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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูเ้กี่ยวกบัส่วนประสม ทางการตลาด
บรกิารกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คย
ใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทยทัง้เพศชายและเพศหญงิในสถานี หัวล าโพง จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน           
ทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตร ีอาชีพ
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-20,000 บาท และมสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 
ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มีการรบัรู้เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใช้
บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเฉลีย่ 28 ครัง้/ปี และมคี่าใชจ้่าย โดยเฉลีย่ 246 บาท/ครัง้  
  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
  ผู้บรโิภคที่มีเพศ อายุ และระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิาร การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อปี แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั  
  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ และอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ต่อครัง้ แตกต่างกนั กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามล าดบั  
 การรบัรู้เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการบรกิาร และด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้
บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01.และ .05 ตามล าดบั โดย
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามาก  
 การรบัรู้เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นกระบวนการบรกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า สว่นความสมัพนัธด์า้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัต ่ามาก 
 
ค าส าคญั: การรบัรู ้ความสมัพนัธ ์บรกิาร รถไฟ 
 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to study the service marketing mix in relation to service usage 
behavior on the State Railway of Thailand. The sample used in this study consisted of four hundred 
consumers who have used the services of the State Railway of Thailand. The questionnaire was constructed 
and used as a tool for collecting data. The statistics that analyzed data included percentage, mean, standard 
deviation, t-test and one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient.  
  The results of the research were as follows: 
  The majority of the respondents were male, married or cohabitating between 31-40 years of age, 
with an educational level of a Bachelor’s degree, working as government state enterprises officers, with the 
average monthly income of Baht 15,001-20,000 per month. The majority of consumers had a positive 
perception of the service marketing mix overall at a good level. 
  The majority of consumer usage of the services provided at the State Railway of Thailand were an 
average of the twenty eight times per year, with average expenditure of two hundred forty six Baht per time. 
  The results of the hypotheses testing could be revealed as follows: 
  Consumers with different genders, occupations and education levels demonstrated different service 
usage behavior in term of the frequency of service per year at statistically significant levels of .01 and .05, 
respectively.  
  Consumers of different genders and occupations demonstrated different service usage behavior in 
purchase expenditures of purchase per time at statistically significant levels of .05 and .01, respectively. 
  The perception of the service marketing mix in terms of product, price, place, people, process and 
physical evidence were negatively related to service usage behavior at the State Railway of Thailand in 
frequency of service usage per year at a rather low level with statistically significant levels of .01 and .05, 
respectively. 
  The perception of the service marketing mix regarding the aspects of product, price, place, process 
and physical evidence were positively related to service usage behavior at the State Railway of Thailand in 
terms of expenditure and purchase per time at low level, with statistically significant level of .01 and the 
perception on the service marketing mix with regard to promotion and people aspects were at a rather low 
level. 
 
Keywords: Recognition, Relationships, Services, Train 
 
บทน า 
 ในปัจจุบนัการเดนิทางและการขนส่งสนิค้านับเป็นสิง่จ าเป็นและมบีทบาทอย่างมากในชวีติประจ าวนัของ

ประชาชน ท าให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการบริการ และเทคโนโลยีในการแข่งขันที่มากขึ้น              

เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร โดยการใหบ้รกิารของการขนส่งในประเทศไทยนัน้แบ่งออกเป็นหมวดหมู่

ดงันี้ คอื ทางบก ทางน ้า ทางอากาศและอื่นๆ ซึง่ปัจจยัที่ส าคญัในการเลอืกใชช้่องทางในการเดนิทางนัน้คอืสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการไดม้ากทีส่ดุ เน่ืองจากปัจจุบนันัน้ประเทศไทยมอีตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิเป็นอย่างมากอกี
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ทัง้ยงัมอีตัราการเพิม่ขึน้ ของจ านวนประชากรที่เพิม่มากขึน้จนเป็นเหตุให้เกดิปัญหาตามมาในด้านต่างๆ ซึ่งปัญหา 

ด้านการจราจรติดขดันับเป็นปัญหาหลกัของกรุงเทพมหานครและเริม่ขยายขอบเขตไปยงัปรมิณฑลและต่างจงัหวดั            

อกีดว้ย  

  การรถไฟแห่งประเทศไทย (สถานีรถไฟกรุงเทพ) หรือที่เรียกกนัว่าสถานีหัวล าโพงนัน้แต่เดิมสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ค่อนขา้งครอบคลุมในการเดนิทางหรอืขนส่งสนิค้า เนื่องจากการขนส่งทาง

รถไฟนัน้สามารถบรรทุกของไดป้รมิาณมาก มคี่าใชจ้่ายต ่าโดยเฉพาะการขนส่งทีม่รีะยะไกลและยงัมคีวามปลอดภยัสงู

เมื่อเทยีบกบัการเดนิทางและขนสง่ทางอื่นโดยเฉพาะทางถนนทีม่กัเกดิอุบตัเิหตุรถยนตก์นับ่อยครัง้ โดยจากสถติทิีผ่่าน

มาตลอดระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2545 - พ.ศ.2554) ผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทยมแีนวโน้มลดลง จากเดมิเมื่อ 

พ.ศ. 2545 มผีูโ้ดยสารจ านวน 50,190,402 คน และมจี านวนผูโ้ดยสารลดลงใน พ.ศ. 2550 เหลอืเพยีง 39,745,842 คน 

แสดงใหเ้หน็ว่ามผีูโ้ดยสารเลกิใชบ้รกิารการรถไฟมากกว่า 10 ลา้นคน เมื่อเปรยีบเทยีบจาก พ.ศ. 2545 และแม้ว่าใน 

พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2553 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารจะเพิม่ขึน้เป็น 41 คนและ 40 ลา้นคนตามล าดบั แต่การเพิม่ขึน้ดงักล่าว

มอีตัราลดลงจากเดมิ (ส านักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร . สถติิจราจร 2558, 15 กนัยายน: ออนไลน์ ) และ

อย่างยิง่ในปัจจุบนัการใชร้ถไฟในการเดนิทางนัน้มคีวามนิยมลดลง เนื่องจากช่องทางการคมนาคมทีม่คีวามรวดเรว็และ

