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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาถึงทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ช้
หรอืเคยใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์จ านวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ
สมมติฐานคอื การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์
ความสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 15-24 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
มอีาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท 
 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดบรกิารของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ 
ของผู้บรโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัดี  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค ์             
ดา้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา และอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์
ดา้นค่าโดยสารในการใชบ้รกิารต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05  
 ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อสปัดาห ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
และ .05 ตามล าดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า และต ่ามาก ตามล าดบั 
 ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา  และด้านการ
สง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ดา้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อ
ครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกนัในระดบั
ค่อนขา้งต ่า และต ่ามาก ตามล าดบั 
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 ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ดา้นค่าโดยสารในการใช้บรกิารต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกนัในระดบัต ่ามาก 
 
ค าส าคญั: ทศันคต ิบรกิาร พฤตกิรรม ผูบ้รโิภค รถไฟฟ้า 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research is to study attitudes towards the service marketing mix associated 
with consumer usage behavior on the Airport Rail Link. The samples used in this study consisted of four 
hundred consumers who had used the service at Airport Rail Link. The questionnaire was constructed and 
used as a tool for collecting data. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient 
analysis. 
 The results of this research were as follows:  
 The majority of the consumers were female, aged between fifteen and twenty four years old, 
single, with a Bachelor’s degree, college or university students, with an average income of Baht 10,001 – 
15,000.  
 The majority of the opinions of these consumers regarding the overall aspect of service 
marketing mix were at the good level. 
 The results of hypotheses testing revealed the following:  
 Consumers with different educational levels had different service usage behavior in times of 
service usage per time at a statistically significant level of .01. 
 Consumers with different educational levels and occupation had different service usage behaviors 
in terms of expenditure of usage service per time at a statistically significant level of .05. 
 The attitude towards service marketing mix in terms of the aspects of physical, process, promotion, 
product, place and people were positively related to service usage behavior at Airport Rail Link in frequency 
of service usage per week at a rather low and very low level with statistically significant level of .01 and 
.05. 
 The attitude towards service marketing mix in terms of place, price and promotion aspects were 
negatively related to service usage behavior at Airport Rail Link times of usage service per time at a rather 
low and a very low level with a statistical significance level of .01 and .05. 
 The attitude towards the service marketing mix in terms of price and place aspects were negatively 
related to service usage behavior at Airport Rail Link expenditure of usage service per time at a very low 
level and at statistically significant level of .01.  
 
Keywords: Attitude, Service, Bbehavior, Consumers, Metro 
 
 



 3 

บทน า 
 ปัญหาจราจรตดิขดัเป็นปัญหาหลกัในการใชช้วีติของประชากรในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ซึง่สง่ผล
กระทบต่อการเดนิทาง และมแีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้เรื่อยๆ เนื่องจากปัจจยัหลายสาเหตุ เช่น การใชร้ถยนตส์่วนตวัมากขึน้ 
ประชากรจากต่างจงัหวดัเขา้มาอาศยัในเมอืงหลวงเพื่อศกึษา และท างาน รวมถงึการทีป่ระชากรออกมาใชร้ถใชถ้นนใน
การท างาน หรอืการเดินทางช่วงเทศกาลในเวลาเดยีวกนั ส่งผลให้การขบัเคลื่อนตวับนท้องถนนมีความล่าช้า แ ละ             
มคีวามล าบาก เพราะทุกคนต่างมคีวามเร่งรบีในการเดนิทาง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสงัคมไทย การแก้ปัญหา
ส าหรบัการเดินทางอีกวิธหีนึ่งคือ การให้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้การ
