน้ โดยหากผู้ โดยสารมีประสบการณ์ท่ีดี เช่น รถแท็กซ่ีมิเตอร์มีสภาพใหม่ หรือ
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คนขบัรถแท็กซ่ีมิเตอร์มีกิริยาวาจาสุภาพ มีมารยาทต่อผู้ โดยสาร เป็นต้น ท าให้ระดบัความตัง้ใจ
กลับไปใช้บริการสูงขึน้ แต่การบริการแท็กซ่ีมิเตอร์เป็นการบริการท่ีเกิดการบริโภคซ า้ต่อแท็กซ่ี
มิเตอร์คนัเดมิยาก ดงันัน้ ความตัง้ใจและพฤติกรรมการใช้บริการในครัง้ถดัไปของผู้ โดยสารจะเป็น
พฤติกรรมหรือความตัง้ใจท่ีจะใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ในทุกคัน หากแท็กซ่ีมิเตอร์คันหนึ่งให้
ประสบการณ์ท่ีไม่ดีแก่ผู้ โดยสาร ผู้ โดยสารอาจจะมองแบบเหมารวมว่าแท็กซ่ีมิเตอร์ทุกคนัเป็น
เช่นนีเ้หมือนกัน ดังนัน้ การสร้างความเช่ือมั่นและปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอเป็นสิ่งท่ีผู้
ให้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ต้องใส่ใจอย่างยิ่ง เพราะหากผู้ โดยสารมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีจะน าพาไปสู่
อารมณ์เชิงลบและพฤตกิรรมตามมา อีกทัง้ยงัสง่ผลลบตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการอีกด้วย 
 การปฏิเสธไม่รับหรือเลือกรับผู้ โดยสารเป็นปัญหาท่ียงัคงคูก่บัแท็กซ่ีมิเตอร์มิเตอร์รูปแบบ
ปกติท่ีโบกเรียกข้างทาง ไม่ว่าจะมีกฎระเบียบหรือข้อบงัคบั หรือมีกระแสสงัคมตอ่ต้านพฤติกรรม
ดงักลา่วของแท็กซ่ีมิเตอร์ ปัญหาดงักล่าวก็ถกูพบอย่างเป็นประจ า หรือปัญหาการขบัรถไม่ถกูต้อง
ตามกฎจราจรหรือเส่ียงอนัตราย และคนขบัไม่มีมารยาทไม่มีใจรักการบริการ ก็เป็นปัญหาท่ีพบได้
เป็นประจ าเช่นกัน โดยสามารถท าการอบรมคนขบัหรือมีมาตรการในการคดักรองคนขบัรถแท็กซ่ี
มิเตอร์ให้เข้มข้นกว่าเดิม อีกทัง้สามารถออกแบบระบบการร้องเรียนการใช้บริการท่ีให้ผู้ โดยสาร
สามารถร้องเรียนได้ทันทีขณะอยู่บนรถแท็กซ่ีมิเตอร์ หากคนขับรถแท็กซ่ีมิเตอร์คนใดได้รับการ
ร้องเรียนเป็นประจ าสามารถถอนใบอนญุาตเดนิรถได้ทนัที ดงันัน้ การวางแผนกลยทุธ์ในลกัษณะนี ้
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และต้องมีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจงัมากกว่าปัจจบุนั นอกจากนีจ้ าเป็นต้องพฒันาระบบลกูค้าสมัพนัธ์ เช่น การ
เพิ่มคู่สายโทรศัพท์การร้องเรียนการใช้บริการให้เพียงพอ เพ่ือเป็นอีกช่องทางให้ผู้ โดยสารได้
ร้องเรียนและระบายอารมณ์จากการเจอประสบการณ์ท่ีไม่ดี  
 ปัญหาเร่ืองมาตรคา่โดยสาร การทอนเงินไม่ครบหรือไม่ทอนเงินคา่โดยสาร สามารถแก้ไข
ได้โดยเปล่ียนหรือเพิ่มช่องทางการช าระเงินเป็นการช าระผ่านบตัรท่ีผูกกับบญัชีธนาคาร (ทัง้บตัร
เครดิตและเดบิต) อาจจะมีเคร่ืองช าระผ่านบตัรอยู่ภายในรถแท็กซ่ีมิเตอร์หรือท าการตดัยอดเงิน
จากระบบเองโดยอตัโนมตั ิอาจเร่ิมพฒันาระบบการจองหรือการเรียกใช้บริการผ่านแอพลิเคชัน่ ให้
ผู้ โดยสารสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์คนัใดหรือคนขบัแท็กซ่ีมิเตอร์เองก็สามารถ
เลือกได้ว่าจะให้บริการผู้ โดยสารคนใดเช่นกัน ดงันัน้ ก็เป็นอีกช่องทางท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการ
ปฏิเสธไมรั่บผู้ โดยสารเชน่กนั รวมไปถึงเป็นการเพิ่มความมัน่ใจให้กบัผู้ โดยสารว่าใครเป็นคนขบัรถ
แท็กซ่ีมิเตอร์ สามารถค้นดปูระวตักิารให้บริการหรือประวตัิพืน้ฐานส่วนตวัได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มระดบั
การับรู้การควบคุมพฤติกรรมของผู้ โดยสารให้สูงมากขึน้ด้วย อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าว
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จ าเป็นต้องวางรากฐานและพฒันาระบบปฏิบตัิการท่ีเสถียร อีกทัง้ต้องท าให้ผู้ ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงและเรียกใช้ได้ง่าย นอกเหนือจากนีผู้้ ให้บริการยงัจ าเป็นต้องดแูลรักษาสภาพรถแท็กซ่ีมิเตอร์
ให้สะอาดและพร้อมตอ่การให้บริการอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกนั เพราะปัจจยัด้านสภาพรถก็ส่งผล
กระทบตอ่ความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการเชน่กนั 
 นอกจากนีส้ามารถน าไปพฒันาระบบโลจิสติกส์ (Logistics System) รูปแบบอ่ืน เช่น รถ
โดยสารประจ าทาง รถไฟฟ้า เป็นต้น หรือประยกุต์ใช้กบัหน่วยธุรกิจอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง  เช่น 
บริการสาธารณะสุข (Health Care Service) ท่ีผู้ ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้บริการท่ี
หลากหลายแตมี่ความรู้ทางการแพทย์น้อย หรือมีระดบัการรับรู้การควบคมุพฤติกรรมท่ีต ่า เป็นต้น  
 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต  