สะดวกสบายมมีากขึน้ผู้บรโิภคจงึมีทางเลอืกในการใช้บรกิารที่มากตามไปด้วย และถึงแม้ผู้บรโิภคจะมทีางเลือกที่

เพิ่มขึน้ อย่างไร กต็ามแต่การใช้รถไฟเพื่อใช้ในการเดินทางนัน้เริม่ที่จะกลบัมาได้รบัความนิยมจากเศรษฐกิจที่เริม่

ถดถอยท าให้พฤติกรรมผูบ้รโิภคมกีารเปลี่ยนแปลงไปมกีารค านึงถึงราคา ถึงความคุ้มค่ามากขึน้ นอกจากนี้ยงัไดร้บั

ความนิยมจากกลุ่มวยัรุ่น วยัท างานมากขึน้เนื่องจากไดร้บัอทิธพิลจากต่างชาตใินการท่องเทีย่วทีเ่น้นความเป็นสว่นตวั

และความประหยดัเป็นหลกัและยงัสามารถชมบรรยากาศในระหว่างการเดนิทางไดอ้กีดว้ย ดงันัน้การรถไฟแห่งประเทศ

ไทยอาจต้องท าการปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรกิารทีช่่วยพฒันา

ทรพัยากรทีม่อียู่นัน้ใหต้อบสนองผูบ้รโิภคจนเกดิความพงึพอใจไดม้ากขึน้ แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้การรถไฟแห่งประเทศไทยนัน้

ตอ้งทราบและเขา้ใจถงึการรบัรูข้องผูบ้รโิภคเสยีก่อนเพื่อเป็นบรรทดัฐานในการวางแผนและด าเนินการผลติสนิคา้หรอื

บริการ ว่ามีความต้องการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย มีการพัฒนาปรบัปรุงคุณภาพเกี่ยวกับส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารเป็นไปอย่างไร เพื่อทีจ่ะไดท้ราบและเขา้ใจถงึความต้องการของผูบ้รโิภคและน ามาซึ่งความสามารถ           

ในการตอบสนองผูบ้รโิภคไดอ้ย่างดทีีส่ดุ 

  จากข้อมูลดงักล่าวจงึมีความน่าสนใจอย่างยิ่งที่ผู้วิจยัจะศึกษาเกี่ยวกบัการรบัรู้เกี่ยวกบัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการในด้านต่างๆ ที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่สถานี              

หัวล าโพงของผู้บริโภค เนื่องจากท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ซึ่งข้อมูลใน

การศกึษาในครัง้นี้จะไดเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันา การก าหนดนโยบายมาตรการต่างๆ  หรอืการเตรยีมความ

พรอ้มเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดต้ามทีผู่ใ้ชบ้รกิารต้องการไดอ้ย่างดี

ที่สุดและยงัส่งเสริมในการให้บรกิารที่ดีในอนาคตเพื่อเพิ่มคุณภาพการบรกิารให้แก่องค์กรอีกทัง้ยังสามารถสร้ าง

ภาพลกัษณ์ ทีด่ขี ึน้ไดอ้กีดว้ย 

 



 4 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตรข์อง
ผูบ้รโิภค 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูเ้กีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 1. ตวัแปรอสิระ ( Independent Variables ) ไดแ้ก่ 
  1.1 ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
   1.1.1 เพศ 
   1.1.2 อาย ุ
   1.1.3 อาชพี 
   1.1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
   1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   1.1.6 สถานภาพสมรส 
  1.2 การรบัรูเ้กีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 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 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 2. ตวัแปรตาม ( Dependent Variable ) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 
สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษาสูงสุด รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนและสถานภาพสมรส แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย แตกต่างกนั 
 2. การรบัรูเ้กีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร และดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาและค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจ ัยน าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 

ท าการศกึษาและน ามาประยุกตเ์พื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคดิ โดยก าหนดลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

การรับรู้เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นตัวแปรต้น โดยผู้วิจ ัยได้ใช้แนวคิดด้านลักษณะทางด้าน

ประชากรศาสตรข์อง ปาณิศา ลญัชานนท ์(2548) ซึง่อธบิายถงึลกัษณะทางประชากรศาสตรม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

บรโิภค คอื อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการ
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แบ่งสว่นการตลาดไดอ้ย่างชดัเจน ดา้นการรบัรูเ้กีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาด ผูว้จิยัใชแ้นวความคดิและทฤษฎดีา้น

การรับรู้ของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2550) ซึ่งอธิบายการรบัรู้ว่าคือกระบวนการ ซึ่งแต่ละบุคคลเลือกสรร 

(Selects) จดัระเบยีบ (Organizes) และตคีวาม (Interprets) เกีย่วกบัสิง่กระตุน้ (Stimulus) โดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้

หา้ เพื่อสรา้งภาพทีม่คีวามหมายออกมา และยงักล่าวถงึภาพรวมของกระบวนการรบัรู ้ซึง่เป็นขัน้ตอนเริม่ตน้ของผูร้บั

ขา่วสารทีไ่ดร้บัสิง่กระตุน้โดยอาศยัประสาทสมัผสัทัง้หา้ จนท าใหเ้กดิการเปิดรบัแลว้น าไปสูค่วามตัง้ใจและการตคีวาม 

จึงท าให้เกิดการรบัรู้ในที่สุดได้อย่างชดัเจน ดงันัน้ผู้วิจ ัยจึงใช้แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาท าการ วิเคราะห์แ ละ

ประยุกต์เพื่อสร้างเครื่องมอืแบบสอบถามในการวดัการรบัรู้เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยผู้วิจยัใช้

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ของ Phillip Kotler (2003) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place of distribution) ด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ด้านบุคลากร (People) การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and 

presentation) ดา้นกระบวนการ (Process) และไดก้ าหนดพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นตวั

แปรตามดา้นพฤตกิรรมผู้บริโภคผูว้จิยัได้ใช้แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546) ซึง่ไดอ้ธบิายถึงลกัษณะทีแ่ตกต่าง