เดนิทางมคีวามรวดเรว็ สะดวกสบาย ปลอดภยั ราคาไม่สงูมาก และสามารถช่วยประหยดัเวลาในการเดนิทางได ้การที่
ประชากรใชร้ถยนต์ส่วนตวัน้อยลง แลว้หนัมาใชบ้รกิารการขนส่งสาธารณะมากขึน้  มสี่วนช่วยใหปั้ญหาจราจรตดิขดั
น้อยลง ประหยดัค่าน ้ามนัในการใช้รถยนต์ และเป็นการช่วยลดมลพิษตามต้องท้องถนน ท าให้มีสุขภาพกาย แ ละ
สขุภาพจติใหด้ขีึน้ 
 วนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2553  การรถไฟแห่งประเทศไทยไดเ้ปิดใหบ้รกิารในเชงิพาณิชยอ์ย่างเตม็รปูแบบ 
ตัง้แต่เวลา 06.00 – 24.00 น. โดยมีการให้บรกิาร 2 แบบ คือ รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (City Line) และ
รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Express line) ซึ่งสามารถรองรบัผู้โดยสารได้ประมาณ 50,000 คนต่อวนั ใน
วนัที ่1 ธนัวาคม 2553 บรษิทั รถไฟฟ้า รฟท. จ ากดั (SRTET) ไดน้ า Smart Card ออกมาใชท้ัง้แบบเหรยีญ และบตัร
สมารท์พาส แบบเดยีวกบัรถไฟใตด้นิ โดยบตัรและเหรยีญสแีดงใชก้บัรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ(Express 
line) สว่นบตัรและเหรยีญสนี ้าเงนิใชก้บัรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ(City Line) และวนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2554 
บรษิทั รถไฟฟ้า รฟท. จ ากดั ไดเ้ปิดใหบ้รกิารจุดเชค็อนิทีโ่ถงผูโ้ดยสารขาออกทีช่ ัน้ 3 ของสถานีรบัสง่ผูโ้ดยสารอากาศ
ยานภายในเมอืง ซึ่งผู้โดยสารที่ต้องการใช้บรกิาร สามารถมาเชค็อนิและโหลดกระเป๋าล่วงหน้าได้ที่นี่ โดยกระเป๋า
สมัภาระ จะถูกขนโดยขบวนรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ(Express Line) ในแต่ละเทีย่ว และจะถูกโหลดขึน้
เครื่องใหเ้อง ซึง่ในแต่ละไฟลทน์ัน้จะปิดจุดเชค็อนิก่อน 90 นาทกี่อนไฟลทอ์อกจากสนามบิน โดยสายการบนิทีม่าเปิด
ให้บรกิารจุดเชค็อนิไดแ้ก่ การบนิไทย ลุฟทฮ์นัซ่า และบางกอกแอรเ์วย ์ซึง่ครอบคลุมถงึ 40 สายการบนิดว้ยกนั โดย
อตัราค่าโดยสารสายรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (City Line)   เริม่ต้นที ่15 บาท สงูสุด 45 บาท คดิตามอตัรา
ระยะทาง และสายรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Express Line) เที่ยวละ 150 บาท (www.srtet.co.th, 
อนิเทอรเ์น็ต. 7 สงิหาคม พ.ศ. 2558) 
 การใหบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดอ้ย่างครบถว้น 
เพราะมรีาคาทีเ่หมาะสม สามารถสรา้งความสะดวกสบายในการเดนิทางไปสถานทีต่่างๆไดอ้ย่างรวดเรว็ ซึง่ช่วยในการ
ก าหนดเวลาการเดนิทางไดอ้ย่างแม่นย า ช่วยลดปัญหาความล่าชา้ทีเ่กดิจากการเดนิทางไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึ
การอ านวยความสะดวกในการเดนิทางแก่ผู้โดยสารที่ต้องการใชบ้รกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิหรอืจากท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมไิปยงัจุดหมายปลายทางต่างๆได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งทางรถไฟฟ้าแอรพ์อร์ต เรล ลิง้ค ์ไดม้กีารสรา้งทาง
เชื่อมรถไฟฟ้าบทีเีอส ระหว่างรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิค ์สถานีพญาไท ไปยงัรถไฟฟ้าบทีเีอส สถานีพญาไท และทาง
เชื่อมรถไฟฟ้าใต้ดนิ ระหว่าง รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรลลงิค ์สถานีมกักะสนั ไปยงัรถไฟฟ้าใตด้นิสถานีเพชรบุรี  ซึง่ถอืว่า
เป็นอกีหนึ่งทางเลอืกในการเดนิทางของผู้ทีใ่ชบ้รกิาร เพราะมคีวามรวดเรว็ มคีวามสะดวก ซึ่งสามารถสรา้งความพงึ
พอใจ และเกดิพฤตกิรรมการใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง การใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์จงึถอืเป็นทางเลอืกหนึ่ง
ในการเดนิทางทีป่ระหยดัเวลา และหลกีเลีย่งปัญหาจราจรตดิขดัในช่วงเร่งด่วน 
 จากข้างต้นที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจ ัยสนใจที่จะศึกษาเรื่อง  ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค เพื่อน าขอ้มูลมาศกึษาเป็นแนวทาง
ในการปรบัปรุง แก้ไข และพัฒนากลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารมทีศันคตทิีด่ใีนการใชบ้รกิาร รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์มากทีส่ดุ   

http://www.srtet.co.th/
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค จ าแนกตามลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร ์
 2. เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent variables) แบ่งไดด้งันี้ 
  1.1  ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 
      1.1.1  เพศ  
    1.1.1.1  ชาย 
    1.1.1.2  หญงิ 
      1.1.2 อาย ุ
    1.1.2.1 15 - 24 ปี 
    1.1.2.2 25 - 34 ปี 
    1.1.2.3  35 - 44 ปี 
    1.1.2.4  45 - 54 ปี 
    1.1.2.5  55 ปี ขึน้ไป 
      1.1.3  สถานภาพสมรส  
    1.1.3.1  โสด 
    1.1.3.2  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
    1.1.3.3  หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
      1.1.4  ระดบัการศกึษา  
    1.1.4.1  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
    1.1.4.2  ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
    1.1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
      1.1.5  อาชพี  
    1.1.5.1  นกัเรยีน/นกัศกึษา 
    1.1.5.2  ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ  
    1.1.5.3  พนกังานบรษิทัเอกชน 
    1.1.5.4  ธุรกจิสว่นตวั 
    1.1.5.5  อื่นๆ โปรดระบุ.......................... 
