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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคาดหวัง การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพ
โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/เจ้าของธุรกิจ และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน ภาพรวมความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด และการรับรู้ต่อ
คุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ระดับการศึกษาและ
อาชีพ ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการ ในด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน ผู้ใช้บริการมีความคาดหวัง
มากกว่าการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการโดยรวมในทุกด้าน และการรับรู้ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการในด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) และในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ (บาท/สัปดาห์)    
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the expectations towards service usage behavior among 
service usage of motorcycle taxis in the Bangkok metropolitan area. The sample in the research consisted 
of four hundred motorcycle taxis users in Bangkok. The results of this research showed that the most of 
the users were female, aged between twenty one to thirty, single/widowed/divorce/separated, held a 
Bachelor’ s degree, worked at private companies or owned and had an average monthly income of 
10,001 – 20,000 Baht. The overall expectations of service quality is at the highest level and the 
perceptions of service quality is at a high level. The results of hypothesis testing were at a statistically 
significant level of 0.05. The results of study; user with different education of levels and career had 
different service usage behaviors in term of frequency (per week); expectations and perceptions of users 
were different regards services; average perception was higher than the average overall expectation; 
perception in the aspect of had a relationship with usage behavior regarding frequency (per week) and 
expense (per week) in the same direction and at a very low level. 
 
Keywords: Expectations, Perceptions, Service Quality, Motorcycle Taxis  
 

บทน า 
กรุงเทพมหานครมีการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อรองรับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางผ่านระบบ

คมนาคมขนส่งทางบกมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตของประชาชน ซึ่ง INRIX Global Traffic Scorecard (BLT Bangkok, 2561) 
ได้จัดท ารายงานการประเมินสภาพจราจรทั่วโลก ประจ าปี 2560 โดยได้ท าการวัดผลการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและ
ช่วงเวลาอื่นๆ ในแต่ละวันของ 1,360 เมืองทั่วโลก พบว่า กรุงเทพมหานครมีการจราจรติดขัดมากที่สุดในโลก โดยเสียเวลา
เฉลี่ยประมาณ 56 ช่ัวโมงต่อปี ไปกับรถติดบนถนน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพสังคมและสุขภาพประชาชน ท าให้
สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่มีมาตรการใดที่จะก าจัดปัญหารถติดได้อย่างถาวร วินมอเตอร์ไซค์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
ผู้บริโภคนิยมใช้เป็นบริการเสริมในการเดินทางกรณีที่จ าเป็นต้องเร่งรีบ ช่วยลดระยะเวลาในการเดินในช่วงที่มีการจราจรติดขัด 
แต่อย่างไรก็ตามมักเกิดปัญหาในการบริการ จากสถิติการร้องเรียนของผู้ใช้บริการผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ
ประเภทรถจักรยานยนต์รับจ้างพบว่า ปัญหาที่มีการร้องเรียนในด้านคุณภาพการบริการ คือ ผู้ให้บริการแสดงกิริยาวาจา              
ไม่สุภาพ ขับรถหวาดเสียว และเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ราชการก าหนด และไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ 
(กรมการขนส่งทางบก, 2559) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง การรับรู้ต่อคุณภาพ
การบริการและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการ
เสนอแนะแนวทางการให้บริการ เพื่อให้ระบบการขนส่งของวินมอเตอร์ไซค์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการ
พัฒนาการขนส่งประเภทวินมอเตอร์ไซค์ให้มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ดีต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่ อศึกษาความคาดหวัง การรับรู้  และความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการวินมอเตอร์ไซค์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร  
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการกับพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของ

ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
2. ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2560) ได้กล่าวถึง ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ซึ่งใช้ในการแบ่งแยกลักษณะความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภค ประกอบด้วย 
1. อายุ (Age) หมายถึง ความชอบและความสามารถของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ แต่อย่างไรก็ตามตัว

แปรทางด้านอายุไม่ได้ตอบสนองตามความเป็นจริงได้ทั้งหมด เช่น การขายสินค้าและบริการที่มีกลุ่มอายุเป็นวัยหนุ่ มสาว แต่
อาจมีกลุ่มผู้สูงอายุมาซื้อแทน ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากตลาดเป้าหมายนั้นไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีอายุต่างกันตามปีเกิดแต่เกิดจาก
จิตวิทยาภายในที่ผู้บริโภคคิดว่าตนเองยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ 