กนัของผู้บรโิภค ซึง่ส่งผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่ค าถามทีใ่ช้ในการคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผู้บรโิภค คอื 6W 

และ 1H ซึ่งประกอบด้วย WHO?, WHAT?, WHY?, WHO?, WHEN?, WHERE? และ HOW? เพื่อค้นหาค าตอบ         

7 ป ร ะ ก า ร  ห รื อ  7O’s ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVE, ORGANIZATIONS, 

OCCASIONS, OUTLETS และ OPERRATION เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้าปรบัใชใ้นการวางแผนกลยุทธด์า้นการตลาดและ

ปรบัปรุงคุณภาพการบรกิารของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค             

ไดด้ยีิง่ขึน้ 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ทัง้เพศชายและเพศ
หญงิในสถานีหวัล าโพง ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอืผู้บรโิภคที่เคยใช้บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ทัง้เพศชายและ
เพศหญงิภายในสถานีหวัล าโพง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอนจงึใชว้ธิกีารค านวณกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้
สตูรกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน และก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคาดเคลื่อนในการประมาณ 
ไม่เกิน 5% (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2545: 25-26) จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากบั 385 คน และเพิ่มจ านวน
ตวัอย่าง 15 คน รวมเป็นจ านวน กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน  
 