      1.1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
    1.1.6.1  ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท 
    1.1.6.2   5,001 – 10,000 บาท 
    1.6.3.3  10,001 – 15,000 บาท 
    1.1.6.4  15,001 – 20,000 บาท 
    1.1.6.5  20,001 – 25,000 บาท 
    1.1.6.6  25,001 บาท ขึน้ไป 
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  1.2 ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย 
      1.2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์
      1.2.2  ดา้นราคา  
       1.2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
      1.2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  
      1.2.5  ดา้นบุคลากร  
      1.2.6  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร  
      1.2.7  ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ  
 2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) แบ่งไดด้งันี้ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์
ของผูบ้รโิภค 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้า        
แอรพ์อรต์ เรล ลิง้คแ์ตกต่างกนั 
 2. ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อร์ต 
เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1.  แนวคดิและทฤษฎดีา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิและทฤษฎขีองศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ
คณะ (2550: 57) หมายถงึ ลกัษณะสว่นตวัของผูบ้รโิภค เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้
ซึ่งลกัษณะเหล่านี้เป็นที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด โดยผู้วจิยัได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกบั
ลกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีด้านทัศนคติ ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ ศุภร เสรีรตัน์ (2554: 171-173)  
กล่าวว่า ทศันคตเิกดิจากการเรยีนรูน้ าไปสู่พฤติกรรมโดยการแสดงออกที่ ชอบ ไม่ชอบ รูส้กึด ีหรอืไม่ด ีต่อสิง่ต่างๆ 
หากผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑ ์จะท าใหม้แีนวโน้มในการใชบ้รกิารนัน้อกีครัง้  โดยไดน้ ามาประยุกต์ใชใ้นการ
ก าหนดขอบเขตการวจิยั 
 3.  แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ผู้วจิ ัยได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีของ ศิรวิรรณ  
เสรีรตัน์ และคณะ (2546: 212-213) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญทาง
การตลาด โดยน ามาใช้ในการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย 7P’s ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัหลายๆดา้นในการใชบ้รกิาร ผูว้จิยัจงึ
เลอืกศึกษา ทศันคติด้านส่วนประสมตลาดบรกิาร ที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต            
เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค 
 4.  แนวคดิและทฤษฎีด้านพฤติกรรมของผู้บรโิภค ผู้วจิยัได้ใช้แนวคดิและทฤษฎีของ  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
(2541: 125-126) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมนิผลในสนิคา้ และบรกิาร โดยมี
หลกัการวิเคราะห์พฤติการณ์ผู้บริโภคโดยใช้หลกั 6Ws และ 1H ซึ่งผู้วิจยัได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
สอบถามส่วนที่3 เกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ของผู้บรโิภคในการก าหนดความถี่            
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การใชบ้รกิารต่อสปัดาห ์ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ ช่วงเวลาในการใชบ้รกิาร บุคคล
ทีม่สีว่นร่วมในการใชบ้รกิาร และวตัถุประสงคใ์นการเลอืกใชบ้รกิาร 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรโิภคที่ใช้หรอืเคยใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชห้รอืเคยใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์เน่ืองจาก
ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชว้ธิกีารก าหนดตวัอย่างโดยการค านวณจากสตูรทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร         
ที่แน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา 2546: 26) ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้
เท่ากบั 385 ตวัอย่าง และเพิม่จ านวนตวัอย่างอกี 15 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั  
 ผลการศึกษา ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค” สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 1.  ข้อมูลด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์
  เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 และ  
เพศชาย มจี านวน 142 คนคดิเป็นรอ้ยละ 35.5 ตามล าดบั  
 อายุ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 15-24 ปี จ านวน 205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.3 รองลงมา
คือ อายุ 25-34 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 และอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 
ตามล าดบั 
  สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด /หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 
จ านวน 291 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.7 และสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัจ านวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 ตามล าดบั 
  ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า จ านวน 
260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมามีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรจี านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และระดับ
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.2 ตามล าดบั 
  อาชีพ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 177 คน คิดเป็น          
รอ้ยละ 44.3 รองลงมามีอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชนจ านวน 138 คน คดิเป็นร้อยละ 34.5 ถดัมาอาชพีรบัราชการ/
รฐัวสิาหกจิ จ านวนละ 44 คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 และมอีาชพีธุรกจิสว่นตวัจ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.2 ตามล าดบั 
  รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 
บาท จ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 บาทขึน้ไป จ านวน 81 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 20.2 ถดัมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5,000 บาท จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5  และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 20,000 
บาท จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 ตามล าดบั 
 
 



 7 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต            
เรล ล้ิงค ์
  ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิารของรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์
ของผูบ้รโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัดทีุกขอ้ โดยด้านราคา มคี่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากบั 4.09 รองลงมาคอืดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 ด้านกระบวนการให้บรกิาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.98 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.95 ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ดา้นผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 และดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 ตามล าดบั สามารถจ าแนกแต่ละดา้นไดด้งันี้ 