2. ขั้นของวงจรชีวิต (Life-cycle stage) หมายถึง บุคคลที่อยู่ในขั้นตอนวงจรชีวิตเดียวกันอาจมีความต้องกรและมี
พฤติกรรมที่มีความแตกต่างกัน โดยในข้ันของวงจรชีวิตจะอธิบายถึงพฤติกรรมและความต้องการของบุคคล เช่น โสด แต่งงาน
ใหม่ ผู้สูงอายุ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสร้างโอกาสให้กับนักการตลาดในการเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้อย่างถูกต้อง 

3. เพศ (Gender) หมายถึง เพศชายมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนและมีการค้นหา
ข้อมูลต่างๆ ให้มากขึ้นก่อนที่จะมีการตัดสินใจ ส่วนทางด้านเพศชายมักมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง และมักจะมุ่งถึงบางสิ่ง
บางอย่างที่จะช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้

4. รายได้ (Income) หมายถึง เป็นสิ่งสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค แต่รายได้ก็ไม่อาจสามารถบอกได้ว่าใคร
จะเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
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ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ (2558) กล่าวถึงลักษณะประชากรศาสตร์ไว้ว่า เป็นการแบ่งส่วนทางการตลาดตามปัจจัย
ทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา เช้ือชาติ ศาสนา สีผิว เป็นต้น ซึ่งการแบ่งในลักษณะนี้ จะ
สามารถแบ่งได้ง่ายรวมทั้งเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนกว่าการแบ่งในรูปแบบอื่น 

แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้บริโภค Parasuraman et al. (1988) กล่าวว่า ผู้บริโภคจะประเมินคุณภาพ
การบริการ โดยเกิดจากการเปรียบเทียบบริการที่คาดหวังกับบริการตามที่รับรู้ได้ว่ามีความสอดคล้องกันมากเพียงใด การ
บริการที่มีคุณภาพจะต้องเป็นการบริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภค ซึ่งแหล่งที่มาของความคาดหวังผู้บริโภค 
ได้รับอิทธิพลมาจาก 4 แหล่ง (ชูชัย  สมิทธิไกร , 2558) คือ ความต้องการส่วนบุคคล (Personal needs) การบอกเล่า                
ปากต่อปาก (Word – of – mouth communication) ประสบการณ์ เดิ ม  (Past experiences) และ การโฆษณ า
ประชาสัมพันธ์ (External communication to customers)  

แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภค อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร (2553) กล่าวว่า เป็น
ขั้นตอนที่บุคคลมีการรับรู้  จัดระเบียบหรือก าหนดความหมายของสิ่งกระตุ้น โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือ                    
เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคลเลือกสรร จัดระเบียบและตีความเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้น เพื่อให้เกิดความหมายสอดคล้องกัน  
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ การเลือกให้ความสนใจ (Selective attention) การตีความ (Selective distortion) และการเลือก
จดจ า (Selective retention) 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ  Parasuraman et al., 1988 กล่าวไว้ว่า คุณภาพการบริการประกอบด้วย            
5 ด้าน ดังนี ้

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility) เป็นลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ รวมทั้ง
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ สถานท่ี อุปกรณ์ บุคลากร เครื่องมือ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร สัญลักษณ์ ซึ่งบริการ
ที่น าเสนอออกไปนั้นจะท าให้ผู้บริบริการได้รับทราบและสัมผัสถึงการบริการได้ชัดเจนมากขึ้น  

2. ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) เป็นความสามารถท่ีจะด าเนินการให้บริการตามสัญญาได้อย่างถูกต้องและ
แม่นย า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2560) รวมทั้งผลจากการบริการนั้นต้องมีความสม่ าเสมอ และไม่มีความผิดพลาดในการ
ส่งมอบการบริการ (Archakova, 2013) จะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อถือและไว้วางใจต่อการบริการนั้น 

3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ความพร้อม ความเต็มใจที่มอบการบริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการแก่ผู้รับบริการได้ทันท่วงที อีกท้ังผู้รับบริการยังมีความสะดวกในการเข้าถึงการบริการ และความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ
ผู้รับบริการด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2560) 

4. การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) เป็นการแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถของผู้ให้บริการ การแสดง
ถึงความสุภาพ กิริยามารยาทที่ดี การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการที่ท าให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความเชื่อมั่นต่อบริการที่ได้รับ อีกทั้งยังรวมไปถึงการที่ท าให้ลูกค้ารู้สึกถึงความปลอดภัยด้วย 

5. การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) เป็นการดูแลเอาใจใส่ที่ผู้ให้บริการมีต่อผู้ใช้บริการ ที่แตกต่างกันของ
ผู้รับบริการในแต่ละคน เช่น การเอาใจใส่เป็นรายบุคคล การเข้าใจปัญหาของลูกค้า และการด าเนินการเพื่อให้ได้ประโยชน์ท่ีดี
ที่สุดต่อลูกค้า (Archakova, 2013) 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ Parasuraman et al. (1988) กล่าวไว้ว่า การรับรู้ของผู้บริโภคต่อ
คุณภาพการบริการ หากความคาดหวังมากกว่าการรับรู้จากการบริการที่ได้รับจริง (ES > PS) ผู้บริโภคจะไม่พอใจในการ
บริการที่ได้รับ ซึ่งหากความคาดหวังของผู้บริโภคเท่ากับการรับรู้จริง (ES = PS) กล่าวคือ ผู้บริโภคจะรู้สึกพอใจต่อการบริการ
ที่ได้รับ และหากการรับรู้จากการบริการที่ได้รับจริงมากกว่าความคาดหวัง (ES < PS) กล่าวได้ว่าการบริการที่ได้รับนั้นที่มี
คุณภาพเหนือกว่าความคาดหวัง หรือกล่าวได้ว่าผู้ให้บริการสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการได้ 
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) กล่าวถึง พฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นการค้นหา
พฤติกรรมของการซื้อของผู้บริโภคเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีขึ้น โดย
ค าถามที่ใช้ในการค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปด้วย Who, What, Why, Who, When, 
Where และ How เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ ในการค้นหาพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มิณญา โอปลอด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการสายการบิน ไทยแอร์เอเ ชีย ผลการวิจัย

พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ ในด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการ ด้านให้ความมั่นใจ และด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการ การรับรู้ของลูกค้าไม่พึงพอใจในบริการ 
2 ด้าน คือ ด้านให้ความมั่นใจ และด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการ เนื่องจากสายการบินยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้
ลูกค้ารับรู้ได้เพียงพอรวมทั้งไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ แตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ สายการบินให้บริการลูกค้าด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งในการบริการ (บาท) 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากสายการบินมีภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดีจะส่งผลต่อการใช้
บริการของลูกค้าเพิ่มขึ้น และพฤติกรรมของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการ ในด้านความถี่ในการใช้
บริการ (ครั้งใน 1 ปี) ในระดับต่ า กล่าวคือ สายการบินสามารถให้บริการให้ลูกค้าได้ตรงตามความพึงพอใจ 

อินทิรา จันทรัฐ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่ า
เที่ยวบินภายในประเทศ ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการในด้านความมั่นใจ ด้านการ
ตอบสนองที่รวดเร็ว ด้านความเช่ือถือได้ ด้านการเข้าถึงจิตใจลูกค้า และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความคาดหวังและการ
รับรู้ในระดับมาก โดย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการ
บริการ แตกต่างกัน ยกเว้น สถานภาพสมรส เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการ พบว่า การ
รับรู้จริงต่ ากว่าความคาดหวัง กล่าวคือ ลูกค้าไม่พอใจต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับ และความพึงพอใจกับแนวโน้มการใช้
บริการซ้ า พบว่า มีความสัมพันธ์ในด้านการตอบสนองที่รวดเร็วและด้านลักษณะทางกายภาพ กล่าวคือ หากลูกค้ามีความพึง
พอใจในการให้บริการที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความระมัดระวังในการขนย้ายสัมภาระ การเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์และลักษณะ
ทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมของการปรับแรงดันอากาศและอุณหภูมิภายในห้องโดยสาร ความทันสมัยของระบบ
คอมพิวเตอร์ในการออกตั๋วโดยสาร มีความสัมพันธ์ในการใช้บริการซ้ าของลูกค้า 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ ในเขตกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  คือ ผู้ ใช้หรือเคยใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์  อย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นไป ในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ก าหนดขนาดของตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณหาขนาด
ตัวอย่าง ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นจ านวน 385 คน และเพิ่ม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยมีวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยคัดเลือกจากเขตที่มีจ านวนวินมอเตอร์ไซค์สูงสุด 5 เขต ได้แก่ เขตจตุจักร เขตราชเทวี 
เขตคลองเตย เขตลาดกระบัง และเขตดอนเมือง จากวินมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด 50 เขต  จากนั้นจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota Sampling) โดยจะเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการจากเขตที่ก าหนดไว้ในขั้นที่ 1 ได้เขตละเท่าๆ กัน คือ เขตจตุจักร 
จ านวน 80 คน เขตราชเทวี จ านวน 80 คน เขตคลองเตย จ านวน 80 คน เขตลาดกระบัง จ านวน 80 คน และเขตดอนเมือง 
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จ านวน 80 คน และใช้วิธีการสุ่มแบบอาศัยความสะดวก (Convenient Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
จนครบตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) 
 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 298 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 74.50 และเพศชาย จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 มีอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 
สถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 292 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/เจ้าของธุรกิจ จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 

ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ซึ่งมีป้ายแสดงราคาค่าโดยสารอย่างชัดเจน มีความคาดหวังสูงสุด ส่วน
การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55               
ซึ่งการไม่มีการดัดแปลงเครื่องยนต์ เช่น เบาะ ล้อ มีการรับรู้สูงสุด 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ซึ่งผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ปฏิบัติตามกฎการจราจรอย่างเคร่งครัดและผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ไม่ทิ้ง
ท่านระหว่างทางก่อนถึงที่หมาย มีความคาดหวังสูงสุด ส่วนการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการในด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ซึ่งผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ไม่ทิ้งท่านระหว่างทางก่อนถึงที่หมาย มีการรับรู้สูงสุด 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองต่อลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ซึ่งมีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยที่ท่านไม่ต้องรอนาน มีความคาดหวังสูงสุด ส่วนการรับรู้
ต่อคุณภาพการบริการในด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ซึ่งการเข้าถึงการบริการ
มีความสะดวก เช่น ที่ตั้งวินสังเกตได้ง่าย ใกล้ถนนสายหลัก มีการรับรู้สูงสุด 

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ซึ่งผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี และพยายามอธิบายเหตุผลแก่
ท่าน เมื่อเกิดปัญหาหรือความเข้าใจไม่ตรงกัน มีความคาดหวังสูงสุด ส่วนการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการในด้านการให้ความ
เชื่อมั่นต่อลูกค้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ซึ่งผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์สามารถตอบค าถามที่ท่านสงสัยในการ
ให้บริการได้อย่างชัดเจน เช่น สอบถามเส้นทาง และต าแหน่งจุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง มีการรับรู้สูงสุด 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.62 ซึ่งผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ไม่ขับรถหวาดเสียว โดยค านึงถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อท่าน               
มีความคาดหวังสูงสุด ส่วนการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการในด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.44  ซึ่งผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ไม่ปฏิเสธผู้ใช้บริการ แม้ระยะทางจะไกล มีการรับรู้สูงสุด 

ทั้งนี้ส าหรับความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์                
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
บริการของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการที่ได้รับใน
ทุกๆ ด้าน โดยด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างความ
คาดหวังกับการรู้เท่ากับ -1.18 รองลงมาคือ ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า มีค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังกับการรู้เท่ากับ 
-1.03 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังกับการรู้เท่ากับ -1.02 ด้านการตอบสนองต่อ
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ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังกับการรู้เท่ากับ -1.10 และด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ และมีค่าเฉลี่ยระหว่างความ
คาดหวังกับการรู้เท่ากับ -0.94 ตามล าดับ 

พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้ใช้บริการมีความถี่ในการใช้
บริการวินมอเตอร์ไซค์ประมาณ 4 ครั้ง/สัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 75.98 บาทต่อสัปดาห์ ใช้บริการในช่วงเวลา 
08.01 น. – 11.00 น.  พฤติกรรมหลักเพื่อไปท างาน และเหตุผลหลักในการใช้บริการเพื่อความรวดเร็ว 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบรายคู่พฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
 

ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า/
ปวส. อนุปริญญา 

ปริญญาตร ี
สูงกว่า

ปริญญาตร ี

  
 

4.29 3.87 2.84 

ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า/ปวส. อนุปริญญา 4.29 - 
0.416 
(0.184) 

1.164* 
(0.016) 

ปริญญาตร ี 3.87 - - 
0.748 

(0.144) 

สูงกว่าปริญญาตรี 2.84 - - - 

         * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่  1 ผลการเปรียบเทียบรายคู่พฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า  
ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่า/ปวส. อนุปริญญากับ

ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่า/ปวส. 
อนุปริญญา มีพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
(บาท/สัปดาห์) มากกว่าผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.164 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบรายคู่พฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความถี่ในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) จ าแนกตามอาชีพ 
 

 
อาชีพ 

 
 
 

นักเรียน/นักศึกษา/ แมบ่้าน/
พ่อบ้าน/เกษียณอายุ/อ่ืนๆ 

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/
เจ้าของธุรกิจ 

 
 

4.13 3.34 3.93 

/นั ก เรี ย น /นั ก ศึ ก ษ า / แ ม่ บ้ าน /
พ่อบ้าน/เกษียณอายุ/อื่นๆ 

4.13 - 0.802* 
(0.011) 

0.208 
(0.696) 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.34 - - -0.593 
(0.082) 