ผลการวิจยั  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตร ีอาชีพ
ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001-20,000 บาท และมสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่
มีการรบัรู้เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ใช้บรกิารการรถไฟ            
แห่งประเทศไทย โดยเฉลีย่ 28 ครัง้/ปี และมคี่าใชจ้่าย โดยเฉลีย่ 246 บาท/ครัง้  
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  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
  ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ ใช้บริการ การรถไฟ             
แห่งประเทศไทย ดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อปี แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามล าดบั  
  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ และอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ต่อครัง้ แตกต่างกนั กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามล าดบั  
 การรบัรู้เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการบรกิาร และด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้
บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านความถี่เฉลี่ยต่อปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01.และ .05 ตามล าดบั  
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามาก  
 การรบัรู้เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นกระบวนการบรกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ อย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า สว่นความสมัพนัธด์า้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัต ่ามาก 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลจากการศกึษาวจิยัเรื่อง “การรบัรูเ้กีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย” สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้  
  สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา
สูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้ บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย 
แตกต่างกนั 
  เพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นความถี่เฉลี่ยต่อปีแตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยเพศชายมคี่าเฉลีย่มากกว่าเพศหญงิ เน่ืองจาก 
เพศชายเป็นผูน้ าครอบครวั และลกัษณะนิสยัของผูช้ายนัน้ชอบท ากจิกรรม มคีวามเชื่อมัน่ในตวัเองสงู ท าใชเ้วลาในการ
ตดัสนิใจในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีค่่อนขา้งรวดเรว็ ซึง่ต่างจากลกัษณะนิสยัของผูห้ญงิทีม่กัจะชอบคน้หาขอ้มลูต่างๆ
ก่อน ท าให้ใช้เวลาในการตัดสนิใจนานกว่าเพศชาย จงึมีพฤติกรรมการใช้บรกิารการรถไฟ ด้านความถี่เฉลี่ยต่อปี
มากกว่าเพศหญงิ โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติริตัน์ บ ารุงบา้น (2551) วจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการ
ให้บรกิารกบัพฤตกิรรมการ ใชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบทีเีอส) ผลวจิยัพบว่า 
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 
  เพศ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ ต่อครัง้แตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยเพศหญงิมคี่าเฉลีย่มากกว่าเพศชาย เน่ืองจาก เพศหญงิจะมลีกัษณะนิสยั
ทีร่อบคอบและมคีวามละเอยีดอ่อนมากกว่าเพศชายในการตดัสนิใจซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร ท าใหม้ตีวัเลอืกในตดัสนิใจที่
มากขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภยั เช่น ขบวนรถไฟที่มเีครื่องปรบัอากาศ บรกิารปลัก๊ไฟ เตยีงนอน 
โดยเลือกขบวนรถไฟชัน้ 1 และชัน้นอน เป็นต้น จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้มากกว่าเพศชาย            
โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิการแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ปาณิศา ลญัชานนท์ (2548: 113-114) 
กล่าวว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงมกัจะมีความ
อ่อนโยนมากกว่าผูช้าย สว่นผูช้ายมกัจะมคีวามเป็นผูน้ าสงูกว่าผูห้ญงิ เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดวงฤทยั 
น้อยพะวงษ์ (2550) วจิยัเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจของผูโ้ดยสารรถไฟทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการขบวนชานเมอืง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผลวจิยัพบว่า เพศ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการโดยสารรถไฟอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
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  อายุ แตกต่าง มีพฤติกรรมการใช้บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านความถี่เฉลี่ ยต่อปี แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 31-40 ปี มีความถี่เฉลี่ย ต่อปีมากที่สุด เนื่องจาก 
ผู้บรโิภคกลุ่มนี้จะมอีาชพี รายได้ และฐานะที่ค่อนขา้งมัน่คง มอี านาจในการใช้เงนิจงึสามารถตดัสนิใจซื้อสนิค้าและ
บรกิารไดด้้วยตนเอง ท าใหม้คีวามถี่ในการใชบ้รกิารมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐกฤษณ 
ศรจีติรพงศ ์(2550) วจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้ตัรโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร ผลการวจิยัพบว่า 
อายุ มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้ตัรโดยสารรถไฟฟ้ามหานครในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญั  
  อายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้                  
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจาก ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางดว้ยรถไฟนัน้มกีารก าหนดราคา
ทีช่ดัเจนตามประเภทของรถไฟทีแ่น่นอนอยู่แลว้ สง่ผลใหทุ้กๆช่วงอายุนัน้ มกีารใชจ้่ายทีใ่กลเ้คยีงกนั โดยสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ดวงฤทยั น้อยพะวงษ์ (2550) วิจยัเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟที่มีต่อการ
บรหิารจดัการขบวนชานเมอืงของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผลวจิยัพบว่า อายุ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
โดยสารรถไฟอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  ระดบัการศึกษาสูงสุด แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านความถี่            
เฉลีย่ต่อปี แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 โดยระดบัการศกึษาอนุปรญิญา/ปวส. มคีวามถี่เฉลีย่ต่อปี
มากทีสุ่ด เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้อยู่ในช่วงวยัรุ่น วยัศกึษาเล่าเรยีน จงึยงัไม่มภีาระใหร้บัผดิชอบมากนกั ตลอดจนมี
รายไดไ้ม่สงูแต่มกัชอบการพบปะสงัสรรค ์และหากจิกรรมท า ท าใหม้เีวลาว่างในการมาใชบ้รกิารรถไฟมากกว่าผูบ้รโิภค
ในกลุ่มอื่นๆ ไม่ว่าจะด้วยการเดนิทางเพื่อไปเรยีน เพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎี
ประชากรศาสตร ์ศวิฤทธิ ์พงศกรรงัศลิป์ (2555: 39) กล่าวว่า ความแตกต่างของบุคคลในด้านต่างๆท าใหพ้ฤติกรรม 
การตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์และการใช้บริการของผู้บรโิภคนัน้มีความแตกต่างกนัออกไปด้วย กล่าวคือ ปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และสถานภาพสมรส ที่มคีวามแตกต่างกนั
สง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้และการใชบ้รกิารมคีวามแตกต่างกนั เช่น พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ของแต่ละช่วง
