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บทคดัย่อ   

การวจิยัครั aงนีaมวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดที�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ประชากรในการวิจัยครั aงนีa  คือ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง กลุ่มตวัอย่างที�ตอบไดจ้ากการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จํานวน 400 คน 
สถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะห์ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์สมการถดถอย
พหุคณู (Multiple Regression Analysis)  

ผลวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี อาชีพ
พนักงานบรษิทัเอกชน สถานภาพโสด และมรีายได้เฉลี�ยต่อเดอืนที� 10,001-20,000 บาท (2) ระดบัความ
คดิเหน็เกี�ยวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญัเกี�ยวกบั
ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัมาก และเมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที�อยู่ใน
ระดบัมากที�สุด คอืด้านกระบวนการ รองลงมาคอืด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้าน
ผลติภณัฑ ์ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายและดา้นการสง่เสรมิการตลาดตามลําดบั และระดบัความคดิเหน็ดา้นการ
ใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ พบว่ามกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารอยู่ในระดบัมาก (3) ผลการวเิคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารรถไฟฟ้า
แอรพ์อรต์ เรล ลงิกข์องนักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติมหาวทิยาลยัรามคาํแหง อย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี�ระดบั 0.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธิ Eการพยากรณ์ (R Square = 0.135) ดงันั aน ตวัแปรอสิระสามารถ
พยากรณ์ตวัแปรตามได้รอ้ยละ 13.5 เมื�อพจิารณารายด้าน พบว่า มตีวัแปรอสิระด้านช่องทางจดัจําหน่าย



(2) 

และด้านกระบวนการบรกิาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ของนักศกึษา
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
คาํสาํคญั :  สว่นประสมทางการตลาด  รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิก ์ การตดัสนิใจใชบ้รกิาร  
 
Abstract 

The objective was study of marketing mix’s factors that influencing decision to use airport rail 
link of master degree students at Ramkhamhaeng University. The population in this study was 
students in master of business administration program at Ramkhamhaeng University. The statistics 
for analyze are percentage, mean, standard deviation and Multiple regression analysis by testing 
with statistical significance 0.05. 

The results showed that (1) personal factors of most of the sample groups were female, age 
31-40 years old, working as private company employees, Single and income per month is 10,001-
20,000 baht. (2) Marketing mix factors focusing on the marketing mix in the overall at highest level. 
When considered each aspect, it found that the Physical Evidence was at highest level. As for the 
aspects that are in the highest level as people, price, product, place and promotion. (3) The result 
from multiple regression analysis suggested that the factors of the marketing mix that influencing 
decision to use airport rail link of master degree students at Ramkhamhaeng University, at 0.05 level 
of statistical significance, were place and process with multiple correlations (R Square = 0.135). 
Hence, all independent variables had an effect on the dependent variable by 13.5 percent and there 
were place and process that influencing decision to use airport rail link of master degree students at 
Ramkhamhaeng University 
Keywords:  Marketing Mix, Airport Rail Link, Decision to use 
 
บทนํา  

จากปัญหายอดนิยมอนัดบั 1 ของประเทศไทย คือ “ปัญหาการจราจรติดขดั” ดงันั aน การพฒันา
ระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รถไฟฟ้า BTS, Airport Rail Link หรอื MRT เป็นอกีหนึ�งวธิทีี�
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรตดิขดัได ้(นิดา้โพล, 2560) เพราะประเทศไทยมกีารขยายตวัของเมอืง
ใหม่ ทําใหก้ารลงทุนธุรกจิการคา้และการท่องเที�ยวเตบิโตขึaนจนกลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ รวมถงึการ
ใชช้วีติแบบคนเมอืง ซึ�งสาเหตุนีaกเ็ชื�อมโยงมาจากปัญหาการจราจรที�ตดิขดัในประเทศไทย จงึทําใหผู้ค้นใช้
ชวีติแบบเร่งรบีในการเดนิทางไปยงัจุดหมายใหท้นัเวลา จนเกดิเป็นความต้องการในการใชร้ถยนต์ที�เพิ�มขึaน 
เมื�อประชาชนหนัมาใช้รถยนต์มากขึaน ปัญหาต่อไปที�ตามมา คอื อุบตัิเหตุบนท้องถนน ซึ�งประเทศไทยมี
อตัราการบาดเจบ็และสูญเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุทางทอ้งถนนมากเป็นอนัดบั 2 ของโลก (สํานักนโยบายและ
แผนการขนสง่และจราจร สาํนักแผนความปลอดภยั/กลุ่มพฒันาความปลอดภยั, 2562) 