พนักงานบริษัทเอกชน/เจ้าของธุรกิจ 3.93 - - - 

         * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่  2 ผลการเปรียบเทียบรายคู่พฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) จ าแนกตามอาชีพ พบว่า  
ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา/ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ/

อื่ นๆกับผู้ ใช้บ ริการวินมอเตอร์ ไซค์ ใน เขตกรุ งเทพมหานครที่ มี อาชีพ เป็ นข้ าราชการ/พนั ก งานรั ฐวิส าหกิ จ  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพเป็น
นักเรียน/นักศึกษา/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ/อื่นๆ มีพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) มากกว่าผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.802 

ทั้งนี้  ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ย  
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้
บริการ (บาท/สัปดาห์) และด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) ไม่แตกต่ างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ทีร่ะดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 2 ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขต
กรงุเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 3 ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม 
 

คุณภาพการบริการ ความคาดหวัง การรับรู ้
t df Sig. 

 

S.D. 
 

S.D. 
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 4.57 0.496 3.55 0.566 30.907* 399 0.000 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้  4.73 0.407 3.79 0.516 34.579* 399 0.000 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า  4.56 0.457 3.46 0.545 35.491* 399 0.000 

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า  4.56 0.473 3.53 0.581 30.895* 399 0.000 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า  4.62 0.592 3.44 0.604 34.786* 399 0.000 

   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการโดยรวมของวินมอ

เตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบค่าสถิติ Paired t-test พบว่า คุณภาพการให้บริการของวินมอ 
เตอร์ไซค์  ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้
ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยค่า 0.05 หมายความว่า 
ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในในคุณภาพการให้บริการโดยรวมทั้ง 5 ด้าน 
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สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) และด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) 
 

คุณภาพการบริการ 

ด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) 

(r) Sig. ทิศทาง 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
(r) Sig. ทิศทาง 

ระดับ
ความสัมพันธ ์

ด้านความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ 

0.047 0.347 ไม่สัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 0.057 0.258 ไม่สัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ ์

ด้ า น ค ว า ม เ ชื่ อ ถื อ
ไว้วางใจได้ 

0.001 0.985 ไม่สัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 0.014 0.778 ไม่สัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ ์

ด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้า 

0.078 0.117 ไม่สัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 0.035 0.486 ไม่สัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ ์

ด้านการให้ความเชื่อมั่น
ต่อลูกค้า 

0.060 0.230 ไม่สัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์ 0.051 0.309 ไม่สัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ ์

ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อ
ลูกค้า 

0.103* 0.040 ทิศทาง
เดียวกัน 

สัมพันธ์ต่ ามาก 0.119* 0.018 ทิศทาง
เดียวกัน 

สัมพันธ์ต่ ามาก 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบพบว่า การรับรู้ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้

บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านความถี่ในการใช้
บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) และด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ ามาก  
 

สรุปและอภิปรายผล 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1.1 ด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ใน
การใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน อาจเกิดจากผู้ใช้บริการทั้งเพศชายและหญิงต่าง 
อายุ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีสิทธ์ิในการเข้าถึงและได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน ท าให้มี
พฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มิณญา โอปลอด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ผลการวิจัยพบว่า สายการบินเป็นธุรกิจบริการที่ให้บริการแก่
ลูกค้าท่ีมาใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในทุกๆ บุคคล โดยไม่ค านึงว่าผู้ใช้บริการจะเป็นเพศ อายุ สถานภาพสมรสและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Priest et al. (2013) กล่าวว่า แม้ว่าผู้ซื้อจะมีเพศ อายุ สถานภาพ
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สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน หากได้รับได้รับอิทธิพลหรือแรงกระตุ้นเดียวกัน เช่น คุณภาพสินค้าและบริการเสริม
อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อที่ไม่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการวิ
นมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน อาจเกิดจากผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
หรือเทียบเท่า/ปวส. อนุปริญญา และมีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา/แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ/อื่นๆ มีความถี่ในการใช้
บริการที่มากกว่าผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาจเกิดจากผู้ใช้บริการที่มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา/
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ/อื่นๆ มักมีการเดินทางเพื่อไปท างานศึกษาเล่าเรียนหรือท ากิ จกรรมต่างๆ ซึ่งนิยมใช้บริการ
สาธารณะและมักมีการเดินทางที่ต้องแข่งกับเวลา ท าให้มีพฤติกรรมการใช้บริการ ในด้านความถี่ในการใช้บริการที่มากกว่า
กลุ่มอาชีพอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อินทิรา จันทรัฐ (2552) ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพ
การบริการสายการบินต้นทุนต่ าเที่ยวบินภายในประเทศ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาและอาชีพ ที่แตกต่าง
กัน มีความคาดหวังและการรับรู้ที่แตกต่างกันในด้านการให้บริการที่มีความรวดเร็วและการที่บริษัทสามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือแก่ผู้ใช้บริการได้ จะมีผลให้ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มที่จะใช้บริการซ้ าสายการบินต้นทุนต่ าภายในระยะเวลา 1 เดือน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2558) กล่าวถึง ผู้บริโภคที่มีอาชีพและระดับการศึกษาที่ต่างกัน
สามารถใช้ในการแบ่งส่วนตลาดและสามารถแยกพฤติกรรมการใช้บริการในด้านอัตราการใช้สินค้าและบริการที่แตกต่างกันได้  