อายุ พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อในแต่ละระดบัการศึกษา พฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อในแต่ละระดบัรายได้ ย่อมมีการ
ตัดสินใจซื้อและใช้บริการที่ต่างกันตามลักษณะของบุคคลนั ้นๆ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ท าให้ความแตกต่างด้าน
ประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้และใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนันัน่เอง และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ฐติิรตัน์ บ ารุงบ้าน (2551) วจิยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการให้บรกิารกบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบทีเีอส) ผลวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษา
ต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 
  อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักเรยีน/นกัศกึษา มพีฤติกรรมการใชบ้รกิาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้มากที่สุด เนื่องจาก ผู้บริโภคยงัเป็นกลุ่มวยัรุ่น ชอบพบปะ
สงัสรรค์ หากิจกรรมท าด้วยกันบ่อยครัง้ และเป็นวยัที่ชอบ ทดลองสิ่งใหม่ๆ ท าให้ชอบการเดินทางท่องเที่ยวทัง้
ระยะใกลแ้ละระยะไกลดว้ยรถไฟ เพื่อท่องเทีย่ว กนัเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ และการเดนิทางดว้ยรถไฟทีใ่ชเ้วลานาน จงึ
ท าใหก้ารเลอืกใชบ้รกิารในการเดนิทางนัน้มกัเลอืกการเดนิทางทีส่ามารถเพิม่ความสะดวกสบายและความเป็นสว่นตวั
ใหแ้ก่ กลุ่มตนเองไดม้ากกว่าการเลอืกการเดนิทางทีร่าคาถูก ซึง่ท าใหม้คี่าใชจ้่ายในการเดินทางทีเ่พิม่ขึน้ ตามมาดว้ย 
โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิการแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ปาณิศา ลญัชานนท์ (2548: 113-114) 
กล่าวว่า บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจ าเป็นและความต้องการในสนิค้าและบรกิารที่ต่างกนั เช่น นักธุรกิจ
ตอ้งการรถยนต์ทีดู่ดมีรีะดบั ผูท้ี่ใชแ้รงงานต้องการสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนั นักการตลาดจะต้อง
ศกึษาว่าสนิคา้และบรกิารของบรษิทั เป็นทีต่อ้งการของกลุ่มอาชพีประเภทใดเพื่อจะไดจ้ดัเตรยีมสนิคา้ให ้สอดคลอ้งกบั
ความต้องการ ของกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัษฐพร อุดมมหาลาภ (2553) วจิยั
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เรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภคในการใช้บตัร BTS SmartPass ของรถไฟฟ้า BTS ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการใช้บัตร BTS SmartPass 
แตกต่างกนั ในดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการใชบ้ตัร BTS SmartPass  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 การรับรู้เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ ์                
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บรกิาร และ              
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช ้บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย 
  สมมติฐาน 2.1 การรบัรูเ้กีย่วกบัประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม การใชบ้รกิาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อปี 
  การรบัรูเ้ก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑโ์ดยรวม กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านความถี่เฉลี่ยต่อปี มีความสมัพนัธ์กนั ในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เนื่องจากผู้บรโิภคมีทางเลอืกการเดนิทางที่มากขึน้ และการเดินทางในช่วง เทศกาล 
วนัหยุดต่างๆท าให้มีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก ผู้บริโภคจึงเลือกใช้การเดินทางอื่นที่เหมาะสมกบัความต้องการ
มากกว่า จงึมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นความถี่เฉลีย่ต่อปีของผูบ้รโิภค
ลดลง โดยสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  คอทเลอร์ (Kotler. 2003: 98) กล่าวว่า สิง่ที่
น าเสนอกบัตลาดเพื่อความสนใจ ความอยากได ้การใชห้รอืการบรโิภคที่สามารถตอบสนองความต้องการ หรอืความ
จ าเป็น การตดัสนิใจในลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละการบรกิารจะไดร้บัอทิธพิลจาก พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ พจนีย์ แหยมเฟ่ือง (2546) วจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟไทยของผู้ใช้บรกิาร
รถไฟไทย ผลการวจิยัพบว่า ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ความสะอาดหอ้งสุขาในขบวนรถ ความสะอาดของ
หอ้งสุขาในสถานี และอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร
รถไฟไทย ของผู้ใช้บริการรถไฟไทย ในด้านจ านวนครัง้ที่ใช้บรกิารรถไฟไทยต่อเดือน และทศันคติด้านผลติภัณฑ ์
ได้แก่ ความมีน ้าใจของพนักงานต่อผู้โดยสาร ความปลอดภัยจากอุบตัิ เหตุระหว่างการเดนิทาง ความสุภาพในการ
พูดจาของพนักงาน ความสะอาดในสถานี ความสวยงามของสถานี ทศันคตมิคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร
รถไฟไทย 
  การรบัรูเ้ก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคาโดยรวม กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ด้านความถี่เฉลี่ยต่อปี มีความสมัพันธ์กัน ในทิศทางตรงกนัข้าม ในระดับต ่ามาก อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 เน่ืองจาก ในปัจจุบนัมรีะบบขนส่งทีห่ลากหลายมากขึน้ ใชเ้วลาการเดนิทางที่น้อยกว่า
รถไฟ และมรีาคาใหเ้ลอืกมากมาย ท าใหผู้บ้รโิภคมตีวัเลอืกในการเดนิทางทีม่คีวามคุ้มค่าและตอบสนองความตอ้งการ
ได้มากที่สุดถ้าราคาของค่าโดยสารสูงขึ้น จงึมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย                 
ดา้นดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อปี ของผูบ้รโิภคลดลง โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด คอทเลอร ์
(Kotler. 2003: 98) กล่าวว่า สิง่ทีบุ่คคลจ่ายส าหรบัสิง่ทีไ่ดม้าซึง่แสดงถงึมลูค่าในรปูเงนิตรา หรอือาจจะหมายถงึจ านวน
เงินและหรือสิ่งอื่นที่จ าเป็นต้องใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนีย ์                 
แหยมเฟ่ือง (2546) วจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟไทยของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟไทย ผลการวจิยั
พบว่า ทศันคตดิ้านราคาค่าโดยสาร ไดแ้ก่ ราคาค่าโดยสารเมื่อเทยีบกบัระยะทาง มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนครัง้ที่ใช้
บรกิารรถไฟไทย 
  การรบัรู้เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม กับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นความถี่เฉลีย่ต่อปี มคีวามสมัพนัธก์นั ในทศิทางตรงกนัขา้มใน
ระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เนื่องจาก ขอ้จ ากดัในการจองตัว๋ล่วงหน้าท าให้เกดิความยุ่งยาก            
แก่ผู้บริโภคที่ไม่มีเวลาในการไปซื้อตัว๋ที่จุดจ าหน่ายด้วยตนเองท าให้ผู้บริโภคใช้บริการการรถไฟน้อยลง                       
จงึมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย  ด้านความถี่เฉลี่ยต่อปีของผู้บรโิภคลดลง                 
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โดยสอดคลอ้งแนวคดิแนวคดิและทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2548) กล่าวว่า การจดัการ
เกีย่วกบัการอ านวยความสะดวกในการซือ้สนิคา้ของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายใหม้คีวามสะดวกสบายสงูสดุ ดว้ยการน าสนิคา้
