
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
การใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ ของผูใ้ช้บริการในเส้นทางสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซ่ือ 
SERVICE MARKETING MIXES INFLUENCING CONSUMERS BEHAVIOR 
ON USING PURPLE LINE MRT BETWEEN BANG YAI - BANG SUE AREA 

 
ชนิตา ศรคีุม้เหนือ1 

 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว และสมการถดถอยเชงิซอ้น
พหุคณู 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีอาชพี และสถานภาพสมรสต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ด้านความถี่ในการใชบ้รกิารต่างกนั ส่วนผูใ้ช้บรกิารที่มอีายุ รายได้ อาชพี สถานภาพ
สมรส และการใชร้ถยนต์ส่วนตวัต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ใน
การใชบ้รกิารต่อครัง้ต่างกนั  และสว่นผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายได ้ต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ดา้นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงซ ้าอกีครัง้ หากเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูน – 
สถานีบางซื่อต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบัน้อยกว่า 0.05 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทุกด้าน ยกเวน้ด้านบุคคล มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร
รถไฟฟ้าสายสมี่วง ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้านผลติภณัฑ์ และดา้นราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อครัง้ และสว่นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์
และดา้นกระบวนการ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ดา้นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง
ซ ้าอกีครัง้ หากเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปนู - สถานีบางซื่อ  

 
ค าส าคญั: ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร รถไฟฟ้าสายสมี่วง 
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Abstract 
 
The objective of this research was to examine the influence of service marketing mixes on the 

behavior of MRT Purple Line commuters between Bang Yai and Bang Sue area. Surveys were used as 
the research method and questionnaires were distributed for data collection. Statistical analysis used for 
this study included percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance, and 
multiple regression.  

Based on the research, it was found that different occupation and marital status affected the 
usage behavior of the MRT Purple Line in term of usage frequency of service. The users with different 
age, income, occupation, marital status and car ownership affected the behavior of the MRT Purple Line 
usage in term of average amount spent per use. The users with different sex, age, education level, and 
income affected the usage behavior the MRT Purple Line in term of usage of MRT Purple Line again if 
Bang Sue and Tao Poon stations are connected at statistically significant level of less than 0.05 

The overall service marketing mix except personal, influenced the use of the MRT Purple Line in 
term of usage frequency of service. The service marketing factors in terms of physical characteristics, 
product and price, influenced the use of the MRT Purple Line in term of average amount spent per use. 
The service marketing factors in terms of product and process influenced the use of the MRT Purple Line 
in term of the use of MRT Purple Line again if Bang Sue and Tao Poon stations are connected. 
 
Keywords: Service Marketing Mixes, Consumers Behavior, Purple Line MRT  
 

บทน า 
จากปัญหาการจราจรทางถนนทีต่ดิขดัในกรุงเทพมหานคร คณะรฐัมนตรจีงึมมีตเิมื่อวนัที ่28 กรกฎาคม 

2535 เห็นชอบให้จดัตัง้รฐัวสิาหกจิภายใต้การก ากบัของนายกรฐัมนตรเีพื่อรบัผดิชอบการด าเนินงานโครงการ                   
ระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จงึท าใหโ้ครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ – 
บางซื่อ แลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่วนัที ่6 สงิหาคม 2559 โดยมรีะยะทางประมาณ 23 กโิลเมตร แต่หลงัจาก
เปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วง “บางใหญ่-เตาปูน” ได้เพียงไม่นาน กลบัพบปัญหาขาดทุน วนัละกว่า 3 ล้านบาท              
จากยอดผู้ใช้บรกิารที่เคยตัง้เป้าไว้ที่วนัละ 73,000 คนต่อวนั แต่มีคนใช้จรงิแค่วนัละ 22,000 คนต่อวนัเท่านัน้ 
จ านวนทีห่ายไป 50,000 กว่าคน (ประชาชาต.ิ 2559: ออนไลน์) 

ทัง้นี้   จากปัญหาดังกล่าวที่ เกิดขึ้น  หวังแต่ เพียงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะรีบด าเนินการแก้ไข
โดยเรว็ เพื่อที่จะให้ผู้ใช้บรกิารได้ใช้ประโยชน์จากสิง่ที่มใีห้เต็มที่ จงึเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะ
ศกึษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ                   
ที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ ของผู้ใช้บรกิารคที่พกัอาศยัใน
เสน้ทางสายสมี่วงช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของผู้ใช้บรกิารที่พกั