1.2 ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน อาจเกิดจากผู้ใช้บริการต่างมีการช าระ
ค่าบริการตามระยะทางที่เดินทางที่เป็นอัตราเดียวกันโดยไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่างของเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จึงท าให้ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการใช้บริการ ในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มิณญา โอปลอด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการสายการ
บิน ไทยแอร์เอเชีย ผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2011) กล่าวว่า การเสนอขายสินค้าและบริการนั้นนักการตลาดจะค านึงถึงการ
เข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

ผู้ใช้บริการมีระดับความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการโดยรวมของวินมอเตอร์ไซค์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้า ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยผู้ ใช้บริการมี ระดับความคาดหวั งสู งกว่ าการรับ รู้  ซึ่ งสอดคล้ องกับสมมติ ฐาน  อาจ เกิดจากผู้ ใช้บ ริการ  
วินมอเตอร์ไซค์มีความคาดหวังว่าจะไดร้ับบรกิารที่ดแีต่เมื่อเข้ารับบรกิารแลว้พบว่าไมส่ามารถตอบสนองความต้องการตามที่ได้
คาดหวังไว้แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman et al. 
(1988) กล่าวว่า การรับรู้ของผู้บริโภคต่อคุณภาพการบริการ หากความคาดหวังมากกว่าการรับรู้จากการบริการที่ได้รับจริง 
(ES > PS) ผู้บริโภคจะไม่พอใจในการบริการที่ได้รับ ซึ่งหากความคาดหวังของผู้บริโภคเท่ากับการรับรู้จริง (ES = PS) กล่าวคือ 
ผู้บริโภคจะรู้สึกพอใจต่อการบริการที่ได้รับ และหากการรับรู้จากการบริการที่ได้รับจริงมากกว่าความคาดหวัง (ES < PS) 
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กล่าวได้ว่าการบริการที่ได้รับนั้นที่มีคุณภาพเหนือกว่าความคาดหวัง หรือกล่าวได้ว่าผู้ให้บริการสามารถสร้างความประทับใจ
แก่ผู้รับบริการได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ จุลแก้ว (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้
ต่อคุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารรถไฟสายใต้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้โดยสารรถไฟสายใต้ มีความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ต่อ
คุณภาพการบริการที่ได้รับในด้านการตอบสนองต่อผู้โดยสาร ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านความมั่นใจต่อการบริการ 
ด้านการเข้าใจและเห็นใจผู้โดยสารและด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อความไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟสายใต้ 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

3.1 ด้านความถี่ในการใช้บริการ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ใน
เขตกรุงเทพมหานครในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และ
ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้ากับความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
กล่าวคือถึงแม้ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซคใ์นเขตกรุงเทพมหานครจะรับรูถ้ึงคุณภาพการบริการในด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้าว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่
ผู้ใช้บริการก็จะยังมีเหตุจ าเป็นที่ต้องใช้บริการต่ออีก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) กล่าวว่า ผู้บริโภค
มักจะมีความเชื่อเดิมหรือมีความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการบริการหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะได้รับข่าวสารที่ท าเกิดให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลหรือองค์กรที่ให้บริการ ผู้บริโภคก็ยังมีความจ าเป็นที่ต้องใช้บริการดังกล่าวนั้นต่อไปอีก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Christopher et al. (1996) กล่าวว่า ในบางบริการอาจมีข้อจ ากัดในการเลือกใช้บริการเช่น บริการสาธารณะที่
อาจจะไม่สามารถตอบสนองได้ดีมาก ถึงอย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการก็ยังมีความจ าเป็นและยินดีที่จะใช้บริการนั้นต่อ 