(3) 

เพื�อที�จะลดปัญหาการจราจรตดิขดัและอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน บรษิทัรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรฟท. 
จงึมโีครงการที�จะผลติรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิกเ์พื�อตอบโจทยปั์ญหาดงักล่าว ซึ�งรถไฟฟ้า แอรพ์อรต์ เรล 
ลงิก์ หรอืรถไฟฟ้าเชื�อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบพเิศษ ดําเนินการ
ก่อสร้างโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เมื�อ พ.ศ. 2553 มี
วตัถุประสงค์เพื�อใหบ้รกิารรบั-ส่งผูโ้ดยสารภายในเมอืงที�จะเดนิทางไปยงัท่าอากาศยานไดส้ะดวก รวดเรว็
และคล่องตวั (รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท., 2561) 

จากเหตุผลดงักล่าวที�นําเสนอมาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาปัจจยัที�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิก ์ของนักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
โดยศกึษาถงึปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) เพื�อทําใหท้ราบว่ามปัีจจยัใดบา้งที�มอีทิธพิลต่อการ
ใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อร์ต เรล ลงิกแ์ละผลของการศกึษาจะนําไปสู่การบรหิารเพื�อขยายโครงการรถไฟฟ้า
ใหส้นองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารที�มปีระสทิธภิาพต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื�อศกึษาถงึปัจจยัที�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ของนักศกึษา
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การศกึษาเรื�องปัจจยัที�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อร์ต เรล ลงิกข์องนักศกึษา
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง มกีรอบแนวความคดิ ดงันีa  

ตวัแปรอิสระ                                                        ตวัแปรตาม                                         

 

 

 

 

  

 

 
 
 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นราคา (Price) 
3. ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย (Place) 
4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
5. ดา้นบุคลากร (People) 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร (Process) 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 

Evidence) 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอร์
พอรต์ เรล ลงิกข์องนักศกึษา
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



(4) 

สมมติฐานการวิจยั 
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิกข์อง

นักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ขอบเขตดา้นเนืaอหา  
    เนืaอหาของการศกึษาครั aงนีa เป็นการศกึษาปัจจยัที�มอีทิธพิลต่อการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต

เรล ลงิกข์องนักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง โดยมตีวัแปรตน้ คอื ปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) และตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล 
ลงิกข์องนักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
    ประชากรที�ใชใ้นการศกึษาครั aงนีa คอื นักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั

รามคําแหง และกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบง่ายโดยคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane มีจํานวน
ทั aงหมด ��� ตวัอย่าง 

3.  ขอบเขตดา้นพืaนที�: มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (หวัหมาก) 
4. ขอบเขตดา้นเวลา: เมษายน – พฤษภาคม ���� 

 