และบริการไปส่งมอบให้กับลูกค้า ภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกนัตามลักษณะของสินค้า 
พฤติกรรมของลูกค้าสถานที่ตัง้ของธุรกจิ และที่ตัง้ของลูกค้า และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ ทองปัก จุลนีย์ (2551) 
วจิยัเรื่อง พฤติกรรมและความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร ผลการวจิยัพบว่า ความถี่ในการใชบ้รกิาร
ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดของ การบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายแตกต่างกนั 
  การรบัรู้เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากรโดยรวม กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านความถี่เฉลี่ยต่อปี มีความสมัพนัธ์กนั ในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เนื่องจาก ผู้บรโิภคยงัเกดิความกงัวลและ ไม่มัน่ใจเกีย่วกบัระบบรกัษาความปลอดภยั
ของการรถไฟ ทัง้ภายนอกและภายในของทัง้สถานีและขบวนรถไฟจากข่าวต่างๆที่ผ่านมา จึงมีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นความถีเ่ฉลีย่ต่อปีของผูบ้รโิภคลดลง โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
และทฤษฎีการรับรู้ กฤษณา ศักดิศ์รี (2530: 487) กล่าวว่า กระบวนการที่มนุษย์เลือกที่จะรับรู้ สรุปการรับรู้
ตคีวามหมายการรบัรู ้สิง่ใดสิง่หนึ่งทีส่มัผสั เพื่อทีจ่ะสรา้งภาพในสมอง ใหเ้ป็นภาพทีม่คีวามหมายและมคีวามกลมกลนื 
ซึ่งการรบัรู้จะแตกต่างจากการรบัสมัผัส (Sensation) ตรงที่การรบัรู้น าเอาความคิดเข้ามาผนวกกบัการ รบัสมัผัส 
ความคดิน้ีไดร้บัอทิธพิลจากสิง่ทีอ่ยู่ในสมองของเรามาก่อน (Predisposition) ไดแ้ก่ ความรู ้ความเชื่อ ทศันคต ิค่านิยม 
และประสบการณ์ ฯลฯ และการรบัรูไ้ม่ใช่เรื่องทีบ่รสิุทธิ ์(Pure) ไม่ใช่เรื่องจรงิมอีคตไิด ้แต่กอ็าจจะตรงกบัความจรงิได ้
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมชยั เจรญิวรเกยีรติ (2547) วจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารที่ได้รบับรกิาร             
ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หวัล าโพง) ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีไ่ดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัความปลอดภยัในการเดนิทาง 
ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการรบับริการ ณ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวล าโพง) การบริการด้านพนักงาน                 
ผูใ้หบ้รกิารแตกต่างกนั 
  การรบัรูเ้ก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บริการโดยรวม กบัพฤตกิรรม
การใช้บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นความถี่เฉลี่ยต่อปี มคีวามสมัพนัธก์นั ในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า
มาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เนื่องจาก ความไม่แน่นอนของขบวนรถไฟ และระยะเวลาการเดนิทางที่
ค่อนขา้งใชเ้วลานาน ท าใหเ้ป็นเหตุผลทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจใชร้ะบบขนสง่อื่นๆทีม่คีวาม แน่นอนและใชเ้วลาน้อยกว่า จงึมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิาร การรถไฟแห่งประเทศไทย  ด้านความถี่เฉลีย่ต่อปีของผู้บรโิภคลดลง โดย
สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎีพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เชฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 2007: 3-4) กล่าวว่า 
พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นคว้า (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) 
และการใชจ้่าย (Disposing) ในผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา ซึง่มุ่งเน้นไปทีก่าร
ตดัสนิใจของแต่ละคนในการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ เช่น เงนิ เวลา และความพยายามในการบรโิภคสนิคา้ และยงัรวมถึง
ลกัษณะของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคในแง่ต่างๆ ต่อไปนี้ คอื ซือ้อะไร ซือ้ท าไม ซือ้
เมื่อไหร่ ซือ้ทีไ่หน ซือ้บ่อยแค่ไหนและใชส้นิคา้ บ่อยแค่ไหน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัรนิทร ์ปิตภิสัสราพงศ ์
(2558) วิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัดรถไฟศรี
นครนิทรข์องผูบ้รโิภค ผลการวจิยัพบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่าในทศิทาง
เดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นความถี่โดยเฉลีย่ทีม่าใชบ้รกิารต่อเดอืน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  การรบัรู้เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวม กบัพฤตกิรรม
การใช้บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นความถี่เฉลี่ยต่อปี มคีวามสมัพนัธก์นั ในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่า
มาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เน่ืองจาก สิง่ก่อสรา้งเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาโดยไม่ไดร้บัการปรบัปรุง 
ท าให้ภาพลกัษณ์ทัง้ภายนอกและภายในไม่ค่อยสะอาดและสวยงาม และความไม่ สะดวกในการต่อรถจากสถานี                
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หวัล าโพงเพื่อไปยงัจุดหมายต่างๆ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัระบบขนสง่อื่น จงึมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ด้านความถี่เฉลี่ยต่อปีของผู้บริโภคลดลง โดยสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 196-199) กล่าวว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการซื้ อ (Method of 
Purchase Decision) ลกัษณะหรอืวธิกีารซือ้ของผูบ้รโิภคจะใชเ้พื่อพจิารณา คอื ทศันคตต่ิอเวลาและระยะทาง (Attitude 
toward Time Distance) ผู้บรโิภคเปรยีบเทียบระหว่างระยะทางกบัสนิค้าที่จ าหน่าย และการตัดสนิใจจบัจ่ายหลาย
ประเภท (Multiple Shopping Decision) ผูบ้รโิภคมกันิยมไปรา้นคา้ทีส่ามารถซือ้ของทีต่้องการไดค้รบทุกอย่างในรา้น
เดียว (One stop shopping) และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ผุสดี ฮวดเจรญิ และคณะ (2550) วิจยัเรื่อง ปัจจยัทาง
การตลาดทีม่อีทิธพิลต่อประชาชนในการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพ ดา้นการเชื่อมต่อลานจอดรถกบัสถานีรถไฟ มผีลต่อพฤตกิรรมของประชาชนในการใชบ้รกิารการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 
  สมมติฐาน 2.2 การรบัรูเ้กี่ยวกบัประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้  
  การรบัรูเ้ก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑโ์ดยรวม กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ มีความสมัพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกนัในระดับต ่า อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เนื่องจาก การให้บรกิารในด้านความเพียงพอของขบวนรถไฟ ที่นัง่รอโดยสาร การ
อ านวยความสะดวกต่างๆ การรกัษาความสะอาดทัง้ในและนอกสถานีรถไฟ และความหลากหลายของประเภทรถไฟนัน้ 
ท าใหผู้บ้รโิภคนัน้เกดิการรบัรูท้ีต่่างกนัจนน ามาสูก่ารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั
ไปของแต่ละบุคคล จงึมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ ต่อครัง้
ของผู้บรโิภคมากขึน้ โดยสอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฎีการรบัรู ้เครนิ เฮริต์เลย์ และ รูทเลยีส  ZKerin, Hertley; & 
Rudelius. (2004: 106) กล่าวว่า วธิกีารที่บุคคลมองสิ่งที่อยู่รอบๆ ตวั บุคคล 2 คน ซึ่งได้รบัสิง่กระตุ้นอย่างเดยีวกนั 
เงื่อนไขอย่างเดียวกนั จะแสดงการรู้จกัการเลือก การจัดระเบียบ และการตีความหมายแตกต่างกัน การรบัรู้เป็น
กระบวนการของแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการ (Needs) ค่านิยม  (Values) และความคาดหวัง 
(Expectation) อทิธพิลของแต่ละตวัแปรเหล่าน้ีจะสง่ผลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและมคีวามส าคญัต่อตลาด และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด คอทเลอร์ (Kotler. 2003: 98) กล่าวว่า ด้านผลิตภัณฑ์และบรกิาร 
(Product) หมายถึง สิง่ที่น าเสนอกบัตลาดเพื่อความสนใจความอยากได้ การใช้หรอืการบรโิภคที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการ หรอืความจ าเป็น การตดัสนิใจในลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละการบรกิารจะไดร้บัอทิธพิลจากพฤตกิรรม
ผู้บรโิภคว่ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอะไรบ้าง แล้วนักการตลาดจึงน ามาก าหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์               
ดา้นต่างๆ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติริตัน์ บ ารุงบา้น (2551) วจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการใหบ้รกิาร
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร (รถไฟฟ้าบทีเีอส) ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยั
การใหบ้รกิาร ดา้นขบวนรถ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  การรบัรูเ้ก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคาโดยรวม กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นั ในทศิทางเดยีวกนัในระดับต ่า อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิตทิี่ระดบั .01 เนื่องจาก ราคามผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผู้บรโิภค ไม่ว่าจะเป็น ราคาค่าโดยสารมคีวามคุ้มค่า
เมื่อเทยีบกบัระบบขนส่งอื่นๆ ความเหมาะสมและความคุม้ค่าของอตัราค่าโดยสาร ความชดัเจนในการระบุราคา และ
การปรบัขึน้ค่าโดยสารมกีารประชาสมัพนัธ ์ซึง่ส่วนใหญ่ในการเลอืกตวัเลอืกในการเดนิทางนัน้ไม่ว่าจะดว้ยการขนส่ง
ใดๆ ก็ตาม จะมีการก าหนดคุณลักษณะของการบริการตามประเภทเอาไว้อยู่แล้ว เช่น รถไฟพัดลม รถไฟที่มี
เครื่องปรบัอากาศ ดงันัน้เมื่อผูบ้รโิภครบัรูถ้งึคุณลกัษณะทีม่คีวามใกลเ้คยีงหรอืแตกต่างกนัท าให ้ปัจจยัดา้นราคามสีว่น
ในการตัดสินใจใช้เลือกใช้บริการ จึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ การรถไฟแห่งประเทศไทย                    
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ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ของผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎกีารรบัรู ้กฤษณา ศกัดิศ์ร ี(2530: 
487) กล่าวถงึ บทบาทของการรบัรูท้ีม่ต่ีอการเรยีนรูว้่า บุคคลจะเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีและมากน้อยเพยีงใด ขึน้อยู่กบัการ
เรียนรู้และ การรับรู้สิ่งเร้าของบุคคล นอกจากจะขึ้นอยู่กับตัวสิ่งเร้าและประสาทสัมผัสของผู้ร ับรู้ ยังขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์เดมิของผู้รู้และพื้นฐานความรู้เดิมที่มีต่อสิง่ที่เรียนด้วย สอดคล้องกบัแนวคดิพฤติกรรมการใช้บรกิาร             
เสร ีวงษ์มณฑา (2548: 32-46) กล่าวว่า พฤตกิรรมบรโิภค คอื พฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการ
ค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือการจัดการกับสินค้าและบริการ ซึ่งผู้บริโภ คคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมชยั เจรญิวรเกยีรต ิ(2547) วจิยัเรื่อง ความพงึ
พอใจของผู้ใช้บรกิารที่ได้รบับรกิาร ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หวัล าโพง) ผลการวจิยัพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่ได้รบัขอ้มูล
เกีย่วกบัการท่องเทีย่วทางรถไฟที่แตกต่างกนัมคีวาม พงึพอใจต่อการรบับรกิาร ณ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หวัล าโพง) 
ดา้นราคาค่าบรกิารต่างๆแตกต่างกนั  
  การรับรู้เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวม             
กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย  ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ มีความสมัพันธ์กัน ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เนื่องจาก ผู้บรโิภคต้องการที่จะได้รบัความสะดวกในด้าน
ต่างๆ ในการใชบ้รกิาร ไม่ว่าจะความสะดวกสบายในการเดนิทางของท าเลทีต่ัง้ การซื้อตัว๋โดยสารด้วยขัน้ตอนต่างๆ 
ความพยีงพอของพืน้ทีใ่นการรองรบัผูโ้ดยสารและช่องจดัจ าหน่ายตัว๋ จงึมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ของผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎพีฤตกิรรม
ผู้บรโิภค ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546: 196-199) กล่าวว่า การจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทัว่ถึง เพื่อให้ความ
สะดวกแก่ผู้บรโิภค ถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซื้อ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อญัรนิทร ์ปิติภัสสราพงศ ์
(2558) วิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัดรถไฟศรี
นครนิทรข์องผู้บรโิภค ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากใน
ทศิทางเดยีวกนักบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารตลาดนัดรถไฟศรนีครนิทร ์ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรกิารต่อครัง้
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั .01 
  การรบัรู้เก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมทางการตลาดโดยรวม กับ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 เนื่องจาก ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้เกี่ยวกบัการมเีอกสารตารางเดนิรถ 
การลดราคาในช่วงเทศกาล ความชดัเจนในการประชาสมัพนัธเ์รื่องรถไฟฟร ีความเขา้ใจง่ายและความทัว่ถงึของสทิธิ
ต่างๆภายในสถานี เวบ็ไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ท าใหม้คีวามสนใจและความต้องการเขา้มาใชบ้รกิารการรถไฟเพื่อ
การเดนิทางเพิม่ขึน้ จงึมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ ต่อ
ครัง้ของผู้บรโิภคมากขึน้ โดยสอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฎกีารรบัรู ้ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 116-118) 
กล่าวว่า นักการตลาดต้องใชห้ลกัการสร้างใหผู้้บรโิภคได้เหน็ โดยการโฆษณา การออกแบบร้านคา้ การบรรจุภณัฑ ์
และการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ผูบ้รโิภคได้รบัรูจ้ากการได้เหน็โดยอาศยัสิง่กระตุ้นต่างๆ เช่น ส ีขนาด รูปแบบ เป็นต้น 
และการได้ยนิ (Sounds หรอื Hearing) ซึ่งในแต่ละวนัผู้บรโิภครบัรู้สิง่ต่างๆที่ผ่านเขา้มาจากโสตสมัผสั การโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ จงึต้องสรา้งใหเ้กดิการรูจ้กัตราสนิคา้ และกระตุ้นใหเ้กดิความตอ้งการจากการไดย้นิโฆษณาต่างๆขึน้มา 
และสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 196-199) กล่าวว่า               
สิง่กระตุ้นดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนักงานขาย 
การลด แลก แจก แถม การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคลทัว่ไปเหล่านี้ถอืว่าเป็นสิง่กระตุ้นความต้องการซื้อ และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัษฐพร อุดมมหาลาภ (2553) วจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภคในการใช้
บตัร BTS SmartPass ของรถไฟฟ้า BTS ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านการ