 
 การออกแบบแผนการสุ่มตวัอย่างควรค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างเพศ โดยอาจท าการ
สุม่ตวัอยา่งแบบสองขัน้ โดยในขัน้แรกท าการสุ่มเขตการปกครองส าหรับการลงพืน้ท่ีในการส ารวจ
เหมือนเดิม แต่ในขัน้ท่ีสองท าการสุ่มผู้ ใช้บริการแท็กซ่ีมิเตอร์ อาจใช้การสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ 
(Stratified Random Sampling) แทนการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย ก าหนดให้เพศเป็นชัน้ภูมิท่ี
ต้องการศกึษาความแตกตา่ง  
 นอกจากการวิเคราะห์เส้นทาง สามารถใช้กลยทุธ์ท่ีทดสอบความผนัแปรของตวัแบบ เพ่ือ
ยืนยนัความแตกต่างระหว่างเพศให้ชัดเจนยิ่งขึน้ เช่น กลยุทธ์วิเคราะห์ตวัอย่างพหุ (Sorbom, 
1974) สามารถพิจารณาได้อยา่งชดัเจนวา่ ความผนัแปรท่ีเกิดจากเพศเป็นอย่างไร สรุปได้ว่าเพศมี
ความแตกต่างกันอย่างชดัเจน เป็นต้น หรือใช้ระเบียบวิธีท่ีสามารถพิจารณาตวัแปรแฝง (Latent 
Variable) และทดสอบความคลาดเคล่ือนจากมาตรวดั (Measurement Error) เช่น ตวัแบบสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modelling) ท่ีสามารถสร้างตวัแปรแฝงจากตวัแปรเชิงประจกัษ์
โดยค านงึถึงความคลาดเคล่ือนจากมาตรวดัด้วย  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องค านึงถึงระยะเวลาหลังจากท่ีผู้ โดยสารได้ใช้บริการจนถึง
ตอนตอบค าถาม ถ้าสามารถเก็บข้อมูลได้ทนัทีหลงัจากใช้บริการจะได้ผลท่ีตรงกบัความเป็นจริง
มากท่ีสดุ โดยอาจท าการเก็บรวบรวมข้อมลูผ่านแอพพลิเคชั่น เช่น โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือแท็บเล็ต 
เป็นต้น ท่ีผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงและตอบแบบสอบถามได้ทนัทีขณะอยู่บนรถแท็กซ่ีมิเตอร์หรือ
เพิ่งใช้บริการเสร็จสิน้ 
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 แม้วา่ในทางการตลาด การน าบคุลิกภาพมาเป็นตวัแปรแบง่แยกกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย เป็น
สิ่งท่ีสิน้เปลืองเวลา งบประมาณ และเป็นไปได้ยากในทางปฏิบตัิจริง อย่างไรก็ตามหากน ามาตร
วดับคุลิกภาพออกมาเป็นค าส าคญัหรือประโยคง่าย ๆ เพ่ือจ าแนกบคุลิกภาพผู้ โดยสารในขณะท่ีใช้
บริการ หรือว่าอาจท าการบนัทึกข้อมลูส่วนตวัเชิงลึกของผู้ โดยสารผ่านการสมคัรใช้แอพพลิเคชัน่ 
นอกจากนีปั้จจยัเร่ืองเพศก็เป็นตวัแปรท่ีส่งผลกระทบตอ่รูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ ใช้บริการ
ด้วยเชน่ซึง่ในการศกึษาได้ศกึษาไปเพียงบางส่วนเท่านัน้ ดงันัน้ ควรน าประเด็นเร่ืองความแตกตา่ง
ระหว่างมาศึกษาเพิ่มเติมและน ามาสร้างแผนการตลาดเพ่ือแบ่งแยกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
เน่ืองจากเพศเป็นตวัแปรท่ีสามารถแบง่แยกลกูค้าท่ีเพิ่งพบเจอได้ชดัเจนท่ีสดุ 
 นอกจากนี ้ควรศึกษาเพิ่มเติมในตวัแปรบุคลิกภาพ รูปแบบการเผชิญ ว่ามีคุณลกัษณะ
อะไรท่ีจะมีความสมัพนัธ์กบัอารมณ์หรือประสบการณ์ท่ีดีของผู้ ใช้บริการ เช่น ใช้รูปแบบการเผชิญ
ตามลกัษณะการมุ่งเน้นแก้ไข คือ (1) การเผชิญแบบมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา และ (2) การเผชิญแบบ
มุ่งเน้นแก้ไขอารมณ์ (Folkman and Lazarus, 1985, 1988) หรือแบ่งการจ าแนกบุคลิกภาพ
ลกัษณะอ่ืน หรือศกึษาเพิ่มเติมโดยใช้ทฤษฎีท่ีท านายพฤติกรรมอ่ืน ๆ หรือศกึษาทฤษฎีพฤติกรรม
อย่างมีแบบแผนเต็มรูปแบบเพ่ือเพิ่มความสามารถในการท านาย เน่ืองจากในงานวิจัยนี ้
ท าการศึกษาเพียงแค่ความสัมพันธ์ของการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมกับความตัง้ใจกลับไปใช้
บริการเทา่นัน้  
 การเผชิญแบบจดัการโดยตรงท่ีมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดผลเสียและปัญหาตามมาได้ 
มนุษย์จึงมีกลไกลในการจัดการอารมณ์ท่ีมีมากเกินไปก่อนจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา 
ดงันัน้ การควบคมุอารมณ์ (Emotion Regulation) ก็เป็นอีกหนึ่งตวัแปรท่ีควรศกึษาด้วย เน่ืองจาก 
เป็นตวัแปรท่ีคอยสง่ผลกระทบตอ่การรับรู้อารมณ์และการยบัยัง้ชัง่ใจของมนษุย์ นอกเหนือจากตวั
แปรปัจจยัเชิงความโน้มเอียงของแตล่ะบคุคล (ประสบการณ์ อารมณ์ บคุลิกภาพ เพศ) ควรศกึษา
เพิ่มเตมิในปัจจยัเชิงสถานการณ์ด้วยเช่นกนั เช่น ความปลอดภยัในการเดินทาง การมีรถยนต์ส่วน
บุคคลหรือไม่ หรือจ านวนผู้ ร่วมโดยสารด้วย เป็นต้น เน่ืองจาก รูปแบบการเกิดพฤติกรรมไม่ได้
เกิดขึน้เพราะเหตผุลภายในจิตใจเพียงอย่างเดียว แตย่งัเกิดขึน้เน่ืองจากเหตผุลจากสภาวะการณ์
รอบข้างด้วยเชน่กนั (Carver, Weintraub and Scheier, 1989) 
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แบบสอบถามเพื่องานวจิัย 
 

ผลกระทบจากการบริการของแทก็ซ่ีมิเตอร์ต่ออารมณ์ รูปแบบการเผชิญ  
และความตัง้ใจกลับไปใช้บริการ โดยมีเพศและบุคลิกภาพเป็นตัวแปรก ากับ 

 โดย นายวศิน แก้วชาญค้า  
คณะสถิติประยกุต์ สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

 

 
จุดประสงค์ของงานวิจัย:  

1) ศกึษาผลกระทบจากการบริการของแท็กซี่มิเตอร์ตอ่อารมณ์ รูปแบบการเผชิญ และความตัง้ใจกลบัไป
ใช้บริการของผู้ใช้บริการ และสร้างตวัแบบจ าลองความสมัพนัธ์ 

2) ทดสอบบคุลกิภาพเป็นตวัแปรก ากบัความสมัพนัธ์ระหวา่งอารมณ์ และรูปแบบการเผชิญ 

 
ค าแนะน า:  

1) งานวิจยันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยุกต์) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปีการศกึษา 2558 

2) ขอความกรุณาท่านตอบค าถามตามความเป็นให้ครบทกุข้อค าถาม ข้อมลูที่ได้จากท่านทัง้หมดผู้วิจยั
จะเก็บรักษาไว้เป็นความลบั โดยน ามาสรุปผลเป็นภาพรวมและเผยแพร่ในเชิงวิชาการเทา่นัน้ 

 
รายละเอียดแบบสอบถาม: แบบสอบถามประกอบด้วย 7 สว่น ได้แก่ 
สว่นท่ี 1 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามอารมณ์ที่เกิดจากการใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ 
สว่นท่ี 3 แบบสอบถามรูปแบบการเผชิญปัญหาการใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ 
สว่นท่ี 4 แบบสอบถามความตัง้ใจ ทางเลอืก และการวางแผนการใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ 
สว่นท่ี 5 แบบสอบถามบคุลกิภาพ 
สว่นท่ี 6 ข้อมลูทัว่ไป 
สว่นท่ี 7 ข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามประสบการณ์การใช้บริการแทก็ซ่ีมิเตอร์ 
ค าชีแ้จง: แบบสอบถามประสบการณ์การใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ มีลกัษณะเป็นข้อค าถามล าดบัคะแนนตาม
ความคิดเห็น 5 ล าดบั โดยเลอืกค าตอบที่ตรงกบัความเป็นจริงของทา่น   
 

“เมื่อฉนัใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์ ฉนัพบวา่ ประสบการณ์ดงักลา่วเป็น
ประสบการณ์การใช้บริการท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพบเจอบอ่ยหรือไม?่” 

ไม
เ่ค
ยพ

บเ
จอ

 

พบ
เจ
อไ
มบ่

อ่ย
 

บา
งค
รัง้

 

พบ
เจ
อบ
อ่ย

 