อาศยัในเสน้ทางสายสมี่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ จ าแนกตามลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี สถานภาพสมรส และมรีถยนตส์ว่นตวัหรอืไม่ 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของผูใ้ชบ้รกิารทีพ่กัอาศยัในเสน้ทางสายสมี่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ 
 

ความส าคญัของการวิจยั 
การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์ ดงันี้ 
1. เป็นข้อมูลให้กับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึง

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของผูใ้ชบ้รกิารทีพ่กัอาศยัในเสน้ทางสายสมี่วง
ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ  

2. เป็นขอ้มูลใหก้บัการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทราบถึงปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 
ของผูใ้ชบ้รกิารทีพ่กัอาศยัในเสน้ทางสายสมี่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ 

3. เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ในการวางแผนการตลาดและกลยุทธเ์พื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอย่างตรงจุด 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ มุ่งศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของผู้ใชบ้รกิารทีพ่กัอาศยัในเสน้ทางสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ – 
บางซื่อ มขีอบเขตการศกึษาคน้ควา้มดีงันี้ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ทีพ่กัอาศยัใน
เสน้ทางสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ทีพ่กัอาศยั

ในเสน้ทางสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ขนาด ตวัอย่าง สามารถ
ค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549, หน้า 74)   
  
กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก ่
          1.1. ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี สถานภาพสมรส 
การมรีถยนต์สว่นตวั และเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางบนทอ้งถนน หากไม่ใชบ้รกิารรถไฟฟ้า สายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ 
– บางซื่อ 
          1.2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
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       2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง             
บางใหญ่-บางซื่อ ของผูใ้ชบ้รกิารทีพ่กัอาศยัในเสน้ทางสายสมี่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า 
สายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของผู้ใช้บรกิารในเส้นทางสายสมี่วง ตัง้แต่สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปูน 
ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้แนวความคดิทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท างานวจิยัโดยได้
ก าหนดประเดน็ในการศกึษา ดงันี้ 

การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ ผู้ใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ ที่ใช้บรกิารใน

เสน้ทางสายสมี่วง ตัง้แต่สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปนู ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ทีใ่ชบ้รกิาร

ในเสน้ทางสายสมี่วง ตัง้แต่สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปนู ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ขนาด 
ตัวอย่าง สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ 95% จะได ้             
กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 384 คนและเพิม่จ านวนตวัอย่างอกี 16 คน  รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
400 คน 

 
อภิปรายผล 

ผลการศกึษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มอีทิธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของผูใ้ชบ้รกิารทีพ่กัอาศยัในเสน้ทางสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ สามารถ
สรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้    

สมมติฐานท่ี 1 ผู้ใช้บริการท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ย          
ต่อเดอืน อาชพี สถานภาพสมรส สถานะการมรีถยนตส์่วนตวั และเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางบนทอ้งถนน หากไม่ใช้
บรกิารรถไฟฟ้า สายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง            
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของผูใ้ชบ้รกิารทีพ่กัอาศยัในเสน้ทางสายสมี่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ แตกต่างกนั พบว่า 
 1. เพศ ผูใ้ช้บรกิารที่เป็นเพศชาย มพีฤติกรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ
มากกว่าเพศหญิง ด้านการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงซ ้าอีกครัง้  หากเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูน – สถานี           
บางซื่อใหแ้ลว้เสรจ็ เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเพศชายไม่ค่อยมกีารวางแผนในเรื่องของเวลา หากในช่วงเวลาทีเ่ร่ง
รีบในการเดินทาง ก็จะใช้วิธีที่สะดวกและรวดเร็ว หนีปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนน และสามารถ
ก าหนดเวลาการเดินทางได้ แม้จะมีการยกเลิกโปรโมชั น่ลดราคา 29 บาทตลอดสาย หากมีการเชื่อมต่อ              
แลว้เสรจ็กต็าม  
   2. อายุ ผู้ใช้บริการที่มีอายุ 15 - 24 ปี มีพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ -            
บางซื่อ มากกว่าผู้ใช้บรกิารกลุ่มอายุอื่นๆ ด้านความถี่ในการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยประมาณ (ครัง้/
สปัดาห)์ และดา้นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงซ ้าอกีครัง้ หากเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปนู – สถานีบางซื่อให้
แล้วเสร็จ เนื่ องจากผู้ใช้บริการที่มีอายุ 15 - 24 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการที่ก าลังศึกษาอยู่ ท าให้มีความ
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จ าเป็นต้องเดนิทางไปยงัโรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยัทุกวนั ดว้ยรถไฟฟ้าสายสมี่วง มากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ เพราะ
สะดวกในการต่อรถไปใจกลางเมอืง และสถาบนัการศกึษาต่างๆ 