ประโยชน์ที9คาดว่าจะได้รบั 
 1) เพื�อทราบถึงปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ของนักศึกษา
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติมหาวทิยาลยัรามคาํแหงและทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารใหไ้ดร้บัการบรกิารที�ดยีิ�งขึaน 
 2) เพื�อเป็นขอ้มลูใหก้บัผูบ้รหิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิกใ์นการปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารที�
จะนําไปสูค่วามพงึพอใจของลูกคา้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีเกี9ยวกบัปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler (1997, p.92) ไดก้ล่าวไวว้่า สว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึตวัแปรหรอื
เครื�องมอืทางการตลาดที�สามารถควบคุมได ้บรษิทัมกัจะนํามาใชร้่วมกนัเพื�อตอบสนองความพงึพอใจและ
ความต้องการของลูกค้าที�เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดมิส่วนประสมทางการตลาดจะมเีพยีง 4 ตวัแปรเท่านั aน 
(4P’s) คอื ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานที�หรอืช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และการสง่เสรมิ
การตลาด (Promotion) ต่อมาจึงมีการคิดตัวแปรเพิ�มขึaนมาอีก 3 ตัวคือ บุคคล (People) ลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการให้บรกิาร (Process) เพื�อให้สอดคลอ้งกบัแนวคดิที�สําคญั
ทางการตลาดสมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ�งธุรกจิดา้นการบรกิาร ดงันั aน จงึรวมเรยีกไดว้่าเป็นสว่นประสมทาง
การตลาดแบบ 7P’s 



(5) 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (����, น. ��-��) ไดก้ล่าวไวว้่า สว่นประสมการตลาด หมายถงึ ตวัแปร
ทางการตลาดที�ควบคุมได ้ซึ�งบรษิทัใชร้่วมกนัเพื�อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนประกอบ
ของสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) สาํหรบัธุรกจิดา้นบรกิาร ประกอบดว้ยปัจจยั � ตวั (�Ps) คอื 
�) ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร �) ราคา �) การจดัจาํหน่าย �) การสง่เสรมิการตลาด 5) บุคลากร �) การสรา้งและ
การนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ �) กระบวนการ  

งานวิจยัที9เกี9ยวข้อง 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที�เกี�ยวข้องกับการศึกษาเรื�องปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (7P’s) ที�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิก ์มดีงันีa 
พชร จิตต์แจ้ง (2553) ได้ศึกษาการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร และเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจใช้บรกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) จําแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นบุคคลกบัสว่นประสมทางการตลาด พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจําหน่าย ด้านบุคลากร ด้านสิ�งแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ มคีวามสําคญัต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าในระดบัมาก ส่วนดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสําคญัต่อการตัดสนิใจใช้บริการในระดบัปานกลาง นอกจากนีaผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า อายุและอาชพีที�แตกต่างกนัจะมผีลต่อระดบัการตดัสนิใจใช้บรกิารที�แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิี� 0.05 เมื�อนําดา้นพฤตกิรรมมาเปรยีบเทยีบพบว่า ความถี�ในการใชบ้รกิารเท่านั aนที�มผีล
ต่อการตดัสนิใจบรกิารที�แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.05 

บุษรา  เสงี�ยมงาม (2547) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้มทีศันคติต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที� ด้านบุคลากร และ
ดา้นความปลอดภยัในระดบัมาก ส่วนดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นกายภาพ
และคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าใต้ดนิในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร ด้านผลติภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกายภาพ ไม่มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ
รถไฟฟ้าใตด้นิในกรุงเทพมหานคร  
 
วิธ ีดาํเนินการวิจยั 

รปูแบบที9นํามาใช้ในการวิจยั        
งานวิจัยนีa เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ด้วย

แบบสอบถามอออนไลน์ (Online Questionnaires) เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วย ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดและการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิก ์

ประชากรและกล ุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คอื นักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํนวน 3,948 

คน  
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กลุ่มตวัอย่างได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ซึ�งคํานวณโดยใช้สูตร 
Taro Yamane โดยกําหนดค่าความเชื�อมั �นรอ้ยละ 95 ความคลาดเคลื�อนของกลุ่มตวัอย่าง (Sampling Error) 
ร้อยละ 5  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศกึษา มจีํานวนทั aงหมด 363.2 =364 คน แต่เพื�อป้องกนัความผดิพลาด
ผูว้จิยัจงึเพิ�มจาํนวน โดยเผื�อการสญูเสยีของแบบสอบถามจาํนวน 36 ชุด เป็นจาํนวนทั aงหมด 400 ชุด  