พบ
เจ
อบ
อ่ย
มา
ก 

1) คนขบัรถปฏิเสธไมรั่บผู้โดยสาร เลอืกรับผู้โดยสาร 1 2 3 4 5 
2) คนขบัรถขบัรถหวาดเสยีว ประมาท  1 2 3 4 5 
3) คนขบัรถขบัรถไมถ่กูกฎจราจร 1 2 3 4 5 
4) คนขบัรถไมช่ านาญเส้นทาง  1 2 3 4 5 
5) คนขบัรถใช้โทรศพัท์ขณะขบัรถ 1 2 3 4 5 
6) คนขบัรถมีกิริยาวาจา สภุาพ  (+) 1 2 3 4 5 
7) คนขบัรถมีมารยาทตอ่ผู้ โดยสารและคนอื่นท่ีร่วมท้องถนน (+) 1 2 3 4 5 
8) คนขบัรถไมใ่ช่มาตรคา่โดยสาร  1 2 3 4 5 
9) คนขบัรถทอนเงินไมค่รบ 1 2 3 4 5 
10) คนขบัรถรับสง่ผู้ โดยสารนอกเส้นทาง พาไปเส้นทางที่อ้อม  1 2 3 4 5 
11) คนขบัรถไลผู่้ โดยสารลงกลางทาง 1 2 3 4 5 
12) คนขบัรถพดูเร่ืองการเมือง 1 2 3 4 5 
13) คนขบัรถมีอธัยาศยัดี เป็นมติร (+) 1 2 3 4 5 
14) รถแท็กซี่มเิตอร์มีสภาพใหม ่(+) 1 2 3 4 5 
15) รถแท็กซี่มเิตอร์สะอาด ไมม่ีกลิน่เหม็น ไมอ่บัชืน้ (+) 1 2 3 4 5 
16) เคร่ืองปรับอากาศของรถแท็กซีม่ิเตอร์ไมเ่ย็น 1 2 3 4 5 
17) คนขบัรถดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือมนึเมาขณะขบัรถ 1 2 3 4 5 
18) คนขบัรถสบูบหุร่ีขณะขบัรถ 1 2 3 4 5 
19) คนขบัรถรับประทานขนมหรืออาหารขณะขบัรถ 1 2 3 4 5 
20) คนขบัรถมีพฤติกรรมสอ่เจตนาไปทางก่ออาชญากรรม  1 2 3 4 5 
21) คนขบัรถมีพฤติกรรมสอ่เจตนาไปทางก่อการลว่งละเมดิทางเพศ 1 2 3 4 5 
22) บตัรประจ าตวัคนขบัรถและตวัคนขบัรถไมต่รงกนั 1 2 3 4 5 
23) คนขบัรถชว่ยเหลอืผู้ โดยสาร เช่น ช่วยยกของ (+) 1 2 3 4 5 
24) คนขบัรถชว่ยเหลอืสงัคม เช่น ผู้ประสบอบุตัิเหตบุนท้องถนน (+) 1 2 3 4 5 
25) ถ้าของหายในรถแท็กซี่มเิตอร์แล้วมกัได้รับกลบัคืน (+) 1 2 3 4 5 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามอารมณ์ที่เกิดจากการใช้บริการแทก็ซ่ีมิเตอร์ 

ค าชีแ้จง: เป็นข้อค าถามวดัความรู้สกึและอารมณ์ที่เกิดจากการใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ผ่านค าส าคญั มีลกัษณะ
เป็นข้อค าถามล าดบัคะแนนตามความคิดเห็น 5 ล าดบั โดยเลอืกค าตอบที่ตรงกบัความเป็นจริงของทา่น  
 

เมื่อฉนัใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์ ฉนัมีความรู้สกึ 

ไม
รู่้ส
กึอ
ยา่
งย
ิ่ง 

ไม
รู่้ส
กึ 

เฉ
ย 
ๆ 

รู้ส
กึ 

รู้ส
กึอ
ยา่
งย
ิ่ง 

1) มีความสขุ  1 2 3 4 5 
2) พงึพอใจ 1 2 3 4 5 
3) เพลดิเพลนิ 1 2 3 4 5 
4) ปลอดภยั 1 2 3 4 5 
5) สะดวกสบาย 1 2 3 4 5 
6) ตื่นเต้น 1 2 3 4 5 
7) โกรธ 1 2 3 4 5 
8) หงดุหงิด 1 2 3 4 5 
9) ร าคาญ 1 2 3 4 5 
10) อารมณ์เสยี 1 2 3 4 5 
11) โมโห 1 2 3 4 5 
12) ขุน่เคือง 1 2 3 4 5 
13) กลวั 1 2 3 4 5 
14) วิตกกงัวล 1 2 3 4 5 
15) ถกูคกุคาม 1 2 3 4 5 
16) กระวนกระวาย 1 2 3 4 5 
17) ไมส่บายใจ 1 2 3 4 5 
18) เครียด 1 2 3 4 5 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามรูปแบบการเผชิญปัญหาการใช้บริการแทก็ซ่ีมิเตอร์ 
ค าชีแ้จง: แบบสอบถามรูปแบบการเผชิญปัญหาจากการใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ มีลกัษณะเป็นข้อค าถามล าดบั
คะแนนตามความคิดเห็น 5 ล าดบั โดยเลอืกค าตอบที่ตรงกบัความเป็นจริงของทา่น 
 

เมื่อฉนัเผชิญปัญหาจากการใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์  

ไม
เ่ห
็นด้
วย
อย
า่ง
ยิง่

 

ไม
เ่ห
็นด้
วย

 

เฉ
ย 
ๆ 

เห
็นด้
วย

 

เห
็นด้
วย
อย
า่ง
ยิง่

 

1) ฉนัพยายามหาวิธีแก้ไข หรือจดัการกบัปัญหาในการใช้บริการ
โดยสารแท็กซีม่ิเตอร์ 

1 2 3 4 5 

2) ฉนัมกัแก้ไข หรือจดัการกบัปัญหาที่เกิดจากการโดยสารแท็กซี่
มิเตอร์ด้วยตวัฉนัเอง 

1 2 3 4 5 

3) ฉนัคิดวา่วิธีการท่ีดีที่สดุในการจดัการปัญหาการใช้บริการคือ
การจดัการพดูคยุโดยตรงกบัพนกังานขบัรถ 

1 2 3 4 5 

4) ฉนัมกัจะวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กิดจากการโดยสารแท็กซี่มเิตอร์ก่อน
จะตอบโต้กบัคนขบัรถ 

1 2 3 4 5 

5) เมื่อเกิดปัญหาทีเ่กิดจากการโดยสารแท็กซี่มเิตอร์ ฉนัพยายาม
รักษาอารมณ์และควบคมุการกระท าของตนเอง 

1 2 3 4 5 

6) เมื่อเกิดปัญหาทีเ่กิดจากการโดยสารแท็กซี่มเิตอร์ ฉนัตดัสนิใจ
แก้ปัญหาอยา่งรอบคอบ 

1 2 3 4 5 

7) ฉนัมกัมองในด้านท่ีดีของปัญหาที่เกิดขึน้ 1 2 3 4 5 
8) ฉนัร้องเรียนการใช้บริการกบับริษัทเจ้าของแท็กซี่มเิตอร์นัน้ เช่น 

อูร่ถแท็กซี่มเิตอร์นัน้ เป็นต้น 
1 2 3 4 5 

9) ฉนัร้องเรียนการใช้บริการกบัหนว่ยงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น 
กรมการขนสง่ทางบก หรือส านกังานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

1 2 3 4 5 

10) ฉนัแจ้งต ารวจ และใช้มาตรการทางกฎหมายยามเกิดปัญหา
ลกุลาม 

1 2 3 4 5 

11) ฉนัเขียนปัญหาจากการโดยสารแท็กซี่มเิตอร์ลงในสือ่ออนไลน์
ตา่ง ๆ 

1 2 3 4 5 

12) ฉนัแจ้งสือ่มวลชนตา่ง ๆ เช่น หนงัสอืพิมพ์ สถานีโทรทศัน์หรือ
วิทย ุเป็นต้น ให้เตือนผู้โดยสารทา่นอื่นถึงภยัทางแทก็ซี่มเิตอร์ที่
ฉนัเจอ 