ผู้ใช้บรกิารที่มีอายุ 35 – 44 ปี มีพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ
มากกว่าผู้ใช้บรกิารกลุ่มอายุอื่นๆ ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บรกิารรถไฟฟ้า สายสมี่วงต่อเที่ยว/ต่อครัง้  
(บาท) เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 35 – 44 ปี เป็นกลุ่มอายุทีม่กี าลงัการซือ้สงูเน่ืองจากเป็นวยัทีม่หีน้าทีก่ารงาน
มัน่คงและเป็นกลุ่มอายุที่หารายได้จากการท างานไดม้ากกว่ากลุ่มวยัอื่นๆ เพราะยงัมรี่างกายที่แขง็แรง เป็นวยั
ก าลงัสรา้งชวีติครอบครวั และสามารถซือ้บา้น หรอืคอนโดตดิกบัรถไฟฟ้าย่านชานเมอืงทีม่รีาคาพอทีจ่ะผ่อนหรอื
จ่ายสดได ้จงึมทีีพ่กัอยู่บรเิวณรอบๆ ชานเมอืงมากขึน้และมพีฤตกิรรมการเดนิทางและซือ้บตัรโดยสาร จากตน้ทาง
แถวชานเมืองเพื่อเข้ามาท างานในเมืองมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ และมีก าลงัทรพัย์ในการใช้จ่ายสูง ไม่ได้สนใจ
เปรยีบเทยีบเรื่องราคา แต่ขึน้อยู่กบัความสะดวกสบายในการเดนิทางจากทีพ่กั 

3. ระดบัการศกึษา ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มระดบัการศกึษาอื่นๆ ดา้นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง
ซ ้าอกีครัง้ หากเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูน - สถานีบางซื่อใหแ้ลว้เสรจ็ เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารที่มรีะดบัการศกึษา
ต ่ากว่าปรญิญาตร ีเป็นกลุ่มทีอ่าจจะก าลงัศกึษาอยู่ ถงึแมว้่าจะมกีารยกเลกิโปรโมชัน่ลดราคา 29 บาทตลอดสาย 
หากมกีารเชื่อมต่อแลว้เสรจ็กต็าม 
 4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการใช้
บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อมากกว่าผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกลุ่มอื่นๆ ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงต่อเทีย่ว/ต่อครัง้ (บาท) เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 15,001 – 30,000 บาท เป็นกลุ่มที่มรีายได้ค่อนขา้งจ ากดั และส่วนใหญ่มกัมบีา้นพกัอาศยัอยู่แถวชาน
เมอืงแต่เดิมอยู่แล้ว เมื่อวางแผนการเดนิทางจงึต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุด จึงเลอืกที่จะใช้บรกิาร
รถไฟฟ้าสายสมี่วงตัง้แต่ตน้ทาง ไปจนถงึปลายทางในราคา 29 บาทตลอดสาย   

ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการ
รถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกลุ่มอื่นๆ ดา้นการใชบ้รกิาร
รถไฟฟ้า สายสมี่วงซ ้าอกีครัง้ หากเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปนู - สถานีบางซื่อใหแ้ลว้เสรจ็ เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารที่
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มรีายไดค้่อนขา้งจ ากดั จงึเลอืกการเดนิทางทีม่คี่าใชจ้่าย
น้อยทีส่ดุ ประหยดัทีส่ดุ เช่นรถเมลโ์ดยสารประจ าทาง หรอืรถตูส้าธารณะเพราะไปถงึทีห่มายโดยไม่ต้องต่อรถ แต่
หากการเชื่อมต่อเสรจ็สิน้จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารกลุ่มดงักล่าวใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงเพิม่มากขึน้และบ่อยครัง้ขึน้
เพราะท าใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายในการเดนิทางโดยไม่ตอ้งต่อรถอกีและยงัประหยดัเวลาในการเดนิทางมากขึน้ดว้ย  
  5. อาชพี ผูใ้ช้บรกิารที่มอีาชพีนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา มพีฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อมากกว่าผู้ใช้บริการกลุ่มอาชีพอื่นๆ ด้านความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
โดยประมาณ (ครัง้/สปัดาห)์ เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา สว่นใหญ่เป็นผูใ้ชบ้รกิารทีก่ าลงั
ศกึษาอยู่ มคีวามจ าเป็นต้องเดนิทางไปยงัสถานศกึษาทุกวนั จงึท าให้มกีารเดนิทางโดยใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสี
ม่วงมากกว่าผูท้ีม่อีาชพีกลุ่มอื่นๆ เพราะสะดวกในการต่อรถไปใจกลางเมอืง และสถาบนัการศกึษาต่างๆ อกีทัง้ยงั
มโีปรโมชัน่ลดราคาเพิม่ขึน้อกี 10% หากแสดงบตัรนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 
      ผูใ้ชบ้รกิารที่มอีาชพีคา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั มพีฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-
บางซื่อมากกว่าผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มอาชพีอื่นๆ ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า สายสมี่วงต่อเทีย่ว/ต่อ
ครัง้ (บาท) เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีคา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั มกัจะหาซือ้บา้นและทีด่นิย่านชานเมอืงเพื่อหลกีหนี
ความวุ่นวายเพื่อไวอ้ยู่อาศยั และถา้มเีงนิมากพอกจ็ะซือ้ไวเ้พื่อเกง็ก าไร เพราะปัจจุบนัชานเมอืงกเ็ริม่มคีวามเจรญิ 
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มสีถานทีร่าชการ หา้งสรรพสนิคา้ โรงพยาบาล และสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครนัแลว้ เมื่อเดนิทาง
เขา้มาในตวัเมอืงเพื่อหลกีเลีย่งการจราจรที่ตดิขดัในเวลาที่เร่งรบีการเดนิทางด้วยรถไฟฟ้าสายสมี่วงนับเป็นการ
เดนิทางทีส่ะดวก และรวดเรว็ทีสุ่ดในเวลาเร่งด่วนและกรณีจ าเป็นเพราะการท างานทีต่้องแข่งขนักบัเวลาของกลุ่ม
อาชพีนี้ถอืว่ามคีวามส าคญัมาก  