  ด้านผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับทศันคติส่วนประสมการตลาดบริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต            
เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค ดา้นผลติภณัฑ ์โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 
  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บรโิภคมีความคิดเห็นในระดับดี 3 ข้อ คือรถไฟฟ้ามีรูปแบบที่ทนัสมัย                
มคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.02 รองลงมาคือรถไฟฟ้าท าให้ถึงจุดหมายภายในเวลาที่วางแผนไว้ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 
รถไฟฟ้ามีรูปแบบที่ทนัสมยั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 และผู้บรโิภคมีความคดิเห็นในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือขบวน
รถไฟฟ้ามเีพยีงพอต่อปรมิาณการใชบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23 ตามล าดบั 
  ด้านราคา ความคิดเห็นเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดบรกิารของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ของ
ผูบ้รโิภค ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 
  เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก 1 ขอ้ คอืมตีารางอตัราค่าโดยสารระบุ
อย่างชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 และผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัด ี3 ขอ้ คอืราคามคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบั
ระยะทาง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.08 รองลงมาคือความคุ้มค่าของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับบริการรูปแบบอื่น             
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 และมกีารแบ่งอตัราค่าโดยสารไดเ้หมาะสมกบัอายุ เช่น ค่าโดยสารของเดก็ จะถูกกว่าของบุคคล
ทัว่ไป มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 ตามล าดบั 
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการของรถไฟฟ้า              
แอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 
  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคิดเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ โดยสถานีมีจุดเชื่อมต่อกบัระบบ
ขนสง่สาธารณะอื่น เช่น MRT, BTS มคี่าเฉลีย่สงูสดุเท่ากบั 4.09 รองลงมาคอืมคีวามสะดวกในการเดนิทางมาใชบ้รกิาร
รถไฟฟ้า มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 มคีวามสะดวกในการใช้งานเครื่องจ าหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมตัิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.01 และสถานีอยู่ใกลส้ถานทีพ่กัอาศยั ทีท่ างาน หรอืแหล่งชุมชน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 ตามล าดบั 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด ความคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิารของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 
เรล ลิ้งค์ ของผู้บรโิภค ด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.63 
  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผู ้บรโิภคมคีวามคดิ เหน็ในระดบัด ี3 ขอ้ คอืมกีารให ้ส ่วนลดราคา                  
ที ่เหมาะสมส าหรบับตัรนักเรยีน/น ักศกึษา และบตัรผู ้ส ูงอายุ มคี ่าเฉลี่ยส ูงสุดเท่ากบั 3.89 รองลงมามกีาร
ประชาสมัพนัธ์ และโฆษณาขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่ น 
เวบ็ไซต์ เฟซบุ ๊ค  มคี ่าเฉลี ่ยเท่ากบั 3.62 มกีารมอบสทิธพิ เิศษต่างๆให ้กบัผู ้ที ่มบีตัรโดยสาร Smart Pass                 
ทุกประเภท มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.60 และผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คอืมกีารจดักจิกรรม มอบ
ของรางวลั และส่วนลดให้แก่ผู้โดยสาร อย่างสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40 ตามล าดบั 
  ด้านบุคลากร ความคดิเหน็เกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดบรกิารของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ของ
ผู้บรโิภค ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 
  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกข้อ คือความสะอาดในการแต่งกาย
ของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.14 รองลงมาคือพนักงานมีก ิร ิยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากบั 3.95 พนักงานให้บริการมีเพียงพอในแต่ละสถานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 และพนักงานสามารถแนะน า
บริการได้อย่างคล่องแคล่ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80   ตามล าดบั 
  ด้านกระบวนการให้บริการ ความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดบรกิารของรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ 
เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 
  เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ คอืขัน้ตอนการใช้บรกิารไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.15 รองลงมาคือมีการจัดล าดับแถวในการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 
กระบวนการใหบ้รกิารสะดวกรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.93 และระยะเวลาในการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.89 ตามล าดบั 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการของรถไฟฟ้า             
แอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 
  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกข้อ คือภายในสถานีมคีวามสะอาด 
มคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 4.20 รองลงมาคอืพื้นทีภ่ายในตู้โดยสารมขีนาดกวา้งมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 อุณหภูมภิายในตู้
โดยสารมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 และมสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 
ตามล าดบั 
 3. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ล้ิงค ์ของผูบ้ริโภค 
  ท่านใช้บริการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ล้ิงคช่์วงเวลาใดมากท่ีสุด  พบว่าเวลา 06.00 – 09.00 น. 
จ านวน 145 คน คดิเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาคอืเวลา 09.01-12.00 จ านวน 94 คน คดิเป็นร้อยละ 23.5 เวลา 
15.01 – 18.00 จ านวน 63 คดิเป็นร้อยละ 15.8 เวลา18.01-21.00 จ านวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 12.5 เวลา 12.01 
– 15.00 น. จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 9.8 และเวลา 21.01 – 24.00 น. จ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 2.2 
ตามล าดบั 
  บุคคลใดท่ีมีส่วนในการแนะน าการใช้บริการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ล้ิงค ์ของท่านมากท่ีสุด 
พบว่าตวัท่านเอง จ านวน 184 คน คดิเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคอืเพื่อน จ านวน 153 คน คดิเป็นร้อยละ 38.2 
และครอบครวั/ญาติ จ านวน 63 คน คดิเป็นร้อยละ 15.8 ตามล าดบั 
  ท่านเดินทางมาใช้บริการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ล้ิงคด์้วยวิธีใด พบว่ารถโดยสารประจ าทาง 
จ านวน 112 คน คดิเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาคอืรถไฟฟ้า MRT/BTS จ านวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 20.5 เดนิ 
จ านวน 61 คน คดิเป็นร้อยละ 15.3 รถยนต์ส่วนตวั จ านวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 13.5 รถมอเตอร์ไซด์ จ านวน  