1 2 3 4 5 
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เมื่อฉนัเผชิญปัญหาจากการใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์  
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วย
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า่ง
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เห
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อย
า่ง
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13) เมื่อฉนัเจอปัญหาการใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์ ฉนัมกัมองหาคนอื่น
มาชว่ยเหลอืสนบัสนนุ 

1 2 3 4 5 

14) ฉนัมกัแบง่ปันความรู้สกึที่เกิดขึน้จากการเจอปัญหาโดยสาร
แท็กซี่มเิตอร์ให้กบัคนท่ีเคารพและเช่ือใจ 

1 2 3 4 5 

15) ฉนัมกับน่ นินทากบัเพื่อนและครอบครัวของฉนัเก่ียวกบั
ประสบการณ์การใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์ที่ไมด่ี 

1 2 3 4 5 

16) ฉนัมกัสอบถามเพื่อนหรือคนสนทิท่ีเคยเจอประสบการณ์ที่
เลวร้ายจากการโดยสารเหมือนกนักบัฉนัวา่พวกเขาจดัการกบั
ปัญหาอยา่งไร 

1 2 3 4 5 

17) ฉนัมกัระบายอารมณ์ที่เกิดจากประสบการณ์เลวร้ายในการ
โดยสารกบัคนท่ีฉนัไว้วางใจ 

1 2 3 4 5 

18) ฉนัมกัขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนหรือครอบครัวให้ช่วยจดัการ
กบัปัญหาแท็กซี่มิเตอร์ 

1 2 3 4 5 

19) ฉนัพยายามปิดกัน้จิตใจ ไมส่นใจปัญหาขณะโดยสารแท็กซี่
มิเตอร์ เช่น คิดวา่ไมเ่ป็นไร ช่างมนั เป็นต้น 

1 2 3 4 5 

20) ฉนัพยายามหลกีเลีย่งที่จะคิดถงึปัญหาจากการบริการนัน้ 1 2 3 4 5 
21) ฉนัหาความพอใจในสิง่อื่นแทนท่ีจะสนใจตอ่เหตกุารณ์เชิงลบ

จากการโดยสาร โดยหนัไปท ากิจกรรมอยา่ง เช่น ฟังเพลง อา่น
หนงัสอื เป็นต้น 

1 2 3 4 5 

22) ฉนัปฏิเสธวา่ปัญหาจากการโดยสารแท็กซี่มเิตอร์นัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้ 1 2 3 4 5 
23) ฉนัพยายามคิดวา่ตวัเองไมเ่คยเจอกบัประสบการณ์ที่แยจ่ากการ

บริการแท็กซีม่ิเตอร์มาก่อน 
1 2 3 4 5 

24) ฉนัปฏิเสธที่จะเช่ือวา่เคยมีปัญหาเก่ียวกบัการโดยสารแท็กซี่
มิเตอร์ 

1 2 3 4 5 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความตัง้ใจ ทางเลือก และการวางแผนการใช้บริการแทก็ซ่ีมิเตอร์ 
ค าชีแ้จง: แบบสอบถามความตัง้ใจ ทางเลือก และการวางแผนการใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์  เป็นข้อค าถามวดั
ระดบัความตัง้ใจ ทางเลอืกการโดยสาร และการวางแผนการใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ในอนาคต มีลกัษณะเป็นข้อ
ค าถามล าดบัคะแนนตามความคิดเห็น 5 ล าดบั โดยเลอืกค าตอบที่ตรงกบัความเป็นจริงของทา่น 
 

 

ไม
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วย
อย
า่ง
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เห
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วย
อย
า่ง
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1) ฉนัคาดวา่ฉนัจะใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์ในอนาคตอนัใกล้ 1 2 3 4 5 
2) ฉนัวางแผนลว่งหน้าด้วยตนเองได้วา่จะใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์ 1 2 3 4 5 
3) ในอนาคตฉนัเลอืกที่จะใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์อยา่งเต็มใจ 1 2 3 4 5 
4) ฉนัสามารถตดัสนิใจด้วยตนเองวา่จะใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์คนั

ไหน 
1 2 3 4 5 

5) ฉนัสามารถเลอืกใช้บริการรถโดยสารประจ าทางอื่น ๆ เช่น รถบสั
หรือ รถตู้ประจ าทาง เป็นต้น แทนการใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์ 

1 2 3 4 5 

6) ฉนัสามารถเลอืกใช้บริการรถไฟ รถไฟฟ้า หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน แทน
การใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์ 

1 2 3 4 5 

7) ฉนัสามารถเลอืกใช้บริการรถรับจ้างไมป่ระจ าทางอื่น ๆ เช่น 
รถจกัรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อเคร่ืองรับจ้าง เป็นต้น แทนการ
ใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์ 

1 2 3 4 5 

8) ฉนัสามารถขบัหรือโดยสารรถยนต์สว่นบคุคล แทนการใช้บริการ
แท็กซี่มเิตอร์ 

1 2 3 4 5 

9) ฉนัมีทางเลอืกอื่น ๆ ในการเดินทางบนเส้นทางทีใ่ช้เป็นประจ า
นอกเหนือจากการใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ 

1 2 3 4 5 

10) ฉนัตัง้ใจใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์อกีในอนาคต 1 2 3 4 5 
11) ฉนัจะกลบัไปใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์อีกในอนาคต 1 2 3 4 5 
12) ฉนัอยากกลบัไปใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์อีกในอนาคต 1 2 3 4 5 
13) ฉนัมีความต้องการท่ีจะใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์อีกในอนาคต 1 2 3 4 5 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามบุคลิกภาพ 
ค าชีแ้จง: แบบสอบถามบุคลิกภาพ เป็นข้อค าถามวดัระดบัคณุลกัษณะของความคิด ความรู้สึก 
และพฤตกิรรมท่ีตดิตวัของแตล่ะบคุคล มีลกัษณะเป็นข้อค าถามล าดบัคะแนนตามความคิดเห็น 5 
ล าดบั โดยเลือกค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่น 
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วย
อย
า่ง
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1) ฉนัมกัรับหน้าที่จดัการเร่ืองตา่ง ๆ เองเสมอ 1 2 3 4 5 
2) ฉนัสามารถผลกัดนัตวัทา่นเองได้อยา่งง่ายดาย 1 2 3 4 5 
3) ฉนัพยายามเป็นผู้น าคนอื่นเสมอ 1 2 3 4 5 
4) ฉนัพยายามสนบัสนนุตวัเองเสมอ 1 2 3 4 5 
5) ฉนัต้องใช้เวลามากในการท าบางสิง่ให้ส าเร็จ 1 2 3 4 5 
6) ฉนัมกัมีแรงจงูใจในการท างาน 1 2 3 4 5 
7) ฉนัมกัมีค าตอบของปัญหาเกิดขึน้ในใจเสมอ 1 2 3 4 5 
8) ฉนัพยายามหาอะไรท าตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นเวลาที่ฉนัวา่งก็

ตาม 
1 2 3 4 5 

9) ฉนัรู้วา่สิง่ที่ฉนัต้องการคืออะไร 1 2 3 4 5 
10) ฉนัมกัปลอ่ยตวัเองให้ขึน้กบัอิทธิพลจากคนรอบข้าง 1 2 3 4 5 
11) ฉนัพยายามมองวา่จะเกิดสิง่ที่ดีในเวลาที่ฉนัไมส่บายใจ 1 2 3 4 5 
12) ฉนัผอ่นคลายตวัเองได้อยา่งงา่ยดาย 1 2 3 4 5 
13) ฉนัคิดวา่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ หากบางอยา่งผิดปกติไปจาก