6. สถานภาพ ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพโสดมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-
บางซื่อมากกว่าผู้ใช้บริการกลุ่มสถานภาพอื่นๆ ในด้านความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้าต่อครัง้/สปัดาห์ ด้าน
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บรกิารต่อเที่ยว/ต่อครัง้ และด้านการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงซ ้าอีกครัง้  หาก
เชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปนู – สถานีบางซื่อใหแ้ลว้เสรจ็ เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพโสด มกัจะเดนิทางคน
เดียว มีความคล่องตัวในการเดินทาง และยังไม่มีภาระต้องรับผิดชอบมากนัก นับเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารที่มสีถานภาพโสด มพีฤตกิรรมดา้นความถี่และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสี
ม่วงต่อเทีย่ว/ต่อครัง้ (บาท) มากทีส่ดุ  
   7. สถานะการมรีถยนตส์ว่นตวั ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานะการไม่มรีถยนตส์ว่นตวั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อมากกว่าผูใ้ช้บรกิารกลุ่มสถานะการมรีถยนต์ส่วนตวั ดา้นค่าใชจ้่ายโดย
เฉลี่ยในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อต่อเที่ยว/ต่อครัง้ (บาท) เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารกลุ่ม
สถานะการไม่มรีถยนต์ส่วนตวัส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใชบ้รกิารที่มรีายได้ค่อนขา้งจ ากดั และส่วนใหญ่มกัมบี้านพกั
อาศยัอยู่แถวชานเมอืงแต่เดมิแลว้ เมื่อวางแผนการเดนิทางจงึตอ้งวางแผนการใชจ้่ายอย่างคุม้ค่าทีส่ดุ จงึเลอืกทีจ่ะ
ใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงตัง้แต่ตน้ทาง ไปจนถงึปลายทางในราคา 29 บาทตลอดสาย  
   สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ ของผูใ้ช้บรกิารในเสน้ทางสายสมี่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ในดา้น
ความถี่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าต่อครัง้/สปัดาห ์ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารต่อเทีย่ว/ต่อครัง้ และดา้น
การใชบ้รกิารรถไฟฟ้า สายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อซ ้าอกีครัง้ หากเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูน – สถานีบาง
ซื่อใหแ้ลว้เสรจ็ สามารถอภปิรายผลไดด้งัต่อไปนี้  
   พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้าน
กระบวนการ ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ ของ
ผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ครัง้/สปัดาห)์ ตามล าดบั  
   ด้านกระบวนการ พบว่าความตรงต่อเวลาของการเดินรถไฟฟ้าสายสมี่วง รวมถึงระยะเวลาที่เปิด
ใหบ้รกิารครอบคลุมการเดนิทางในแต่ละครัง้ เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร มพีฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการใช้
บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ครัง้/สปัดาห)์ มากขึน้ 
   ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่ามกีารจดัใหม้ป้ีายบอกทาง หรอืสญัลกัษณ์ต่างๆ
ภายในสถานีรถไฟฟ้าสายสมี่วง เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้ผู้ใช้บรกิาร มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บรกิาร
รถไฟฟ้าสายสมี่วง (ครัง้/สปัดาห)์ มากขึน้ แต่หากยงัมจีุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปนู – สถานีบางซื่อทีย่งัไม่แลว้
เสรจ็ท าใหต้อ้งรอรถนานและไม่มทีีห่ลบแดดหลบฝนขณะรอต่อรถ เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร มพีฤตกิรรม
ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ครัง้/สปัดาห)์ ลดลง 
   ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าความใหม่ของตู้ขบวนรถไฟฟ้าซึ่งท าให้น่าใช้งาน เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ผูใ้ช้บรกิาร มพีฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ครัง้/สปัดาห์) มากขึน้ แต่หากมจี านวน
รถไฟฟ้าไม่เพยีงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน ท าใหผู้โ้ดยสารต้องรอขบวนถดัไปเป็นเวลานานจะสง่ผลใหจ้ านวนทีน่ัง่ไม่
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เพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอาจก่อใหเ้กดิการประชาสมัพนัธบ์อกต่อในดา้นลบ และเป็นปัจจยัส าคญัที่
ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร มพีฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ครัง้/สปัดาห)์ ลดลง  
   ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่าความพรอ้มของเครื่องจ าหน่ายบตัรโดยสารอตัโนมตัทิีเ่พยีงพอ รวมถงึ
รถไฟฟ้าสายสมี่วงมบีตัรโดยสารแบบรายเดอืนจ าหน่ายท าให้สะดวกและประหยดัเวลามากขึน้ และยงัมโีปรโมชัน่ลด
ราคาค่าโดยสารตลอดสาย เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าใหผู้้ใชบ้รกิาร มพีฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้บรกิารรถไฟฟ้า
สายสมี่วง (ครัง้/สปัดาห์) มากขึน้ แต่หากยงัมปัีญหาเกี่ยวกบัเครื่องออกเหรยีญโดยสารทีย่งัไม่มคีวามเสถยีรพอ 
เงนิทอนที่ตกลงมาล่าชา้ขาดช่วง ท าใหผู้้ใชบ้รกิารมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัเงนิทอนไม่ครบ นับเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าให้
ผูใ้ชบ้รกิาร มพีฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ครัง้/สปัดาห)์ ลดลง  
   ดา้นการส่งเสรมิการตลาด พบว่าการมโีปรโมชัน่ปรบัลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสมี่วงตลอดสาย 
29 บาท จากราคาเดิม 42 บาท ส าหรบัผู้ใช้บตัร MRT Plus ส่วนนักเรยีนและนักศึกษาจะได้รบัส่วนลดเพิ่มอีก 
10% ซึง่โปรโมชัน่นี้มผีลจนกว่าการเชื่อมต่อจะแลว้เสรจ็ นับเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร มพีฤตกิรรมดา้น
ความถี่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ครัง้/สปัดาห์) มากขึน้ แต่หากมกีารยกเลกิโปรโมชัน่ เมื่อการเชื่อมต่อ