42 คน คดิเป็นร้อยละ 10.5 รถแทก็ซี่ จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 10.0 เรอื จ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 2.2 
ตามล าดบั 
  วตัถปุระสงคท่ี์ท่านเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ล้ิงคม์ากท่ีสุด พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่
มวีตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ไปท างาน จ านวน 167 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 41.8 รองลงมา
คอื ไปเทีย่ว จ านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 ไปสถาบนัการศกึษา จ านวน 93 คน คดิเป็นร้อยละ 23.2 และไป
ซื้อสนิค้า จ านวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั 
  ความถ่ีในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ล้ิงค ์(ครัง้/สปัดาห์) พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์โดยเฉลีย่ประมาณ 5 ครัง้/สปัดาห ์ต ่าสดุ 1 ครัง้/สปัดาห ์และสงูสดุ 14 ครัง้/สปัดาห ์
  ระยะเวลาท่ีใช้บริการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ล้ิงค ์(นาที/ครัง้) พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีะยะเวลา
ทีใ่ชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์โดยเฉลีย่ประมาณ 22 นาท/ีครัง้ ต ่าสดุ 2 นาท/ีครัง้ และสงูสดุ 60 นาท/ีครัง้ 
  ค่าโดยสารในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ล้ิงค ์(บาท/ครัง้) พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคี่า
โดยสารในการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค์ โดยเฉลีย่ประมาณ 28 บาท/ครัง้ ต ่าสุด 15 บาท/ครัง้ และสงูสุด 
45 บาท/ครัง้ 
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมตฐิานผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงัต่อไปนี้  
 สมมติฐาน ท่ี  1 ผู้บ ริโภค ท่ี ใช้บ ริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต  เรล  ล้ิ งค์  ท่ี มี ลักษณะทางด้ าน
ประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ล้ิงคแ์ตกต่างกนั สามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้
ดงัน้ี  
 สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค ์
แตกต่างกนั 
 ผลการวิจยั พบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ 
ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร ด้านระยะเวลาที่ใช้บรกิารต่อครัง้ และด้านค่าโดยสารในการใช้บรกิารไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค ์
แตกต่างกนั 
 ผลการวิจยั พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค ์
ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร ด้านระยะเวลาที่ใช้บรกิารต่อครัง้ และด้านค่าโดยสารในการใช้บรกิารไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  
 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อร์ต 
เรล ลิง้ค ์แตกต่างกนั 
 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ 
เรล ลิ้งค์ ด้านความถี่ในการใช ้บรกิาร ด้านระยะเวลาที่ใช ้บรกิารต่อครัง้ และด้านค่าโดยสารในการใช ้บรกิาร               
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล 
ลิง้ค ์แตกต่างกนั 
 ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ 
เรล ลิง้คด์า้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ และดา้นค่าโดยสารในการใชบ้รกิารต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่พฤตกิรรม 
พบว่า ด้านระยะเวลาที่ใช้บริการต่อครัง้ ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใช้บริการ
รถไฟฟ้าแอร์พอรต์ เรล ลิ้งค์ น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า และผู้บรโิภคที่มรีะดบั
การศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีระดับ
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
 ด้านค่าโดยสารในการใช้บริการต่อครัง้ พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า            
มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี
 และพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์
ด้านความถี่ในการใช้บริการต่อสปัดาห์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 1.5 ผู้บรโิภคที่มีอาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค ์
แตกต่างกนั 
 ผลการวิจยั พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิ้งค์ 
ด ้านค่าโดยสารในการใช ้บรกิารต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนี ัยส าคญัทางสถิต ิที ่ระดบั .05 ซึ ่งสอดคล้องกบั
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สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พฤติกรรม พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน          
มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอรต์ เรล ลิง้ค์ ด้านค่าโดยสารในการใช้บรกิารต่อครัง้ น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มี
อาชพีธุรกจิสว่นตวั 
 และพบว่า ผู้บรโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ด้าน
ความถี่ในการใช้บรกิารต่อสปัดาห์ และด้านระยะเวลาที่ ใช้บรกิารต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ 
เรล ลิง้ค ์แตกต่างกนั 
 ผลการวิจยั พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิ้งค์ ด้านความถี่ในการใชบ้รกิารต่อสปัดาห์ ด้านระยะเวลาที่ใช้บรกิารต่อครัง้ และด้านค่าโดยสารในการ
ใช้บรกิารต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และ              
ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ล้ิงค ์ของผู้บริโภค 
สามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดงัน้ี  
 สมมติฐานท่ี 2.1 ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค 
 ผลการวิจยั พบว่า ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม กบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิ้งค์ ของผู้บรโิภค  ดา้นความถี่ในการใช้บรกิารต่อสปัดาห์ มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 และพบว่า ทัศนคติส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม กับพฤติกรรมการใช้บริการ
รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค ดา้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ และดา้นค่าโดยสารในการใชบ้รกิารต่อครัง้ 
ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2.2 ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค  
 ผลการวิจยั พบว่า ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นราคาโดยรวม กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค ดา้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ และดา้นค่าโดยสารในการใชบ้รกิารต่อครัง้ 
มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกนัในระดบัต ่ามาก 
 และพบว่า ทศันคตสิ่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านราคาโดยรวม กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอร์
พอรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อสปัดาห์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างนัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2.3 ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค  
 ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวม                
กับพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ของผู้บริโภค  ด้านความถี่ในการใช้บริการต่อสปัดาห์                 
มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 และพบว่า ทศันคติส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม กบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค ดา้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ และดา้นค่าโดยสารในการใชบ้รกิาร