 
เครื9องมือที9ใช้ในการวิจยั 
เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิยัครั aงนีa คอื แบบสอบถาม ซึ�งผู้วจิยัสร้างขึaนโดยค้นคว้าจากตําราและการ

ทบทวนวรรณกรรม พรอ้มทั aงขอคาํแนะนําจากอาจารยท์ี�ปรกึษา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื 
ส่วนที� 1: เป็นคําถามเกี�ยวกบัขอ้มูลสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

อาชพี รายไดต่้อเดอืนเป็นลกัษณะคําถามแบบให้เลอืกตอบ (Multiple Choice Questions) รายงานผลด้วย
ค่ารอ้ยละ และค่าความถี�  

ส่วนที� 2: เป็นคําถามเกี�ยวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพและ
กระบวนการบรกิาร เป็นลกัษณะคําถามที�เป็นการใชม้าตรฐานแบบ Likert’s Scale รายงานผลดว้ยค่าเฉลี�ย
และสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

ส่วนที� 3: เป็นคําถามเกี�ยวกบัข้อมูลด้านการตดัสนิใจใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ เป็น
ลักษณะคําถามที�เป็นการใช้มาตรฐานแบบ Likert’s Scale รายงานผลด้วยค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน  
 การตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถาม 

การสรา้งเครื�องมอืในการวจิยัครั aงนีa ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ในการดําเนินการวจิยั ซึ�งผูว้จิยัไดด้ําเนินการสรา้งแบบสอบถามตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคดิการวจิยั 
โดยมลีําดบัขั aนตอนต่อไปนีa 

�. การศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลแนวคดิ ทฤษฎ ีบทความทางวชิาการและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัแปร
การตดัสนิใจ ประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาด (�P’s) จากนั aนจงึนํามากําหนดกรอบแนวคดิที�
ใชใ้นการวจิยั และกําหนดนิยามเพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

�. สร้างแบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัที�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล 
ลงิก์ของนักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง และทําการตรวจสอบเนืaอหา
ของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรอืไม่ จากนั aนจงึนําไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบความเที�ยงตรง
และความถูกตอ้งของเนืaอหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาที�เหมาะสมของขอ้คาํถาม  

�. ขอรบัแบบสอบถามคนืจากผูเ้ชี�ยวชาญแลว้นํามาคํานวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of 
Item-Objective Congruence) ถ้าม ีIOC< �.� แสดงว่าขอ้คําถามนั aน เนืaอหาไม่ตรงตามที�ต้องการวดั จะถอื
ว่าใชไ้ม่ได ้ต้องสรา้งขึaนมาทดแทนกรณีที�เหน็ว่าไม่ครอบคลุม หากขอ้คําถามนั aนมค่ีา IOC ตั aงแต่ �.�-�.�� 
แสดงว่าขอ้คําถามนั aนมีความเที�ยงตรงใช้ได้ ซึ�งผลการวเิคราะห์หาค่าความสอดคล้องของข้อคําถามและ
วตัถุประสงค ์ปรากฏว่าขอ้คาํถามทุกขอ้ผ่านเกณฑ ์มค่ีาดชันีความสอดคลอ้งโดยรวมอยู่ที� �.�� 
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4. การทดสอบวดัค่าความเชื�อมั �นของแบบสอบถาม (Reliability) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไป
ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างที�มีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั aงนีa จํานวน �� คน เพื�อ
ตรวจสอบความน่าเชื�อถือ (Reliability) และค้นหาขอ้บกพร่องของขอ้คําถามที�ใช้ในการวดัตวัแปรดงักล่าว 
โดยนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทดสอบความน่าเชื�อถือของแบบสอบถาม 
(Reliability) การทดสอบโดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ Eแอลฟ่าของคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ซึ�งในการวจิยัครั aงนีa ได้ค่าสมัประสทิธิ Eแอลฟ่าของคอนบราคเท่ากบั 0.973 จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามนีaมี
ความเชื�อถอืได ้
 สถิติที9ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ 
ซึ�งสถติทิี�ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่  

�. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถี�และค่ารอ้ยละ 
กับข้อมูลทั �วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพ และรายไดต่้อเดอืน สว่นการวดัความคดิเหน็ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด (�P’s) และการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิกข์องนักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง ใชค่้าเฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

�. สถติอินุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด
ที�มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก ์โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติถิดถอย
พหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจยั 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้จากแบบสอบถามการวิจยัเรื�อง ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อร์ต เรล ลงิกข์องนักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันีa  

ส่วนที� � สรุปผลข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงที�ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที�มีอายุ
ระหว่าง ��-�� ปี มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน สถานภาพโสด และมรีายได้ต่อเดอืนอยู่ที� ��,���-
��,��� บาท 

ส่วนที� � สรุปผลข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิกข์องนักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสําคญัเกี�ยวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบั
มาก เมื�อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านกระบวนการมรีะดบัความคดิเหน็มากเป็นอนัดบัหนึ�ง รองลงมาคือ 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางจดัจําหน่ายและด้านการ
ส่งเสรมิการตลาดตามลําดบั และผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอร์พอรต์ 
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เรล ลิงก์ นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง พบว่า มีการตดัสนิใจใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิกอ์ยู่ในระดบัมาก 

ส่วนที� � สรุปผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิกข์องนักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด �P’s สามารถอธบิายการผนัแปรของตวัแปรตาม คอื การ 
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ของนักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติมหาวทิยาลยั
รามคําแหง ได้ร้อยละ ��.� (R Square = �.���) และตัวแปรอิสระด้านช่องทางจัดจําหน่าย และด้าน
กระบวนการบรกิาร มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิกอ์ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ
ที�ระดบั �.�� 
 
อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวิจยัเรื�องปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ของ
นักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง ผูว้จิยัไดนํ้าผลการวจิยัที�น่าสนใจ มา
นําเสนอรปูแบบการอภปิรายผลดงันีa 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์นักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง มคีวาม
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของพชร จิตต์แจ้ง (2553) ได้ทําการศึกษา
เกี�ยวกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑม์คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ใน
ระดบัมาก และปัจจยัดา้นผลติภณัฑไ์ม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ของ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษรา  
เสงี�ยมงาม (2547) ไดศ้กึษาทศันคตแิละพฤติกรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าใต้ดนิในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ส่วนปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้า
ใตด้นิในกรุงเทพมหานคร  

2. ด้านราคา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความ
คดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชร จติตแ์จง้ (2553) ไดท้าํการศกึษาเกี�ยวกบั
การตดัสนิใจใช้บรกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคามคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ในระดบัมาก 
และปัจจยัดา้นราคาไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อร์ต เรล ลงิกข์องนักศกึษาหลกัสูตร
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง สอดคล้องกบังานวจิยัของบุษรา เสงี�ยมงาม (2547) ได้
ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านราคา ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าใตด้นิในกรุงเทพมหานคร   

3. ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย นักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชร จติต์แจง้ (2553) ไดท้ําการศกึษา
เกี�ยวกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย มคีวามสําคญัต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร 
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(MRT) ในระดบัมาก และปัจจยัด้านช่องทางจดัจําหน่าย มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงก์ของนักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง สอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของทองปัก  จุลนีย ์(2551) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจในการใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหา
นคร พบว่าปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร
รถไฟฟ้ามหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และนอกจากนีaยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ
กริณา สนิเจรญิ (����) ไดศ้กึษาเรื�องปัจจยัที�มผีลต่ออุปสงค์ของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชั
มงคล พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ของ
ผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลมิรชัมงคลอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.05 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคาํแหง มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชร จติตแ์จง้ (2553) 
ไดศ้กึษาการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานครของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และเปรยีบเทยีบการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) พบว่าปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด
มคีวามสําคญัต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารในระดบัปานกลาง และปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดไม่มอีทิธพิล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุษรา เสงี�ยมงาม (2547) ไดศ้กึษาทศันคตแิละพฤตกิรรม
การใช้บรกิารรถไฟฟ้าใต้ดนิในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าใตด้นิในกรุงเทพมหานคร 