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ส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการใชบ้ตัร BTS SmartPass ในดา้นจ านวนเงนิโดยเฉลีย่ในการใช้
บตัร BTS SmartPass 
  การรบัรู้เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากรโดยรวม กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคหากไดร้บัขอ้มลูขา่วสารต่างๆภายในสถานีทีเ่ขา้ใจง่ายและชดัเจนจาก
เจา้หน้าที ่รวมถงึการแต่งกาย ความสุภาพ ความเอาใจใส่ การรกัษาความปลอดภยัของพนักงานและต ารวจรถไฟที่ดี
ขึน้ จงึมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย  ดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ของผูบ้รโิภค
มากขึน้ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎสี่วนประสมทางการตลาด ธรีกติ ินวรตัน์ ณ อยุธยา (2547: 27) กล่าวว่า 
พนักงานของกจิการเป็นองค์ประกอบทีส่ าคญัในการผลติบรกิารและการให้บรกิาร และพนักงานยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่
สร้างความแตกต่าง (Differentiation) ให้กบัธุรกจิโดยการสร้างมูลค่า เพิ่มให้กบัสนิค้า ซึ่งท าให้เกดิความได้เปรยีบ
ทางการแขง่ขนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทองปัก จุลนีย ์(2551) วจิยัเรื่อง พฤตกิรรมและความพงึพอใจในการใช้
บรกิารรถไฟฟ้ามหานคร ผลการวจิยัพบว่า ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการเดนิทางต่อวนัต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อสว่นประสม
ทางการตลาดของการบรกิาร ดา้นพนกังานใหบ้รกิารแตกต่างกนั 
  การรบัรูเ้ก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการให้บริการโดยรวม กบัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัในเรื่องของความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ความ
มรีะบบและความแน่นอนของการด าเนินงานต่างๆรวมทัง้ระบบเวลาเดนิรถไฟ แต่หากผู้บรโิภคมกีารรบัรูแ้ละความ
เชื่อมัน่เกีย่วกบักระบวนการบรกิารทีด่ขี ึน้นัน้ จะท าใหม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ของผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด ชยั
สมพล ชาวประเสรฐิ (2548) กล่าวว่า การวางระบบและออกแบบให้มขี ัน้ตอนที่อ านวยความสะดวกให้กบัลูกค้าหรอื
ผูใ้ชบ้รกิารมากที่สุด ลดขัน้ตอนที่ท าใหผู้้บรโิภคต้องรอนาน จัดระบบการไหลของการใหบ้รกิาร (Service Flow) ให้มี
อุปสรรคน้อยที่สุด เน่ืองจากการรอคอยการให้บรกิารนานๆอาจท าใหเ้กดิความไม่พอใจได ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อญัรนิทร ์ปิตภิสัสรา-พงศ ์(2558) วจิยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการใช้
บริการตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ของผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม                
มีความสมัพันธ์ในระดับต ่ามากในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ ในด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการบรกิารต่อครัง้อย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีท่ีร่ะดบั .01 
  การรบัรู้เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพโดยรวม กบัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ดา้นค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นั ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เน่ืองจาก ความสวยงามของการตกแต่ง ความสะอาดของภายในภายนอกสถานี
และขบวนรถไฟ ความเพยีงพอของลานจอดรถแก่ผูม้าตดิต่อ และความสะดวกในการต่อรถจากสถานีเพื่อไปยงัสถานี
ต่างๆ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดซีึ่งมผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร และมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้บรกิารการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ของผู้บรโิภคที่มากขึน้ โดยสอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาด ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2548) กล่าวว่า ในปัจจุบนัการสรา้งตราสนิคา้หรอืภาพลกัษณ์ของธุรกจิ
ไม่ไดอ้ยู่ทีก่ารสือ่สารการตลาดแค่เพยีงอย่างเดยีวแต่ยงัรวมไปถงึอาคารส านกังานทีจ่ะช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ทีแ่ขง็แกร่ง
ของธุรกจิ โดยมุมมองนี้ลูกคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารสามารถรบัรูเ้ขา้ใจภาพลกัษณ์การใหบ้รกิารของธุรกจิจากสิง่เหล่านี้  และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ผุสด ีฮวดเจรญิ และคณะ (2550) วจิยัเรื่อง ปัจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อประชาชนใน
การใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดา้นหลกัฐานทางกายภาพ ดา้นการเชื่อมต่อลานจอด
รถกบัสถานีรถไฟ มผีลต่อพฤตกิรรมของประชาชนในการใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาถงึกลุ่มตวัอย่างทีย่งัไม่เคยใชบ้รกิารการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ หวัล าโพง เพื่อจะได้
ทราบถงึความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากงานวจิยันี้ และน าขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหใ์นการวางกลยุทธ์
ทางการตลาดใหเ้หมาะสมและน่าดงึดดู เพื่อสรา้งรายไดใ้หเ้กดิแก่การรถไฟไดม้ากขึน้ 
 2. ควรมกีารศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ เพื่อทราบถงึพฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่างหลงั
การใชบ้รกิารว่ามคีวามคดิเหน็อย่างไร มกีารแนะน าต่อหรอืไม่ และกลยุทธท์ีใ่ชอ้ยู่นัน้ มสีว่นใดทีผู่บ้รโิภคใหค้วามสนใจ
มากทีส่ดุเพื่อท าการพฒันาปรบัปรุงใหต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากที่สดุ 
 3. ควรมกีารศกึษาการรบัรูเ้กีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บริการ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวต่างชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการรองรบันักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเข้ามาใน
ประเทศไทยในอนาคต ผลจากการที่ประเทศไทยเป็น 1 ในประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) จงึควรศกึษาเพิ่มเติมเพื่อวางแผนกลยุทธ์ 
ไดอ้ย่างเหมาะสม  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ไดด้้วยด ีโดยได้รบัความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รสติา 
สงัข์บุญนาค ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจยั ผู้วิจยั
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ และ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริิกุตตา ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และ                
ใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวจิยัชิน้น้ี 
  ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้ห้ความช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ที่ด ีแก่ผูว้จิยั อกีทัง้ให้ความเมตตา
ดว้ยดเีสมอมา  
  ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านตลอดจนผูม้สีว่น
ส าเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 
  ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามก าหนดเวลา 
เพื่อการวจิยัครัง้นี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ได้เลี้ยงดูและอบรมสัง่สอนผู้วิจยัให้เป็นคนดี ขยนั อดทน ซื่อสตัย ์                   
มคีุณธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพื่อทดแทนคุณต่อสงัคมและประเทศชาติ  
 สุดท้ายนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา 
มารดา ญาตแิละบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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