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ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกนัในระดบั
ค่อนขา้งต ่า และต ่ามาก 
 สมมติฐานท่ี 2.4 ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค  
 ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม กับ
พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ของผู้บริโภค  ด้านความถี่ในการใช้บริการต่อสัปดาห์  มี
ความสมัพนัธก์นั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก  
 ทศันคติส่วนประสมการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์
พอรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค ดา้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นตรงกนัขา้มกนัในระดบัต ่ามาก 
 และพบว่า ทศันคติส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค ดา้นค่าโดยสารในการใชบ้รกิารต่อครัง้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2.5 ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค  
 ผลการวิจยั พบว่า ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านบุคลากรโดยรวม  กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ของผู้บรโิภค  ด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อสปัดาห์ มคีวามสมัพนัธ์กนั อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
 และพบว่า ทศันคติส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านบุคลากรโดยรวม  กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ของผู้บรโิภค ด้านระยะเวลาที่ใชบ้รกิารต่อครัง้  และด้านค่าโดยสารในการใช้บรกิารต่อ
ครัง้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2.6 ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการให้บรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค 
 ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บริการโดยรวม                 
กับพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ของผู้บริโภค  ด้านความถี่ในการใช้บริการต่อสปัดาห์                 
มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 และพบว่า ทศันคติส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บรกิารโดยรวม กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค ดา้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ และดา้นค่าโดยสารในการใชบ้รกิาร
ต่อครัง้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานท่ี 2.7 ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค 
 ผลการวิจยั พบว่า ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านสิง่แวดล้อมทางกายภาพโดยรวม  กบั
พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ของผู้บริโภค  ด้านความถี่ในการใช้บริการต่อสัปดาห์  มี
ความสมัพนัธก์นั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดย 
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า 
 และพบว่า ทศันคติส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นสิง่แวดล้อมทางกายภาพโดยรวม กบัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค ดา้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ และดา้นค่าโดยสารในการใชบ้รกิาร
ต่อครัง้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาการวจิยัเรื่อง ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาดบรกิาร ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม 
การใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค มปีระเดน็ส าคญัสามารถน าผลมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ที่มีลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร ์
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติก รรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้คแ์ตกต่างกนั พบว่า 
 ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อสปัดาห์ ด้านระยะเวลาที่ใช้บรกิารต่อครัง้ และ
ด้านค่าโดยสารในการใช้บรกิารต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 เนื่องจากการใหบ้รกิาร
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ เป็นการให้บรกิารแบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งสามารถใช้บรกิารเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคได้ทุกเพศ ทุกอายุ ทุกสถานภาพสมรส และทุกรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน รวมไปถึงการที่
ผู้บรโิภคมคีวามจ าเป็นในการใช้บรกิารเป็นประจ าเพื่อเดนิทางไปยงัจุดมุ่งหมายในแต่ละวนั และมคี่าโดยสารในการ
ใช้บรกิารไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากจงึท าให้พฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ไม่แตกต่างกนั  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐติิรตัน์ บ ารุงบ้าน (2551) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการให้ 
บรกิารกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร  (รถไฟฟ้าบทีเีอส) ผลการวจิยั
พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และด้านเวลาในการใช ้บรกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ไม่แตกต่างกนั ด้านอายุ พบว่า 
ผู้ใช้บรกิารที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านรูปแบบการใช้บตัรโดยสาร
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ไม่แตกต่างกัน ด้านสถานภาพ พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการ
ใช้บรกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านรูปแบบการใช้บตัรโดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และด้านเวลาในการใช้บรกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ทองปัก จุลนีย์ (2551) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง พฤติกรรมและความพงึพอใจในการใช้บรกิารรถไฟฟ้า
มหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ช่วงอายุ และรายได ้ต่อเดอืนของผู ้ใช ้บรกิาร ไม ่มี
ความสมัพนัธ์กบัความถี่ในการใช้บรกิารต่อสปัดาห์ และระยะเวลาในการใช้บรกิารรถไฟฟ้ามหานครอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวนัในการเดนิทางพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวนัในการเดนิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ด้าน
ความถี่ในการใช้บริการต่อสปัดาห์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากระดบัการศกึษา
ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัทีท่ าใหพ้ฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บรกิารต่อสปัดาห์แตกต่างกนั เน่ืองจากระดบัการศกึษาไม่ไดม้ี
อทิธิพลในการใช้บรกิาร เพราะหากว่าผู้บรโิภคมีความสนใจในการใช้บรกิารที่ไม่แตกต่างกันมากนัก และมีความ
ต้องการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ทีเ่หมอืนกนั จงึท าให้มพีฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 
เรล ลิ้งค์ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภุชงค์ บุญเอี่ยม (2552) ท าการศึกษาวจิยัเรื่อง ทศันคติ และ
แนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บรกิาร รถประจ าทางด่วนพเิศษ BRT ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
ประชากรที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีแนวโน้มพฤติกรรมการการใช้บรกิาร รถประจ าทางด่วนพิเศษ  BRT ไม่
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของทองปัก จุลนีย์ (2551) ท าการศกึษา
วจิยัเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบั
การศกึษาของผูใ้ชบ้รกิาร ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการใชบ้รกิารต่อสปัดาห ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ด้าน