5. ด้านบุคลากร นักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง มคีวาม
คดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชร จติต์แจง้ (2553) ไดท้ําการศกึษาเกี�ยวกบั
การตดัสนิใจใช้บรกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร มคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ในระดบั
มาก และปัจจยัดา้นบุคลากร ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิกข์องนักศกึษา
หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง สอดคล้องกบังานวจิยัของบุษรา  เสงี�ยมงาม 
(2547) ได้ศกึษาทศันคติและพฤตกิรรมการใช้บรกิารรถไฟฟ้าใต้ดนิในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านบุคลากรไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินใน
กรุงเทพมหานคร 

6. ด้านกระบวนการ นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง มี
ความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ�งสอดคล้องกบังานวจิยัของพชร จติต์แจ้ง (2553) ได้ทําการศกึษา
เกี�ยวกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ มคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) 
ในระดบัมาก และปัจจยัดา้นกระบวนการ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิกข์อง
นักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง สอดคล้องกบัผลการวจิยัของบุษรา  
เสงี�ยมงาม (2547) ไดศ้กึษาทศันคตแิละพฤติกรรมการใชบ้รกิารรถไฟฟ้าใต้ดนิในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดนิใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั  0.01   
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7. ด้านลักษณะทางกายภาพ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคําแหง มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชร จติต์แจ้ง (2553) ได้
ทาํการศกึษาเกี�ยวกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสําคญัต่อการตดัสนิใจใช้บริการ
รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ในระดบัมาก และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อร์ต เรล ลงิกข์องนักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของวราภรณ์ วงษ์จิรากร (2547) ได้ศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารรถไฟฟ้าใต้ดนิ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพและสิ�งอํานวยความสะดวกเพิ�มเตมิ ไม่
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรถไฟฟ้าใตด้นิ  

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้  
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหงที�ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี     
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน สถานภาพโสด และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที� 10,001-20,000 บาท โดย
ผูป้ระกอบการสามารถนําผลการวจิยันีaไปใชใ้นการวางแผนเพื�อประโยชน์ต่อการวางแผนเพื�อกําหนดกลยุทธ์
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้ใช้บรกิารให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านที�อยู่ในระดบัมากที�สุด คือด้าน
กระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านผลติภณัฑ ์ด้านช่องทางจดัจําหน่าย
และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามลําดบั ดงันั aน บรษิทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จาํกดั ผูบ้รหิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 
เรล ลงิค์ จงึจําเป็นต้องใหค้วามสําคญักบัการพฒันาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้น เพื�อทําให้
เกดิความพงึพอใจและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหม้ากที�สุด  

3. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นกระบวนการบรกิาร มอีทิธพิลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง ดงันั aน ผูบ้รหิารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ ควรเร่งพฒันาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านอื�นๆ นอกเหนือจากปัจจยัทั aงสองด้านด้วย โดยต้องทําให้มคีวามโดดเด่นและตรงกบัความ
ต้องการของผูใ้ชม้ากยิ�งขึaน เพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารใชบ้รกิารรถไฟฟ้าแอรพ์อร์ต เรล ลงิก์
เพิ�มจาํนวนสงูขึaน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ั Fงต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาตวัแปรที�มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ของ
นักศกึษาหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติดา้นอื�นๆ เช่น ทศันคต ิความพงึพอใจ นอกเหนือจากปัจจยัดา้น
สว่นประสมทางการตลาด 



(11) 

2) การศึกษาวิจัยในครั aงนีa เป็นการศึกษาเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัรามคําแหงเท่านั aน จงึควรมกีารขยายขอบเขตของกลุ่มตวัอย่างไปยงักลุ่มอื�น เช่น ผูใ้ชบ้รกิาร
รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ เรล ลงิกใ์นเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เป็นตน้  
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