เดิม 
1 2 3 4 5 

14) ฉนัเช่ือวา่อนาคตของฉนัจะเกิดแตส่ิง่ที่ดี 1 2 3 4 5 
15) ฉนัสนกุสนานเพลดิเพลนิกบัเพื่อนของฉนัมาก 1 2 3 4 5 
16) ฉนัพยายามคิดเข้าข้างตวัเองวา่อนาคตจะเป็นไปตามที่ฉนัหวงั 1 2 3 4 5 
17) ฉนัคาดหวงัให้สิง่ตา่ง ๆ เป็นไปตามทางของมนัเอง 1 2 3 4 5 
18) ฉนัไมไ่ด้เป็นคนอารมณ์เสยีงา่ยเกินไป 1 2 3 4 5 
19) ฉนัมัน่ใจวา่ฉนัจะได้เจอกบัสิง่ดี ๆ 1 2 3 4 5 
20) ฉนัคาดหวงัวา่จะเกิดสิง่ดี ๆ มากกวา่สิง่ที่ไมด่ีเสมอ 1 2 3 4 5 
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21) ฉนัมกัรู้สกึกงัวลอยูต่ลอดเวลา 1 2 3 4 5 
22) ฉนักลวัการสญูเสยี 1 2 3 4 5 
23) ฉนัรู้สกึไมพ่งึพอใจตวัเอง 1 2 3 4 5 
24) ฉนัมกัจมอยูก่บัความเศร้าเมื่อใดก็ตามที่ฉนัผิดหวงั 1 2 3 4 5 
25) ฉนัเป็นคนอารมณ์แปรปรวน 1 2 3 4 5 
26) ฉนัเป็นคนตื่นตระหนกง่าย 1 2 3 4 5 
27) ฉนัไมค่อ่ยทกุข์ร้อนกบัสิง่ใด ๆ 1 2 3 4 5 
28) ฉนัรู้สกึถกูคกุคามได้ง่าย 1 2 3 4 5 
29) ฉนัเป็นคนเครียดงา่ย 1 2 3 4 5 
30) ฉนัมกัสงบนิ่งและมีสตเิวลาเจอแรงกดดนัตา่ง ๆ 1 2 3 4 5 
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ส่วนที่ 6 ข้อมูลท่ัวไป และพฤตกิรรมการใช้บริการแทก็ซ่ีมิเตอร์ 
ค าชีแ้จง: แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป มีลกัษณะเป็นค าถามให้เลอืกตอบ โปรดพิจารณาข้อค าถามแตล่ะข้อ และ
เลอืกค าตอบที่ตรงกบัความเป็นจริงของทา่นเพียงข้อเดียว 

 
1) เพศ 

o ชาย  
o หญิง 

 
2) อาย ุ 

o ต ่ากวา่ 25 ปี 
o 25 ถึง 39 ปี 
o 40 ถึง 59 ปี 
o มากกวา่ 59 ปี 

 
3) สถานภาพสมรส 

o โสด 
o สมรส 
o หยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หม้าย 

 
4) อาชีพ 

o ข้าราชการ/ลกูจ้าง/พนกังาน 
o เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 
o พอ่บ้าน/แมบ้่าน/เกษียณอาย/ุ

วา่งงาน 
o นกัเรียน/นกัศกึษา  
o อื่น ๆ _________________ 

 
5) การครอบครองยานพาหนะ 

o มีรถยนต์สว่นบคุคล 
o ไมม่ีรถยนต์สว่นบคุคล 

 
 

6) รายได้ตอ่เดือน 
o ไมม่ีรายได้ 
o ไมเ่กิน 20,000 บาท 
o 20,001 ถึง 50,000 บาท 
o มากกวา่ 50,001 บาท 
o ไมร่ะบ ุ

 
7) ระดบัการศกึษา 

o ต ่ากวา่มธัยมศกึษาหรือเทียบเทา่ 
o อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 
o ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
o สงูกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

 
8) จ านวนครัง้ทีใ่ช้บริการเฉลีย่ (ครัง้/สปัดาห์)  

o น้อยกวา่ 5 ครัง้/สปัดาห์ 
o 5 ถึง 10 ครัง้/สปัดาห์ 
o มากกวา่ 10 ครัง้/สปัดาห์ 

 
9) คา่ใช้จา่ยเฉลีย่ในแตล่ะครัง้ 

o 35 ถึง 69 บาท 
o 70 ถึง 119 บาท 
o มากกวา่ 119 บาท 

 
10) วนัท่ีใช้บริการบอ่ยที่สดุ 

o วนัจนัทร์ ถึงวนัศกุร์ 
o วนัเสาร์ และวนัอาทิตย์ 
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11) ช่วงเวลาที่ใช้บริการบอ่ย 

o ช่วงเช้า (05.00 ถึง 10.00 น.) 
o ช่วงกลางวนั (10.01 ถึง 15.00 น.) 
o ช่วงเย็น (15.01 ถึง 19.00 น.) 
o ช่วงกลางคืน (19.01 ถึง 04.59 น.) 

 
12) รูปแบบหลกัที่เรียกใช้บริการ 

o โบกเรียกข้างทาง 
o โทรศพัท์เรียก 
o เรียกใช้ผา่นจดุให้บริการ เช่น 

โรงแรม ห้างสรรพสนิค้า สนามบนิ 
สถานบนัเทิง เป็นต้น 

o เรียกใช้ผา่นแอพลเิคชัน่ เช่น Grab 
Taxi เป็นต้น 

 
13) จดุประสงค์หลกัในการเดินทาง 

o ระหวา่งที่พกั และสถานท่ีท างาน/
โรงเรียน/มหาวิทยาลยั 

o ระหวา่งที่พกั และห้างสรรพสนิค้า/
สถานบนัเทิง 

o ระหวา่งสถานท่ีท างาน/โรงเรียน/
มหาวิทยาลยั และห้างสรรพสนิค้า/
สถานบนัเทิง 

o อื่น ๆ _________________ 
 

 
ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ 
ค าชีแ้จง: แบบสอบถามข้อเสนอแนะ มีลกัษณะเป็นข้อถามปลายเปิด โปรดระบคุวามคดิเห็นที่ทา่นมีตอ่การ
บริการแท็กซีม่ิเตอร์ในปัจจบุนั 

 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ตารางภาคผนวก ข1  อกัษรยอ่ของข้อค าถามในงานวิจยั 
 

ข้อค าถาม อกัษรยอ่ 
คนขบัรถปฏิเสธไมรั่บผู้โดยสาร เลอืกรับผู้โดยสาร  exp1 
คนขบัรถขบัรถหวาดเสยีว ประมาท  exp2 
คนขบัรถขบัรถไมถ่กูกฎจราจร  exp3 
คนขบัรถไมช่ านาญเส้นทาง   exp4 
คนขบัรถใช้โทรศพัท์ขณะขบัรถ  exp5 
คนขบัรถมีกิริยาวาจา สภุาพ (+) exp6 
คนขบัรถมีมารยาทตอ่ผู้ โดยสารและคนอื่นท่ีร่วมท้องถนน (+) exp7 
คนขบัรถไมใ่ช่มาตรคา่โดยสาร  exp8 
คนขบัรถทอนเงินไมค่รบ  exp9 
คนขบัรถรับสง่ผู้ โดยสารนอกเส้นทาง พาไปเส้นทางที่อ้อม  exp10 
คนขบัรถไลผู่้ โดยสารลงกลางทาง  exp11 
คนขบัรถพดูเร่ืองการเมือง  exp12 
คนขบัรถมีอธัยาศยัดี เป็นมติร (+) exp13 
รถแท็กซี่มเิตอร์มีสภาพใหม ่(+) exp14 
รถแท็กซี่มเิตอร์สะอาด ไมม่ีกลิน่เหม็น ไมอ่บัชืน้ (+) exp15 
เคร่ืองปรับอากาศของรถแท็กซีม่ิเตอร์ไมเ่ย็น  exp16 
คนขบัรถดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือมนึเมาขณะขบัรถ  exp17 
คนขบัรถสบูบหุร่ีขณะขบัรถ  exp18 
คนขบัรถรับประทานขนมหรืออาหารขณะขบัรถ  exp19 
คนขบัรถมีพฤติกรรมสอ่เจตนาไปทางก่ออาชญากรรม   exp20 
คนขบัรถมีพฤติกรรมสอ่เจตนาไปทางก่อการลว่งละเมดิทางเพศ  exp21 
บตัรประจ าตวัคนขบัรถและตวัคนขบัรถไมต่รงกนั  exp22 
คนขบัรถชว่ยเหลอืผู้ โดยสาร เช่น ช่วยยกของ (+) exp23 
คนขบัรถชว่ยเหลอืสงัคม เช่น ผู้ประสบอบุตัิเหตบุนท้องถนน (+) exp24 
ถ้าของหายในรถแท็กซี่มเิตอร์แล้วมกัได้รับกลบัคืน (+) exp25 
มีความสขุ  hap1 
พงึพอใจ hap2 
เพลดิเพลนิ hap3 
ปลอดภยั hap4 
สะดวกสบาย hap5 