แลว้เสรจ็ กจ็ะเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร มพีฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ครัง้/
สปัดาห)์ ลดลง 
  พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสรา้ง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสาย
สมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงต่อเทีย่ว/ต่อ
ครัง้ (บาท) ตามล าดบั  
   ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่ามีระบบรกัษาความปลอดภัยตลอดระยะการ
เดนิทางของทุกสถานีไม่ว่าจะใกล้หรอืไกล คอยให้การช่วยเหลือดูแล และจดัให้มป้ีายบอกทาง หรอืสญัลกัษณ์
ต่างๆ ภายในสถานีรถไฟฟ้าสายสมี่วงทีช่ดัเจนตลอดทัง้เสน้ทาง เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร มพีฤตกิรรม
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงต่อเทีย่ว/ต่อครัง้ (บาท) มากขึน้ แต่หากยงัมจีุดเชื่อมต่อ
ระหว่างสถานีเตาปูน – สถานีบางซื่อที่ยงัไม่แลว้เสรจ็ท าให้ต้องรอต่อรถเพื่อมาใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงเป็น
เวลานาน และเสี่ยงต่ออนัตรายขณะรอต่อรถ เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้ผู้ใช้บรกิาร มีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่าย            
โดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงต่อเทีย่ว/ต่อครัง้ (บาท) ลดลง 
   ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่าความพรอ้มของขบวนรถไฟฟ้าทีใ่หม่น่าใชง้าน มทีีน่ัง่ทีส่บายตลอดระยะเวลาการ
เดินทาง เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้บริการ มีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการรถไฟฟ้า                
สายสมี่วงต่อเที่ยว/ต่อครัง้ (บาท) มากขึน้ แต่ดว้ยระยะห่างระหว่างสถานีทีใ่กลก้นัจนเกนิไป ผู้ใช้บรกิารสามารถ
เดนิทางดว้ยวธิอีื่นทีคุ่ม้ค่าประหยดัเงนิ และประหยดัเวลามากกว่า เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร มพีฤตกิรรม
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงต่อเทีย่ว/ต่อครัง้ (บาท) ลดลง  
   ด้านราคา พบว่าอตัราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสมี่วงมรีาคาที่คุ้มค่ากว่าในการเดนิทางไปยงัสถานีที่มี
ระยะไกลเมื่อเทยีบกบัการเดนิทางโดยวธิอีื่น เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร มพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่
ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงต่อเทีย่ว/ต่อครัง้ (บาท) มากขึน้ แต่หากเดนิทางเพยีงแค่สถานีใกล้ๆ  ผูใ้ชบ้รกิาร
จะรูส้กึแพงกว่าและเสยีเวลามากกว่า ไม่คุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัการเดนิทางโดยวธิอีื่น เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร 
มพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงต่อเทีย่ว/ต่อครัง้ (บาท) ลดลง  
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     พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
ผลติภณัฑ ์และดา้นกระบวนการ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของ
ผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงซ ้าอกีครัง้ หากเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูน – สถานีบางซื่อให้
แลว้เสรจ็ ตามล าดบั  
     ดา้นผลติภณัฑ์ พบว่าความใหม่ของตู้ขบวนรถไฟฟ้าซึ่งท าให้น่าใช้งาน มสีิง่อ านวยความสะดวก เช่น
ลฟิท์และบนัไดเลื่อน เพื่ออ านวยความสะดวกสบายใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหผู้้ใช้บรกิาร             
มพีฤตกิรรมดา้นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงซ ้าอกีครัง้ หากเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูน – สถานีบางซื่อให้
แลว้เสรจ็ มากขึน้ แต่หากมจี านวนรถไฟฟ้าไม่เพยีงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน ท าใหผู้โ้ดยสารตอ้งรอขบวนถดัไปเป็น
เวลานานจะส่งผลให้จ านวนที่นัง่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอาจก่อให้เกิดทัศนคติในเชิงลบ            
เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้ผู้ใช้บริการ มีพฤติกรรมด้านการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงซ ้าอกีครัง้  หากเชื่อมต่อ
ระหว่างสถานีเตาปนู – สถานีบางซื่อใหแ้ลว้เสรจ็ลดลง 
     ด้านกระบวนการ พบว่าความตรงต่อเวลาของการเดินรถไฟฟ้าสายสมี่วง รวมถึงระยะเวลาที่เปิด
ใหบ้รกิารครอบคลุมการเดนิทางในแต่ละครัง้ และสามารถก าหนดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางได ้หากจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างสถานีเตาปนู – สถานีบางซื่อแลว้เสรจ็ เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งรอเพื่อต่อรถระหว่าง 2 สถานีนี้อกี ท าใหเ้พิม่ความ
สะดวกสบายและความรวดเรว็ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารมากขึน้ อกีทัง้ยงัเพิม่ความปลอดภยัจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึ้นบน
ทอ้งถนน นับเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร มพีฤตกิรรมดา้นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงซ ้าอกีครัง้  หาก
เชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูน – สถานีบางซื่อให้แล้วเสรจ็ มากขึน้ แต่หากเกดิเหตุขดัขอ้งทางเทคนิคของเครื่อง
จ าหน่ายบตัรโดยสาร เครื่องช าระบตัรโดยสาร ระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่หบ้รกิารทีอ่าจมกีารหยุดชะงกักระทนัหนั และ
ความกงัวลใจของผูใ้ชบ้รกิารหากเกดิเหตุในกรณีฉุกเฉิน เช่นกรณีไฟดบัหรอืมอีุบตัเิหตุเกดิขึน้ นบัเป็นปัจจยัส าคญั
ทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิาร มพีฤตกิรรมดา้นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงซ ้าอกีครัง้ หากเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปนู – 
สถานีบางซื่อใหแ้ลว้เสรจ็ลดลง  
              