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้ากับความถี่ในการใช้บริการ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน กล่าวคือเมื่อผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้คุณภาพการบริการในด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้าที่มาก จะท าให้ความถี่ในการใช้บริการ 
(ครั้ง/สัปดาห์) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มิณญา โอปลอด (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของลูกค้าที่มาใช้
บริการสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ผลการวิจัยพบว่า หากสายการบินมีการให้บริการและดูแลเอาใจใส่ลูกค้า เช่น การจองหรือ
ส ารองที่นั่งที่มีหลากหลายช่องทาง การบริการของพนักงานที่ตรงต่อเวลาและความปลอดภัย จะสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้
ลูกค้ามาใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2558) กล่าว
ว่า การรับรู้ได้ถึงคุณภาพในการให้บรกิารของธุรกิจ ก็ต่อเมื่อลูกค้ามีการใช้บริการเสร็จสิน้แลว้ ซึ่งหากลูกค้าท่ีเข้ารับการบริการ
มีการประเมินว่าคุณภาพการบริการที่ได้รับเกินความคาดหมายก็จะเกิดการใช้บริการต่อ และมีการบอกปากต่อปากแก่
ผู้ใช้บริการบุคคลอื่นๆ 

3.2 ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขต
กรุงเทพมหานครในในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และ
ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้ากับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐาน กล่าวคือถึงแม้ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานครจะรับรู้ถึงคุณภาพการบริการในด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า และด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ว่าดี
หรือไม่ดีอย่างไร แต่ผู้ใช้บริการก็จะยังมีเหตุจ าเป็นที่ต้องใช้บริการต่ออีก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2550) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) ผู้บริโภคยังต้องมีการซื้อสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทั้งด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา ท้ังนี้การซื้อนั้นอาจเกิดจากความจ าเป็นเฉพาะบุคคลที่จะต้องใช้บริการนั้นต่อไป นอกจากนี้
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ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Armstrong (2011) กล่าวว่า ความต้องการทางกายภาพข้ันพ้ืนฐานส าหรับผู้บริโภค
ในการซื้อสินค้าถึงแม้สินค้าถึงแม้จะมีคุณภาพต่ าแต่ก็มีความจ าเป็นต้องซื้อสินค้านั้นๆ ซึ่งมักพบกับผู้ซื้อท่ีมีรายได้น้อย 

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ในด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้ากับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ (บาท/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน กล่าวคือเมื่อผู้ใช้บริการวินมอ
เตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้คุณภาพในด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้ามาก จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
(บาท/สัปดาห์) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2561) กล่าวว่า ลูกค้าจะมีการพิจารณาถึงความ
คุ้มค่าในการใช้บริการ สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่แสดงถึงความคุ้มค่าที่ได้รับคือคุณภาพในการบริการและการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเมื่อ
การบริการสามารถสร้างความพึงพอใจต่อการบริการ ลูกค้าจะยินดีที่จะจ่ายเ งินค่าบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Prabha et al. (2010) กล่าวว่า การดูแลเอาใจใส่ที่ผู้ให้บริการมีต่อผู้ใช้บริการ 
เช่น การเอาใจใส่เป็นรายบุคคล การเข้าใจปัญหาของลูกค้า การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดี จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความประทับใจและยินดีที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ เพิ่มขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการ  

วินมอเตอร์ไซค์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ภาครัฐควรมีมาตรการทางนโยบายกระตุ้นในการให้ความส าคัญในด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ  

วินมอเตอร์ไซค์ โดยการจัดฝึกอบรมในด้านความปลอดภัยและสิทธิในการคุ้มครองผู้ใช้บริการ เช่น พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถให้แก่ผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้รับทราบถึงรายละเอียดความคุ้มครอง ค่าชดเชย และค่าสินไหมทดแทน 
กรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับอุบัติเหตุ ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ระหว่างมีการใช้บริการ  

2. ภาครัฐควรมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยการพัฒนาระบบติดตาม
การร้องเรียนการกระท าความผดิกฎการจราจรให้ผู้ใช้บริการวินมอเตอรไ์ซคผ์่านแอปพลเิคชัน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งยังเป็นแนวทางในการก ากับดูแล ควบคุมหรือลงโทษส าหรับผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ที่กระท าผิดเกี่ยวกับวินัย
ทางการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นต่อการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์   

3. ผู้ดูแลวินมอเตอร์ไซค์ควรมีการวางแผนในการเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกในรูปธรรมของการบรกิาร โดยการจัดหา
ที่น่ังให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจ านวนที่น่ังต้องเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดพื้นท่ีเมื่อเทียบกับท่ีตั้งของวินมอเตอร์ไซค์  

4. ผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ควรการเพิ่มการตอบสนองต่อลูกค้า โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางในการช าระค่าบริการใน
ระบบมือถือ ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือที่สามารถเช่ือมต่อกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคาร ซึ่งสามารถเพิ่มความ
สะดวกสบายในการใช้งาน อีกทัง้ยังเพิ่มการตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้ใช้บริการในปัจจุบันด้วย  

5. ภาครัฐควรมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้ใช้บริการ โดยการพัฒนาเครื่องมือการ
ตรวจสอบค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชันท่ีสามารถแสดงอัตราค่าโดยสารที่คิดตามระยะทางจริงให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นส าหรับเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการระหว่างวินมอเตอร์ไซค์กับแกร็บไบค์ เพื่อ

น ามาพัฒนารูปแบบการให้บริการ และการด าเนินการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 
2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการวิน 

มอเตอร์ไซค์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในมิติเชิงลึกมากขึ้น 
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3. ควรมีการศึกษาในมุมมองผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ เพื่อใช้ในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการส่งเสริมประสิทธิภาพ
และสมรรถนะของผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร. ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ อาจารย์            

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความเมตตากรุณาช่วยเหลือและความเอาใจใส่ ตลอดจนการให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องในงานวิจัยเล่มนี้เสมอมา ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร. ระพีพรรณ พิริยะกุล และ รศ.สุพาดา  สิริกุตตา ที่กรุณา
เป็นประธานและกรรมการสอบสารนิพนธ์และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่ างๆ ของงานวิจัยและ
กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและให้ค าแนะน าในการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจเพื่อและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านที่คอยให้
ข้อเสนอแนะและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีอนุญาตให้เก็บแบบสอบถาม ด้วยความเต็มใจจนให้งานวิจัยประสบความส าเร็จใน
ครั้งนี้ สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอน้อมร าลึกถึงคุณบิดามารดาและครูอาจารย์ ท่ีอบรมสั่งสอนให้ความรู้เป็นก าลังใจและสนับสนุนผู้วิจัย
ด้วยดีเสมอมา 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมการขนส่งทางบก. (2559). สรุปจ ำนวนผู้ลงทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะรอบสอง. สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2561   
        จาก https://www.dlt.go.th/th/infographic/view.php?_did=1215 
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2561). สถิติส ำหรับงำนวิจัย (พิมพ์ครั้งท่ี 12). กรุงเทพฯ: สามลดา. 
ชูชัย สมิทธิไกร. (2558). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์. (2561). กำรตลำดบริกำร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
นธกฤต วันต๊ะเมล์. (2555). กำรสื่อสำรกำรตลำด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์. (2558). Principle of Marketing : The Modern Business Management Lead  
        Successful. กรุงเทพฯ: สเตรนเจอส์ บุ๊ค. 
มิณญา โอปลอด. (2557). พฤติกรรมของลูกค้าท่ีมาใช้บริการสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย. วำรสำรวิชำกำรมนุษยศำสตร์และ 
        สังคมศำสตร์, 23(42): 291-310. 
ศิริวรรณ จุลแก้ว. (2554). ควำมคำดหวังและกำรรับรู้ต่อคุณภำพกำรให้บริกำร ของผู้โดยสำรรถไฟสำยใต้.  
        ปริญญานิพนธ์ บธ.ม. นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: DIAMOND BUSINESS WORLD. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2560). กำรบริหำรกำรตลำดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: DIAMOND BUSINESS WORLD. 
อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร. (2553). หลักกำรตลำดเพื่อธุรกิจ. กรุงเทพฯ: เสริมมิตร. 
อินทิรา จันทรัฐ. (2552). ควำมคำดหวังและกำรรับรู้จริงต่อคุณภำพกำรบริกำรสำยกำรบินต้นทุนต่ ำเที่ยวบินภำยในประเทศ.  
        สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.    
Archakova, A. (2013). Service Quality and Customer Satisfaction. Case study : Company X. Business  
        Administration (International Business), Saimaa University of Applied Sciences Finland.    
Christopher, H., Vandermerwe, S., & Lewis, R. (1996). Services Marketing : A European Perspective.  
        University of Michigan. 



15 

 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2011). Principle of Marketing: Pearson Prentice Hall. 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERQUAL, : A multiple Item Scale for Measuring  
        customer perceptions of service quality. retailing 64: 16-17. 
Prabha, R., Soolakshna, D., & Perunjodi , N. (2010). Service Quality in the Public Service. International  
        Journal of Management and Marketing Research, 3(1): 37-50. 
Priest, J., Carter, S., & Statt, D. A. (2013). Consumer Behaviour. Heriot-Watt University:  
        Edinburgh Business School. 
 

 