ระยะเวลาที่ใช้บริการต่อครัง้ และด้านค่าโดยสารในการใช้บริการต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า
แอรพ์อร์ต เรล ลิง้ค ์ด้านค่าโดยสารในการใชบ้รกิารต่อครัง้ และดา้นระยะเวลาที่ใช้บรกิารต่อครัง้มากที่สุด เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรสี่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่หีน้าทีก่ารงานและรายไดอ้ยู่ในระดบัด ีรวมไปถงึต้อง
เดนิทางอยู่เป็นประจ า ย่อมมกีารตดัสนิใจ หรอืแสวงหาสิง่ทีเ่หมาะสมในการใชบ้รกิารมากทีส่ดุ โดยมคีวามตอ้งการทีจ่ะ
ใชบ้รกิารทีแ่ตกต่าง เช่น มคีวามรวดเรว็ และมคีวามทนัสมยัเป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎขีอง ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 57) กล่าวว่า การศกึษา เป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการก าหนดส่วนครองตลาดตวัแปรหนึ่ง ในการ
ก าหนดตลาดเป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภุชงค ์บุญเอีย่ม (2552) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง 
ทศันคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ รถประจ าทางด่วนพิเศษ  BRT ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมทีม่ต่ีอรถประจ าทางด่วนพเิศษ  BRT 
ดา้นค่าโดยสารสงูสดุเฉลีย่ต่อครัง้ในการมาใชบ้รกิาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสอดคลอ้ง
กับงานวิจยัของฐิติรตัน์ บ ารุงบ้าน (2551) ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัการให้ บริการกับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร  (รถไฟฟ้าบทีเีอส) ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร
ทีม่มีรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้านความถี่ในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และด้านเวลาในการใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 
 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ไดแ้ก่ ดา้นความถี่
ในการใชบ้รกิารต่อสปัดาห ์และดา้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
เนื่องจากผู้บรโิภคทุกอาชพีมคีวามจ าเป็นที่จะต้องใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
เดนิทางไปยงัที่ต่างๆตามเป้าหมายที่วางไว้    ซึ่งท าให้ผู้บรโิภคทุกอาชพีมคีวามต้องการที่จะใช้บรกิารเหมอืนๆกนั 
จงึท าให้มคีวามถี่ในการใช้บรกิารต่อสปัดาห์ และระยะเวลาที่ใช้บรกิารไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ภุชงค์ บุญเอี่ยม (2552) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิาร รถประจ าทางด่วน
พเิศษ BRT ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนที่มอีาชพีแตกต่างกนั  มแีนวโน้ม
พฤติกรรมที่มตี่อรถประจ าทางด่วนพเิศษ BRT ด้านจ านวนครัง้เฉลี่ยที่โดยสารต่อสปัดาห์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยัของธญัลกัษณ์ สนิธญัญาธรรม (2558) ท าการศกึษาวจิยั
เรื่อง ส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตัิการแอน
ดรอยด์ของผู้ใช้โทรศพัท์มอืถือสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคที่อาชพีแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ ด้านความถี่ของการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ 
และดา้นค่าใชจ้่ายในการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ผู้บรโิภคที่มอีาชพี แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ดา้นค่าโดยสารใน
การใชบ้รกิารต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน มี
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ดา้นค่าโดยสารในการใชบ้รกิารต่อครัง้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี
ธุรกจิส่วนตวั เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอสิระสามารถเดนิทางไดส้ะดวก และ
มรีายไดม้ากกว่ากลุ่มอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนจงึท าให้ไม่มปัีญหาการในเรื่องของค่าโดยสารในการใช้บรกิาร ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภุชงค์ บุญเอี่ยม (2552) ท าการศึกษาวิจยัเรื่อง ทศันคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บรกิาร รถประจ าทางด่วนพิเศษ  BRT ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ
แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมทีม่ต่ีอรถประจ าทางด่วนพเิศษ BRT ดา้นค่าโดยสารสงูสุดเฉลีย่ต่อครัง้ในการมาใช้
บรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 สมมติฐานท่ี 2 ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา                      
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร  ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นสิง่แวดลอ้ม
ทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ของผูบ้รโิภค พบว่า 
 ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลิง้ค ์ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารต่อสปัดาห์ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั โดยดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้น
บุคลากรมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก และดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์
ในระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจาก ถ้าหากผู้บรโิภคเหน็ว่าการใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อร์ต เรล ลิ้งค ์              
มีความปลอดภัย มีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ รวมไปถึงพนักงานสามารถแนะน าบริการได้อย่าง
คล่องแคล่ว และมกีารประชาสมัพนัธ ์และโฆษณาขอ้มลูขา่วสารผ่านสือ่ต่างๆ ทีเ่พิม่มากขึน้ กจ็ะท าใหพ้ฤตกิรรมการใช้
บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ เพิ่มขึน้ในระดบัค่อนขา้งต ่า และต ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ  ฐติิรตัน์  
บ ารุงบา้น (2551) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการใหบ้รกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า
ขนสง่มวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบทีเีอส) ผลการวจิยัพบว่า  ปัจจยัการใหบ้รกิารดา้นขบวนรถ ดา้นราคา
ค่าโดยสาร ด้านการบรกิาร และด้านระบบความปลอดภยั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 
 ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอร์
พอรต์ เรล ลิง้ค ์ดา้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ และดา้นค่าโดยสารในการใชบ้รกิารต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 โดยความสมัพนัธ์ในระดบัค่อนข้างต ่า และต ่ามาก ตามล าดบั ในทิศทางตรงกนัข้าม  เนื่องจาก
ปัจจุบนัรูปแบบการให้บริการขนส่งสาธารณะมีความหลากหลาย ซึ่งมีราคาที่แตกต่างกนัออกไป รวมไปถึงมี
ช่องทางในการให้บร ิการที่เพิ ่มมากขึ้น ท าให ้ม ีความสะดวกในการใช้บริการ ซึ่งหากราคาค่าโดยสารสูงขึ ้น 
ผู้บริโภคอาจมีการตัดสนิใจเลือกใช้บริการรูปแบบอื่น  และหากผู้บริโภคมีที่พกัอาศยัอยู่ใกล้ส านักงาน ก็จะท า
ให้เวลาที่ใช้ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายลดลง จึงเป็นสาเหตุท าให้ระยะเวลาที่ใช้บริการ และค่าโดยสารในการ
ใช ้บร ิการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ ้งค ์ ลดลง ซึ ่งสอดคล้องกบังานว ิจยัของ  โยธนิ ทฆิมัพรอาภา (2557) 
ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้พารา
ไดซป์ารค์ศรนีครนิทร์ ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นความเหมาะสมของราคามี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารศูนยก์ารคา้พาราไดซป์ารค์ศรนีครนิทรด์า้นค่าใชจ้่ายในการไปใชบ้รกิาร 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุพรตัน์ มณีเขยีว (2555) ท าการศกึษาวจิยั
เรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสวนสนุกดรมีเวลิดแ์ละสวนสยามของ
ผูบ้รโิภค ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นราคา มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสวนสนุกดรมีเวลิดแ์ละสวนสยาม                 
ดา้นช่วงเวลาในการเขา้ใชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธญัลกัษณ์              
สนิธญัญาธรรม (2558) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้              
โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์องผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการจดัจ าหน่ายกบัพฤตกิรรมการใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่บน
ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์ดา้นระยะเวลาในการใชง้าน และดา้นค่าใชจ้่ายในการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่           
มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค ์              
ดา้นระยะเวลาทีใ่ชบ้รกิารต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์
ในระดบัต ่ามาก ในทศิทางตรงกนัขา้ม เนื่องจากปัจจุบนัการขนส่งสาธารณะรูปแบบต่างๆ ไดม้กีารส่งเสรมิการตลาด             
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ทีเ่พิม่มากขึน้ ซึ่งท าให้ผู้บรโิภคได้รบัรู้เกีย่วกบัขอ้มูลการขนส่งสาธารณะรูปแบบต่างๆ และมตีวัเลอืกมากขึน้ในการ
เปรยีบเทยีบ หรอืตดัสนิใจในการใชบ้รกิารเหล่านัน้ จงึท าใหส้ว่นประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมดา้นการ
สง่เสรมิการตลาดในทศิทางตรงกนัขา้ม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศยิาพชัร นนัทดวีฒัน์ (2558) ท าการศกึษาวจิยั
เรื่อง ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงามและผิวพรรณ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด                       
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารคลนิิกความงามและผวิพรรณ ด้านจ านวนครัง้การใช้บรกิารโดยเฉลี่ยใน
ระยะเวลา 3 เดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  งานวจิยัครัง้ต่อไป ควรระบุกลุ่มตัวอย่างให้เจาะจงมากขึ้น เช่น นักเรยีน/นักศึกษา พนักงานเอกชน 
เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มได้อย่างครอบคลุม และสามารถน าผลมาปรบัปรุงกลยุทธ์ให้เหมาะสม             
มากทีส่ดุ 
 2.  ควรมีการศึกษาถึงกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ โดยการน าข้อมูลไป
วเิคราะห ์และพฒันาการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด เพื่อเพิม่ยอดการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ดว้ย 
 3.  การวจิยัครัง้นี้เป็นการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเป็นเพียงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งในอนาคต
อาจจะน างานวจิยัครัง้นี้มาปรบัปรุง และท าการศกึษาอกีครัง้ เพื่อน าผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะท าใหผ้ลการศกึษามคีวาม
ละเอยีดและมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงด้วยดีด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิ่งของ รองศาสตราจารย ์             
ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ี่ได้กรุณาสละเวลาอนัมคี่าในการใหค้วามอนุเคราะหใ์นการให้ค าปรกึษา
ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ความรู้ ข้อคิดเห็นรวมทัง้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจนผู้วิจ ัยสามารถ
ด าเนินการวจิยัจนส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดจีงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ และ
คณาจารย ์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทกุท่าน ทีไ่ดก้รุณาอบรม สัง่สอน ประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทาง
ทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจยั และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการ
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษา
ของผูว้จิยั และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบั
การท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 สดุทา้ยนี้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิามารดาและครอบครวัของผูว้จิยัทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของการศกึษา
มาโดยตลอดและสนับสนุนรวมทัง้ช่วยเหลอืในทุกๆ ดา้นเพื่อเอือ้อ านวยใหผู้ว้ ิจยัไดด้ าเนินการศกึษาไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละ
เสรจ็สมบูรณ์ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ได้มอบมติรภาพและความจรงิใจรวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัมาโดยตลอด
และสุดท้ายขอขอบคุณก าลงัใจที่ดี สารนิพนธ์ฉบบันี้ผู้วจิยัขอมอบให้ทุกท่านที่มพีระคุณแก่ผู้วจิยัและขอให้ทุกท่าน
ประสบแด่ความสขุความเจรญิสบืไป  
 
 
 
 
 



 16 

เอกสารอ้างอิง 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2546). การวเิคราะหส์ถติ:ิ สถติสิ าหรบัการบรหิารและวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่6. กรุงเทพฯ:      
        โรงพมิพแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ฐติิรตัน์ บ ารุงบ้าน. (2551). ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการให ้บริการกบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า 
        ขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบทีเีอส). กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. 
ธญัลกัษณ์ สนิธญัญาธรรม. (2558). ส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้มบาย 
        แอพพลเิคชัน่บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์องผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร. 
        สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ทองปัก จุลนีย์. (2551). พฤติกรรมและความพงึพอใจในการใช้บรกิารรถไฟฟ้ามหานคร . วทิยานิพนธ ์กรุงเทพฯ:  
        มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ยุพรตัน์ มณีเขยีว. (2555). ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
        สวนสนุกดรมีเวลิดแ์ละสวนสยามของผูบ้รโิภค. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
โยธนิ ทฆิมัพรอาภา. (2557). ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
        ศูนยก์ารคา้พาราไดซป์ารค์ศรนีครนิทร์. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ภุชงค ์บุญเอีย่ม. (2552). ทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร รถประจ าทางด่วนพเิศษ BRT  
        ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ศศยิาพชัร นนัทดวีฒัน์. (2558). สว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
        คลนิิกความงามและผวิพรรณ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). 
        กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2541). การบรหิารตลาดยุคใหม่.  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2546). การบรหิารตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ. ดวงกมลสมยั. 
________. (2550). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ. ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ.์ 
ศุภร เสรรีตัน์ และคณะ. (2554). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: วสิทิธิว์ฒันา. 
www.srtet.co.th, อนิเทอรเ์น็ต. 7 สงิหาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.srtet.co.th/