147 
 
ตารางภาคผนวก ข1 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม อกัษรยอ่ 
ตื่นเต้น hap6 
โกรธ ang1 
หงดุหงิด ang2 
ร าคาญ ang3 
อารมณ์เสยี ang4 
โมโห ang5 
ขุน่เคือง ang6 
กลวั fea1 
วิตกกงัวล fea2 
ถกูคกุคาม fea3 
กระวนกระวาย fea4 
ไมส่บายใจ fea5 
เครียด fea6 
ฉนัพยายามหาวิธีแก้ไข หรือจดัการกบัปัญหาในการใช้บริการโดยสารแท็กซี่มเิตอร์ act1 
ฉนัมกัแก้ไข หรือจดัการกบัปัญหาที่เกิดจากการโดยสารแท็กซี่มเิตอร์ด้วยตวัฉนัเอง act2 
ฉนัคิดวา่วิธีการท่ีดีที่สดุในการจดัการปัญหาการใช้บริการคือการจดัการพดูคยุโดยตรงกบั

พนกังานขบัรถ 
act3 

ฉนัมกัจะวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กิดจากการโดยสารแท็กซี่มเิตอร์ก่อนจะตอบโต้กบัคนขบัรถ act4 
เมื่อเกิดปัญหาทีเ่กิดจากการโดยสารแท็กซี่มเิตอร์ ฉนัพยายามรักษาอารมณ์และควบคมุการ

กระท าของตนเอง 
act5 

เมื่อเกิดปัญหาทีเ่กิดจากการโดยสารแท็กซี่มเิตอร์ ฉนัตดัสนิใจแก้ปัญหาอยา่งรอบคอบ act6 
ฉนัมกัมองในด้านท่ีดีของปัญหาที่เกิดขึน้ act7 
ฉนัร้องเรียนการใช้บริการกบับริษัทเจ้าของแท็กซี่มเิตอร์นัน้ เช่น อูร่ถแท็กซีม่ิเตอร์นัน้ เป็นต้น act8 
ฉนัร้องเรียนการใช้บริการกบัหนว่ยงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น กรมการขนสง่ทางบก หรือ

ส านกังานคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 
act9 

ฉนัแจ้งต ารวจ และใช้มาตรการทางกฎหมายยามเกิดปัญหาลกุลาม act10 
ฉนัเขียนปัญหาจากการโดยสารแท็กซี่มเิตอร์ลงในสือ่ออนไลน์ตา่ง ๆ act11 
ฉนัแจ้งสือ่มวลชนตา่ง ๆ เช่น หนงัสอืพิมพ์ สถานีโทรทศัน์หรือวิทย ุเป็นต้น ให้เตือนผู้โดยสารทา่น

อื่นถึงภยัทางแท็กซี่มิเตอร์ที่ฉนัเจอ 
act12 
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ตารางภาคผนวก ข1 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม อกัษรยอ่ 
เมื่อฉนัเจอปัญหาการใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์ ฉนัมกัมองหาคนอื่นมาชว่ยเหลอืสนบัสนนุ sup1 
ฉนัมกัแบง่ปันความรู้สกึที่เกิดขึน้จากการเจอปัญหาโดยสารแท็กซีใ่ห้กบัคนท่ีเคารพและเช่ือใจ sup2 
ฉนัมกับน่ นินทากบัเพื่อนและครอบครัวของฉนัเก่ียวกบัประสบการณ์การใช้บริการแท็กซี่ที่ไมด่ี sup3 
ฉนัมกัสอบถามเพื่อนหรือคนสนทิท่ีเคยเจอประสบการณ์ทีเ่ลวร้ายจากการโดยสารเหมือนกนักบั

ฉนัวา่พวกเขาจดัการกบัปัญหาอยา่งไร 
sup4 

ฉนัมกัระบายอารมณ์ที่เกิดจากประสบการณ์เลวร้ายในการโดยสารกบัคนท่ีฉนัไว้วางใจ sup5 
ฉนัมกัขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนหรือครอบครัวให้ช่วยจดัการกบัปัญหาแท็กซีม่ิเตอร์ sup6 
ฉนัพยายามปิดกัน้จิตใจ ไมส่นใจปัญหาขณะโดยสารแท็กซีม่ิเตอร์ เช่น คิดวา่ไมเ่ป็นไร ช่างมนั  avo1 
ฉนัพยายามหลกีเลีย่งที่จะคิดถงึปัญหาจากการบริการนัน้ avo2 
ฉนัหาความพอใจในสิง่อื่นแทนท่ีจะสนใจตอ่เหตกุารณ์เชิงลบจากการโดยสาร โดยหนัไปท า

กิจกรรมอยา่ง เช่น ฟังเพลง อา่นหนงัสอื เป็นต้น 
avo3 

ฉนัปฏิเสธวา่ปัญหาจากการโดยสารแท็กซี่มเิตอร์นัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้ avo4 
ฉนัพยายามคิดวา่ตวัเองไมเ่คยเจอกบัประสบการณ์ที่แยจ่ากการบริการแท็กซีม่ิเตอร์มาก่อน avo5 
ฉนัปฏิเสธที่จะเช่ือวา่เคยมีปัญหาเก่ียวกบัการโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ avo6 
ฉนัมกัรับหน้าที่จดัการเร่ืองตา่ง ๆ เองเสมอ ass1 
ฉนัสามารถผลกัดนัตวัทา่นเองได้อยา่งง่ายดาย ass2 
ฉนัพยายามเป็นผู้น าคนอื่นเสมอ ass3 
ฉนัพยายามสนบัสนนุตวัเองเสมอ ass4 
ฉนัต้องใช้เวลามากในการท าบางสิง่ให้ส าเร็จ (R) ass5 
ฉนัมกัมีแรงจงูใจในการท างาน ass6 
ฉนัมกัมีค าตอบของปัญหาเกิดขึน้ในใจเสมอ ass7 
ฉนัพยายามหาอะไรท าตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นเวลาที่ฉนัวา่งก็ตาม ass8 
ฉนัรู้วา่สิง่ที่ฉนัต้องการคืออะไร ass9 
ฉนัมกัปลอ่ยตวัเองให้ขึน้กบัอิทธิพลจากคนรอบข้าง (R) ass10 
ฉนัพยายามมองวา่จะเกิดสิง่ที่ดีในเวลาที่ฉนัไมส่บายใจ opt1 
ฉนัผอ่นคลายตวัเองได้อยา่งงา่ยดาย opt2 
ฉนัคิดวา่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ หากบางอยา่งผิดปกติไปจากเดิม (R) opt3 
ฉนัเช่ือวา่อนาคตของฉนัจะเกิดแตส่ิง่ที่ดี opt4 
ฉนัสนกุสนานเพลดิเพลนิกบัเพื่อนของฉนัมาก opt5 
ฉนัพยายามคิดเข้าข้างตวัเองวา่อนาคตจะเป็นไปตามที่ฉนัหวงั opt6 
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ตารางภาคผนวก ข1 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม อกัษรยอ่ 
ฉนัคาดหวงัให้สิง่ตา่ง ๆ เป็นไปตามทางของมนัเอง opt7 
ฉนัไมไ่ด้เป็นคนอารมณ์เสยีงา่ยเกินไป opt8 
ฉนัมัน่ใจวา่ฉนัจะได้เจอกบัสิง่ดี ๆ opt9 
ฉนัคาดหวงัวา่จะเกิดสิง่ดี ๆ มากกวา่สิง่ที่ไมด่ีเสมอ opt10 
ฉนัมกัรู้สกึกงัวลอยูต่ลอดเวลา neu1 
ฉนักลวัการสญูเสยี neu2 
ฉนัรู้สกึไมพ่งึพอใจตวัเอง neu3 
ฉนัมกัจมอยูก่บัความเศร้าเมื่อใดก็ตามที่ฉนัผิดหวงั neu4 
ฉนัเป็นคนอารมณ์แปรปรวน neu5 
ฉนัเป็นคนตื่นตระหนกง่าย neu6 
ฉนัไมค่อ่ยทกุข์ร้อนกบัสิง่ใด ๆ (R) neu7 
ฉนัรู้สกึถกูคกุคามได้ง่าย neu8 
ฉนัเป็นคนเครียดงา่ย neu9 
ฉนัมกัสงบนิ่งและมีสตเิวลาเจอแรงกดดนัตา่ง ๆ (R) neu10 
ฉนัคาดวา่ฉนัจะใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์ในอนาคตอนัใกล้ pbc1 
ฉนัวางแผนลว่งหน้าด้วยตนเองได้วา่จะใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์ pbc2 
ในอนาคตฉนัเลอืกที่จะใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์อยา่งเต็มใจ pbc3 
ฉนัสามารถตดัสนิใจด้วยตนเองวา่จะใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์คนัไหน pbc4 
ฉนัสามารถเลอืกใช้บริการรถโดยสารประจ าทางอื่น ๆ เช่น รถบสัหรือ รถตู้ประจ าทาง เป็นต้น 

แทนการใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์ 
cho1 

ฉนัสามารถเลอืกใช้บริการรถไฟ รถไฟฟ้า หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน แทนการใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์ cho2 
ฉนัสามารถเลอืกใช้บริการรถรับจ้างไมป่ระจ าทางอื่น ๆ เช่น รถจกัรยานยนต์รับจ้าง รถสามล้อ

เคร่ืองรับจ้าง เป็นต้น แทนการใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์ 
cho3 

ฉนัสามารถขบัหรือโดยสารรถยนต์สว่นบคุคล แทนการใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์ cho4 
ฉนัมีทางเลอืกอื่น ๆ ในการเดินทางบนเส้นทางทีใ่ช้เป็นประจ านอกเหนือจากการใช้บริการแท็กซี่

มิเตอร์ 
cho5 

ฉนัตัง้ใจใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์อกีในอนาคต int1 
ฉนัจะกลบัไปใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์อีกในอนาคต int2 
ฉนัอยากกลบัไปใช้บริการแท็กซีม่ิเตอร์อีกในอนาคต int3 
ฉนัมีความต้องการท่ีจะใช้บริการแท็กซี่มเิตอร์อีกในอนาคต int4 
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ตารางภาคผนวก ข2  ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามประสบการณ์ท่ีดีของผู้ใช้บริการจ าแนกตามเพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

 
Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

exp1 2.535 0.924 0.361 2.330 0.900 0.213 2.670 0.916 0.442 

exp2 2.878 0.864 0.371 2.990 0.765 0.341 2.800 0.921 0.425 

exp3 3.271 0.889 0.377 3.320 0.875 0.333 3.240 0.899 0.424 

exp5 3.285 0.943 0.278 3.320 0.965 0.299 3.260 0.927 0.273 

exp6 3.343 0.814 0.252 3.420 0.765 0.189 3.320 0.850 0.309 

exp7 2.409 0.941 0.339 3.220 0.696 0.428 3.180 0.718 0.292 

exp8 4.381 0.780 0.279 4.220 0.711 0.292 4.490 0.808 0.247 

exp9 2.695 1.299 0.424 2.330 1.197 0.323 2.950 1.311 0.476 

exp10 3.263 0.954 0.514 3.090 1.018 0.436 3.390 0.888 0.563 

exp11 4.473 0.706 0.496 4.420 0.706 0.653 4.510 0.704 0.387 

exp12 2.926 0.897 0.266 3.060 0.983 0.243 2.830 0.820 0.332 

exp13 3.413 0.712 0.414 3.360 0.737 0.365 3.450 0.693 0.444 

exp14 3.361 0.817 0.228 3.430 0.791 0.384 3.280 0.825 0.154 

exp15 3.194 0.805 0.350 3.120 0.806 0.350 3.250 0.802 0.340 

exp17 4.629 0.592 0.427 4.550 0.596 0.421 4.680 0.583 0.419 

exp18 4.425 0.886 0.523 4.250 0.953 0.540 4.550 0.814 0.499 

exp19 4.379 0.800 0.542 4.240 0.842 0.510 4.480 0.755 0.554 

exp20 4.595 0.591 0.550 4.510 0.646 0.603 4.650 0.543 0.500 

exp21 4.661 0.556 0.529 4.600 0.591 0.571 4.710 0.526 0.490 

exp23 3.196 0.708 0.246 2.370 0.850 0.194 2.440 1.001 0.274 

EXP  71.313 7.658 
 

70.150 7.514 
 

72.125 7.653 
 Cronbrach’s alpha 0.800 

  
0.795 

  
0.804 
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ตารางภาคผนวก ข3  ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามความสขุจ าแนกตามเพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

  Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

happ1 2.876 0.518 0.663 2.850 0.623 0.704 2.890 0.431 0.599 

happ2 3.036 0.680 0.486 2.980 0.691 0.633 3.070 0.671 0.336 

happ3 2.535 0.747 0.486 2.440 0.804 0.652 2.600 0.696 0.288 

happ5 3.754 0.799 0.514 3.720 0.936 0.769 3.780 0.687 0.198 

HAP 12.202 2.061 
 

11.990 2.539 
 

12.349 1.631 
 Cronbrach’s alpha 0.730 

  
0.841 

  
0.538 

   
ตารางภาคผนวก ข4  ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามความโกรธจ าแนกตามเพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

  Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

ang1 2.842 1.056 0.849 2.890 1.074 0.893 2.810 1.042 0.821 

ang2 3.166 1.041 0.821 3.180 1.010 0.858 3.150 1.063 0.799 

ang3 3.288 0.971 0.815 3.250 0.913 0.842 3.310 1.009 0.802 

ang4 3.120 1.004 0.851 3.010 1.084 0.899 3.190 0.937 0.821 

ang5 2.880 0.961 0.812 2.830 0.964 0.846 2.910 0.958 0.788 

ang6 2.918 0.908 0.802 2.920 0.842 0.838 2.920 0.953 0.784 

ANG  18.208 5.227  18.083 5.329  18.295 5.152  

Cronbrach’s alpha 0.942   0.955   0.933   
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ตารางภาคผนวก ข5  ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามความโกรธจ าแนกตามเพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

  Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

fea1 3.242 0.969 0.645 2.890 0.871 0.760 3.480 0.961 0.566 

fea2 3.323 1.066 0.702 2.970 1.038 0.788 3.570 1.014 0.636 

fea3 2.511 0.987 0.738 2.380 0.959 0.749 2.600 0.998 0.725 

fea4 2.697 1.012 0.754 2.670 0.937 0.758 2.720 1.062 0.773 

fea5 3.257 0.982 0.784 3.110 0.952 0.842 3.360 0.990 0.737 

fea6 2.910 1.015 0.635 2.940 1.010 0.719 2.890 1.019 0.609 

FEA  17.940 4.845  16.956 4.854  18.627 4.719  

Cronbrach’s alpha 0.891   0.918   0.873   

 
ตารางภาคผนวก ข6  ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามการเผชิญแบบจดัการโดยตรงจ าแนกตามเพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

  Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

act1 3.349 0.901 0.580 3.400 0.909 0.721 3.320 0.895 0.456 

act2 2.972 0.931 0.442 3.090 0.933 0.507 2.890 0.923 0.387 

act3 3.345 1.113 0.379 3.670 0.987 0.631 3.120 1.141 0.223 

act4 3.491 0.969 0.543 3.540 0.971 0.697 3.460 0.968 0.408 

act5 4.030 0.816 0.611 3.910 0.914 0.736 4.120 0.729 0.508 

act6 3.956 0.811 0.550 3.810 0.882 0.767 4.060 0.742 0.368 

act7 3.323 0.975 0.361 3.320 0.954 0.492 3.330 0.992 0.255 

ACT 24.467 4.219  24.728 4.904  24.285 3.655  

Cronbrach’s Alpha 0.766   0.870   0.648   
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ตารางภาคผนวก ข7   ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามการเผชิญแบบแสวงหาการสนบัสนนุจ าแนก

ตามเพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

  Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

sup1 3.058 0.967 0.409 2.890 1.008 0.546 3.180 0.920 0.245 

sup2 3.579 1.085 0.700 3.230 1.118 0.819 3.820 0.991 0.556 

sup3 3.962 0.930 0.658 3.780 0.987 0.706 4.090 0.866 0.587 

sup4 3.565 0.871 0.700 3.440 0.891 0.769 3.650 0.847 0.635 

sup5 3.451 1.047 0.737 3.180 1.096 0.836 3.640 0.969 0.616 

sup6 3.138 0.916 0.531 3.040 0.877 0.598 3.210 0.937 0.480 

SUP  20.752 4.349  19.549 4.815  21.593 3.770  

Cronbrach’s alpha 0.841   0.891   0.770   

 
ตารางภาคผนวก ข8  ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามการเผชิญแบบหลีกเล่ียงจ าแนกตามเพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

  Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

avo1 3.198 1.108 0.678 3.130 1.136 0.683 3.250 1.086 0.675 

avo2 3.104 1.038 0.800 2.970 1.040 0.736 3.200 1.028 0.842 

avo3 3.609 1.015 0.391 3.570 0.964 0.264 3.630 1.051 0.473 

avo4 2.427 0.886 0.521 2.420 0.878 0.635 2.430 0.893 0.453 

avo5 2.661 0.884 0.592 2.500 0.789 0.627 2.770 0.930 0.570 

avo6 2.487 0.871 0.488 2.450 0.852 0.508 2.520 0.884 0.473 

AVO 17.485 4.183  17.039 4.058  17.797 4.241  

Cronbrach’s alpha 0.813   0.807   0.815   

 
  



154 
 
ตารางภาคผนวก ข9   ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามบคุลิกภาพกล้าพดูกล้าแสดงออกจ าแนกตาม

เพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

  Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

ass1 3.529 0.833 0.653 3.420 0.900 0.699 3.610 0.775 0.597 

ass2 3.481 0.789 0.746 3.380 0.857 0.778 3.550 0.731 0.708 

ass3 3.192 0.848 0.584 3.160 0.962 0.645 3.210 0.759 0.516 

ass4 3.601 0.767 0.713 3.550 0.823 0.787 3.630 0.725 0.641 

ass6 3.713 0.755 0.703 3.540 0.836 0.758 3.830 0.667 0.634 

ass7 3.830 0.793 0.676 3.720 0.888 0.680 3.910 0.711 0.662 

ass8 3.469 0.928 0.709 3.330 1.054 0.753 3.560 0.818 0.648 

ass9 3.814 0.887 0.694 3.79 0.964 0.731 3.83 0.831 0.664 

ASS  28.629 5.051  27.893 5.795  29.142 4.386  

Cronbrach’s alpha 0.898   0.917   0.874   

 
ตารางภาคผนวก ข11  ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามบคุลิกภาพมองโลกในแง่ดีจ าแนกตามเพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

  Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

opt1 3.551 0.869 0.466 3.470 0.898 0.403 3.610 0.845 0.509 

opt4 3.675 0.849 0.656 3.590 0.820 0.627 3.730 0.865 0.680 

opt7 3.499 0.838 0.621 3.260 0.832 0.644 3.660 0.803 0.586 

opt9 3.713 0.840 0.730 3.650 0.869 0.847 3.760 0.817 0.646 

opt10 3.832 0.851 0.797 3.610 0.950 0.809 3.990 0.738 0.786 

OPT  18.269 3.329  17.583 3.444  18.749 3.159  

Cronbrach’s alpha 0.844   0.849   0.835   
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ตารางภาคผนวก ข11   ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามบคุลิกภาพหวัน่ไหวทางอารมณ์จ าแนกตาม

เพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

  Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

neu1 3.244 1.022 0.596 3.000 1.150 0.595 3.410 0.887 0.549 

neu2 3.399 0.972 0.471 3.150 1.090 0.519 3.580 0.837 0.342 

neu3 2.723 0.972 0.550 2.660 0.988 0.607 2.770 0.960 0.527 

neu4 2.916 0.988 0.714 2.670 1.011 0.852 3.090 0.936 0.553 

neu5 3.018 0.935 0.582 2.880 0.903 0.670 3.110 0.946 0.509 

neu6 2.790 1.009 0.685 2.540 0.986 0.848 2.970 0.989 0.514 

neu8 2.547 0.968 0.659 2.320 0.994 0.734 2.710 0.916 0.553 

neu9 3.078 1.064 0.656 2.56 1.061 0.787 3.44 0.905 0.465 

NEU  23.715 5.678  21.777 6.332  25.068 4.722  

Cronbrach’s alpha 0.864   0.904   0.795   

 
ตารางภาคผนวก ข12  ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามการรับรู้การควบคมุพฤตกิรรมจ าแนกตามเพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

  Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

pbc1 3.523 0.909 0.665 3.470 0.940 0.732 3.560 0.886 0.610 

pbc2 3.513 0.850 0.607 3.510 0.871 0.810 3.520 0.836 0.430 

pbc3 3.198 0.876 0.678 3.180 0.919 0.755 3.210 0.846 0.608 

pbc4 3.687 0.940 0.537 3.720 1.058 0.658 3.660 0.849 0.414 

PBC 13.920 2.838  13.879 3.235  13.949 2.523  

Cronbrach’s alpha 0.805   0.876   0.724   
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ตารางภาคผนวก ข13  ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามทางเลือกการใช้บริการจ าแนกตามเพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

  Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

cho1 4.012 0.925 0.625 3.970 1.061 0.773 4.040 0.817 0.455 

cho2 4.086 0.950 0.808 3.930 1.107 0.859 4.190 0.808 0.745 

cho3 3.786 0.930 0.596 3.830 0.931 0.814 3.760 0.929 0.423 

cho4 3.595 1.194 0.409 3.530 1.240 0.520 3.640 1.161 0.301 

cho5 4.100 0.893 0.674 3.920 0.929 0.671 4.220 0.848 0.691 

CHO 19.579 3.733  19.180 4.346  19.858 3.207  

Cronbrach’s alpha 0.816   0.880   0.735   

 
ตารางภาคผนวก ข14  ผลการวิเคราะห์ข้อค าถามความตัง้ใจกลบัไปใช้บริการจ าแนกตามเพศ 
 

 
รวม (n = 501) เพศชาย (n = 206) เพศหญิง (n = 295) 

  Mean SD CITC Mean SD CITC Mean SD CITC 

int1 3.383 0.749 0.874 3.420 0.815 0.901 3.360 0.699 0.852 

int2 3.405 0.781 0.805 3.420 0.845 0.806 3.390 0.734 0.803 

int3 2.952 0.956 0.834 2.930 0.997 0.853 2.970 0.927 0.820 

int4 3.202 0.932 0.897 3.200 1.001 0.909 3.200 0.883 0.887 

INT 12.942 3.137  12.976 3.381  12.919 2.954  

Cronbrach’s alpha 0.934   0.942   0.927   
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