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  

1. จากการศกึษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงของผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าโดยประมาณ (ครัง้/สปัดาห์) 
ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงต่อเทีย่ว/ต่อครัง้ (บาท) และดา้นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า
สายสมี่วงซ ้าอกีครัง้ หากเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูน – สถานีบางซื่อให้แลว้เสรจ็ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขอเสนอใหทุ้ก
ฝ่ายงานควรใหค้วามส าคญักบัจ านวนขบวนรถไฟฟ้าทีเ่พยีงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน ท าใหผู้โ้ดยสารไม่ตอ้งรอขบวน
ถดัไปเป็นเวลานานและท าใหจ้ านวนทีน่ัง่เพยีงพอต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารเพื่อก่อใหเ้กดิการประชาสมัพนัธ์
บอกต่อสามารถเพิม่ความถีแ่ละจ านวนผูม้าใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงใหม้ากยิง่ขึน้ 

2. จากการศกึษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงของผู้ใช้บริการ  ด้านความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
โดยประมาณ (ครัง้/สปัดาห)์ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขอเสนอใหพ้นักงานทีใ่หบ้รกิาร ณ สถานีรถไฟฟ้าสายสมี่วง ควรมกีาร
ส ารวจปรมิาณผูใ้ชบ้รกิาร ณ สถานีอยู่ตลอดเวลา ทัง้ช่องแลกเหรยีญ การใหบ้รกิารเตมิเงนิ ระบบช าระเงนิ เครื่อง
บรกิารจ าหน่ายตัว๋อตัโนมตัิให้มคีวามพรอ้มอยู่ตลอดเวลาและปรบัปรุงซ่อมแซมเครื่องออกเหรยีญโดยสารให้มี
ความเสถยีร รวดเรว็ ไม่ใหเ้กดิความล่าชา้ในการต่อแถวเพื่อเขา้ใชบ้รกิาร  
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3. จากการศกึษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาด  มอีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงของผู้ใช้บริการ  ด้านความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
โดยประมาณ (ครัง้/สปัดาห์) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขอเสนอให้ฝ่ายกลยุทธแ์ละพฒันาและฝ่ายการตลาด ควรส่งเสรมิการ
โฆษณาให้ข้อมูลข่าวสารผ่านป้ายโฆษณา สื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับประโยชน์จากเส้นทางที่รถไฟฟ้าสายสีม่วง
ใหบ้รกิารใหแ้พร่หลายสูบุ่คคลภายนอกอย่างทัว่ถงึ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเดนิทางดว้ยรถไฟฟ้าเพิม่มากขึน้ และควรมี
การจดัรายการส่งเสรมิรายการขายในช่วงเทศกาล เช่น ช่วงปีใหม่มกีารขายบตัรโดยสารราคาเหมา การขยาย
ระยะเวลาโปรโมชัน่ปรบัลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสมี่วงออกไปอกีแมก้ารเชื่อมต่อจะแลว้เสรจ็จนกว่าจะมผีู้
มาใชบ้รกิารตามเป้าหมาย รวมถงึควรมกีารร่วมมอืกนัระหว่างสถาบนัการเงนิในการออกสว่นลดราคาบตัรโดยสาร
ผ่านการแลกแตม้บตัรเครดติ 

4. จากการศกึษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงของผู้ใช้บรกิาร  ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร
รถไฟฟ้าสายสมี่วง โดยประมาณ (ครัง้/สปัดาห)์ และดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงต่อ
เทีย่ว/ต่อครัง้ (บาท) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึขอเสนอใหฝ่้ายบ ารุงรกัษา พนกังานทีใ่หบ้รกิาร พนกังานรกัษาความปลอดภยั 
และฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ใหค้วามส าคญักบัความสมบูรณ์ของป้ายบอกทาง สญัลกัษณ์ต่างๆ เอกสารขอ้มูลการเดนิทาง
ภายในสถานี รวมไปถงึความพรอ้มใช้งานของบนัไดเลื่อน ลฟิท์ การดูแลท าความสะอาดภายในสถานีให้มากขึน้  
และเร่งการด าเนินการก่อสรา้งเสน้ทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูน – สถานีบางซื่อใหแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดการ 
เพื่อผูใ้ชบ้รกิารจะไดเ้ดนิทางดว้ยความสะดวกสบายมากขึน้ 

5. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงของผู้ใช้บริการ  ด้านความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
โดยประมาณ (ครัง้/สปัดาห)์ และดา้นการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วงซ ้าอกีครัง้ หากเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูน 
– สถานีบางซื่อให้แล้วเสรจ็ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงขอเสนอให้ฝ่ายระบบปฏิบตัิการ ฝ่ายควบคุมอาคารและสถานี และ
พนกังานผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยการประชาสมัพนัธ ์หรอืจดัท าคลปิสัน้ๆ เพื่อแสดงขัน้ตอนการใชง้านรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
เพื่อลดความกงัวลใจของผูโ้ดยสารทีย่งัไม่เคยใชบ้รกิารมาก่อน และควรส ารวจความพรอ้มของเครื่องจ าหน่ายบตัร
โดยสาร เครื่องช าระบตัรโดยสาร ระบบคอมพวิเตอรท์ีใ่หบ้รกิารเพื่อใหก้ารใหบ้รกิารไม่หยุดชะงกั และควรมกีาร
เตรยีมความพรอ้มในกรณีฉุกเฉินตลอดเวลา ทัง้กรณีไฟดบัหรอืมอีุบตัเิหตุเกดิขึน้ เพื่อให้ระบบการเดนิทางดว้ย
รถไฟฟ้าสายสมี่วง สามารถใชบ้รกิารไดต้ลอดเวลาไม่ล่าชา้  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

จากการศกึษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของผูใ้ชบ้รกิารทีพ่กัอาศยัในเสน้ทางสายสมี่วง มขีอ้เสนอแนะดงันี้    

1. ควรมกีารศกึษาปัจจยัตวัแปรต้นดา้นอื่น ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง 
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในการวางกลยุทธใ์หต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเพิม่มากขึน้ เช่น 
เครื่องมอืการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ความพงึพอใจ แรงจงูใจ และรปูแบบการด าเนินชวีติ เป็นตน้ 

2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทียบความคดิเหน็ของผู้ใช้บรกิารที่เคยใช้บรกิารรถไฟฟ้าเสน้ทางอื่น กบั
รถไฟฟ้าเสน้ทางสายสมี่วง ถงึขอ้ด ีขอ้เสยี เพื่อทีจ่ะสามารถน าขอ้มลูมาวเิคราะหใ์นการก าหนดกลยุทธต่์อไป 

3. ควรมกีารศกึษาความต้องการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าของผูใ้ชบ้รกิารในระยะยาว เพื่อทีจ่ะเป็นประโยชน์
แก่เสน้ทางอื่นๆ ต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงด้วยด ีอนัเนื่องมาจากความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิง่จาก             

อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสยีสละเวลาอนัมคี่าเพื่อให้ค าแนะน า และ
ขอ้เสนอแนะทีด่ใีนการปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ ตัง้แต่เริม่ต้น
ด าเนินการจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะหข์อง อาจารย์ ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และอาจารยจ์ติอุษา 
ขนัทอง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ รวมทัง้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างด ี

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยโ์ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาท
วชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีพรอ้มทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครวัตลอดจนเพื่อนนิสติทุกท่านที่คอยห่วงใยและ         
ใหค้วามช่วยเหลอืในทุกๆดา้น รวมทัง้ยงัเป็นก าลงัใจต่อการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ใหส้ าเรจ็ไดด้ว้ยดี 

ผู้วิจยัขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต เจ้าหน้าที่ภาควิชาบรหิารธุรกิจคณะ
สงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื ประสานงานและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี
ตลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 

ผู้วจิยัขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสมี่วง ช่วงบางใหญ่ -บางซื่อ         
ทุกท่าน ทีก่รุณาให้ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามดว้ยความเต็มใจ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็
ลุล่วงไปดว้ยด ี

คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบิดา 
มารดา ผู้ให้ความรกั ความเมตตา และสนับสนุนให้ได้รบัการศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของ            
ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้อันเป็นพื้นฐาน ตลอดจนครอบครวัของ           
ผูว้จิยัเองทีส่นบัสนุนและใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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