พฤติกรรมและปจจัยทีส่ ง ผลกระทบตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ ค
ของผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
FACTORS AND BEHAVIOR AFFECT TO CHOOSE AIRPORT RAIL LINK
SERVICE OF CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN
ชลัช ตัง้ เจริญ
สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูรับผิดชอบบทความ
CHALASH TANGCHAROEN
Faculty of Business Administration Program in Marketing Ramkhamhaeng University
Author Affiliation
Email Address:6114154026@rumail.ru.ac.th

_______________________________________________________________
บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลกระทบตอการ
เลื อ กใช บ ริ ก ารรถไฟฟ า แอร พ อร ต เรลลิ ้ง ค ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล 2) เพื่ อศึ ก ษาศึ กษา
พฤติ กรรมการเลื อกใช บริ ก ารของรถไฟฟ าแอรพ อรต เรลลิ้งค ของผู บ ริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล 3) เพือ่ ศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลกระทบตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลุ ม ตั ว อย า ง คื อผู โ ดยสารรถไฟฟ า แอร พ อร ตเรลลิ ้ง ค ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
จํานวน 400 กลุมตั วอยางโดยใชแ บบสอบถามเปน เครื ่องมือในการเก็บ รวบรวมขอ มูล นํา มาแจกแจง
ความถี่ และหาคารอยละ โดยแยกตามแตละดานทดสอบสมมติฐานดวย t-test และสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบวาคา Sig < 0.05 ตองทดสอบโดยใชวิธี Post Hoc เพื่อหาวาคู
ไหนทําใหเกิดความแตกตาง
ผลทดสอบสมมติฐ านพบวา ผู บ ริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานครและปริม ณฑลที ่ม ีเ พศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายไดที่แตกตางกัน เลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคไมแตกตางกัน สวนผสม
ทางการตลาดดานบริการ ราคา สถานที่ใหบริการ สวนผสมทางการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน ดาน
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กายภาพและกระบวนการใหบริการ มีผ ลกระทบตอการเลือกใชบริการรถไฟฟา แอรพอรตเรลลิ้ง คของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Abstract
This research “ Factors and behavior affect to choose Airport Rail Link service of
consumers in Bangkok Metropolitan. “ with the purposes of (1) to study the demographic
factors and its effectiveness toward the selection by using the airport rail link of the
people who live in Bangkok and its metropolitan (2) to study the behaviors of the people
who live in Bangkok and its metropolitan by using the Airport Rail Link and (3) to study the
factors which affect directly to the people who live in Bangkok and its metropolitan to
choosing by using the Airport Rail Link.
The samples groups were 400 samples from passenger Airport Rail Link in Bangkok
Metropolitan. The questionnaire used for tool in this study. The analyze of descriptive
statistics were frequency percentage mean and standard deviation. The analyze of
inferential statistics was One-way ANOVA (F-Test) and Chi square.
The hypothesis test found that consumers in Bangkok Metropolitan with different
genders, ages, education, occupation, and incomes. The choice of using the Airport Rail
Link service is no different. Marketing mix of services, prices, marketing promotion
personnel or staff, physical and service processes affecting the selection of the Airport Rail
Link service of consumers in Bangkok Metropolitan
Keywords: Consumers; Airport Rail Link ; Bangkok Metropolitan
บทนํา
ปจจุบันปญหาการจราจรนับวันยิง่ ทวีความหนาแนนและคับคั่ง บนทองถนนในกรุงเทพมหานครมี
ผูค นสัญจรไปมาโดยใชรถจักรยานยนต รถยนต รถบรรทุกขนาดเล็ก หรือขนสงสาธารณะการจราจรที่ติดขัด
ทําใหเกิดความสุญเสียทางเศรษฐกิจ สิ้นเปลืองพลังงาน และเสียเวลาในแตละวัน ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงได
ดําเนินการกอสรางขนสงสาธารณะระบบรางขึน้ เพือ่ ใหบริการประชาชน ทําใหมีความสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย โดยการขนสงระบบรางนี้ สามารถขนผูโดยสารจํานวนไดมาก และหลายเที่ยวตอวัน ชวยบรรเทา
การจารจรบนทองถนนได เชนขนสงมวลชนระบบราง รถไฟฟาบีทีเอส รถไฟฟาเอ็มอารที และรถไฟฟาแอร
พอรตเรลลิ้งค

3

แตจากสภาพการณปจจุบันโดยเฉพาะชั่วโมงเรงดวนชวงเชาและเย็นของวันเวลาทํางาน ผูโดยสาร
รถไฟฟาระบบราง จะมีผูโดยสารแออัดเบียดเสียดจํานวนมาก ซึ่งอาจจะกอใหเกิดอันตรายตอรางกายและ
ทรัพยสินได อีกทั้งจํานวนขบวนรถไฟที่ใหบริการไมเพียงพอหรือชวงเวลาเดินรถใชระยะเวลานานเกินไป ทํา
ใหมีผูโ ดยสารตกคาง ไมสามารถขนผูโ ดยสารไปไดทัง้ หมดในขบวนเดียว จะเห็นไดจากการทีม่ ีผูใ หบริการ
ขนสงในรูปแบบใหมเกิดขึน้ เชนการใหบริการของ GRAB car หรือ GRAB Taxi อาจจะไมใชการแขงขัน
ทางตรงกับขนสงมวลชนระบบรางแตก็เปนอีกหนึ่งปจจัยทางเลือก ในการใหบริการซึ่งในบางครั้งผูใชบริการ
อาจจะตัดสินใจเลือกใชบริการดังกลาว อีกทั้งปญหาตางๆของ รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคที่ปรากฎเปนขาว
ตามสื ่อ ต า งๆ เช น สาวผวา! ถู ก ชายวั น รุ น สะกดรอยฉุ ด กระชากโชคดี ดิ ้น หลุ ด หนี ร อด
(ไทยรัฐออนไลน 26 มีนาคม 2561 20:51https://www.thairath.co.th/news/society /1239644.)
หรือคมนาคมตืน่ แกวิกฤตแอรพอรตลิ้งค (ไทยรัฐฉบับพิมพ 31 มีนาคม 2561 06:30น.
https://www.thairath.co.th/news/business/1243582) สงผลกระทบตอภาพลักษณและการใหบริการ
ของรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ ค
จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจจะทําการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทีส่ งผลกระทบตอการ
เลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อนําขอมูลที่
ไดมอบให บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด (ฝายธุรกิจองคกร) ไปแกไข ปรับปรุง พัฒนาการใหบริการแก
ประชาชนผูมาใชบริการใหดียิ่งๆขึ้นไป
วัตถุประสงคงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลกระทบตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรล
ลิ้งคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการของรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขอบเขตงานวิจัย
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกใชบริการรถไฟฟา
แอรพอรตเรลลิ้งคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. ขอบเขตด า นประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง คื อ ผู โ ดยสารรถไฟฟ า แอร พ อร ต เรลลิ ้ง ค ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่ ไมทราบจํานวนทีแ่ นนอนจึงคํานวณขนาดของตัวอยางโดยใช
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ตารางของ YAMANE (1973) ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดกลุมตัวอยาง ตามตารางจํานวน 400
กลุมตัวอยาง
2. การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทีส่ ง ผลกระทบตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําการศึกษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วของคือ
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
ปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7P) ไดแก สินคาหรือบริการ, ราคา กับคุณคาที่ไดรับ, สถานที่ใหบริการ
การสงเสริมการขาย, ความรูความสามารถ และความนาเชื่อถือของพนักงาน, สิ่งที่ปรากฎตอสายตา
ผูโดยสาร, การจัดการดานการใหบริการ
2. ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคเพราะเหตุใด ความถี่การใช
บริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค ชวงเวลาที่เลือกใชบริการแอรพอรตเรลลิ้งค และคาใชจายในการ
เดินทางดวยรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อนําขอมูลการวิจัยดานประชากรศาสตรไปประยุกตใชวางกลุมเปาหมายของสินคาชนิดอื่น ที่
เปนกลุมเดียวกันหรือใกลเคียงกับกลุมเปาหมายของรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค
2. เพื่อนําขอมูลการวิจัยที่ไดสงมอบใหกับ บริษัท รถไฟฟาแอรพอรต เรลลิ้งค จํากัด ไปปรับปรุง
แกไข พัฒนา สงเสริมการใหบริการดานผลิตภัณฑ ดานราคาดานการบริการและดานความ
ปลอดภัย
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุรคุณ คณุสัตยานนท (2556) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคารแคร
ของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” โดยใชแบบสอบถามปลายปดในการเก็บรวมรวมขอมูลจาก
ผูใชบริการคารแครของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครจํานวน 250 ราย และสถิติทีใ่ ชในการ
วิเคราะห ขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมานที่ใช ทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 30 - 39 ป มี
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยมากกวา 50,000 บาท มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานพฤติกรรมการใชบริการคารแครประกอบดวย สถานที่ในการใชบริการ
รูปแบบของการใช บริการ ความถี่ในการใชบริการ บุคคลทีม่ ีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ วันที่ใช
บริการ เวลาที่ใชบริการ และคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้งที่ใชบริการ ไมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคาร
แครของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ปจจัยดานความจงรักภักดีตอตราสินคาสงผลตอ
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การตัดสินใจใชบริการคาร แครของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา ไดแก ปจจัย
ดานนวัตกรรมผลิตภัณฑ สวนปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด านการใหขาว และการ
ประชาสัมพันธดานการโฆษณา ดานการตลาดทางตรง ดานการสงเสริมการขาย ดานการขายโดยใช
พนักงาน ปจจัยการรักษาสิ่งแวดลอม ไมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการคารแครของผูบริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กฤษกร จิตเลิศวรวงศ และนิตนา ฐานิตธนกร (2557) ไดศึกษาเรือ่ ง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลื อกใชบ ริก าร 3G จากผูใ ห บริ การเครือข ายโทรศัพ ท True Move-H ของผู บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยใชแบบสอบถามปลายปดเปนเครือ่ งมือในการเก็บขอมูลจากผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ทีต่ ัดสินใจเลือกใชบริการ 3G จากผูใหบริการเครือขายโทรศัพท
True Move-H ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21 - 30 ป มีการ
ศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเทามีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู
ระหวาง 10,001- 20,000 บาทสวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคที่มีลักษณะทาง ดาน
ประชากรศาสตร 30 ดานเพศที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 3G จากผูใหบริการ
เครือขายโทรศัพท True Move-H ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกตางกัน ในขณะที่
ผูบ ริโภคที่มีลักษณะทางดาน ประชากรศาสตร ดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนมีความแตกตางกัน ไมมีผลตอ การตัดสินใจเลือกใชบริการ 3G จากผูใหบริการเครือขายโทรศัพท
True Move-H ของผูบ ริโภคในเขต กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ ปจจัยดานการสือ่ สารการตลาดแบบ
ครบวงจรดานกลยุทธการโฆษณา และ ปจจัยการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมดานความรับผิดชอบตอ
ชุมชน และการสงเสริมการศึกษาสงผลตอ การตัดสินใจเลือกใชบริการ 3G จากผูใหบริการเครือขาย
โทรศัพท True Move-H ของผูบ ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ในขณะทีป่ จจัยดานการสือ่ สาร
การตลาดแบบครบวงจรดานกลยุทธการสงเสริมการขาย ดานกลยุทธการขายโดยบุคคล ดานกลยุทธ
การประชาสัมพันธ ดานกลยุทธการตลาดทางตรง และปจจัย การรับรูความรับผิดชอบตอสังคมดานการ
กํา กับ ดู แลกิ จการของข อปฏิ บั ติด านจริย ธรรม ด า นความ รับ ผิ ดชอบต อผู บ ริโ ภค ด านการอนุรั ก ษ
สิ่งแวดลอม และพลังงาน ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 3G จากผูใหบริการเครือขายโทรศัพท
True Move-H ของผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่องพฤติ ก รรมและป จ จั ย ที ่ส ง ผลต อการเลื อกใช บ ริ การแอร พ อร ต เรลลิ้ ง ค ข อง
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนการวิจัยในเชิงสํารวจ โดยเปนการใชแบบสอบถามในการ
สํารวจ และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ศึกษากลุมตัวอยางจากกลุมประชากรที่ใชบริการแอรพอรตเรล
ลิ้งค โดยไมทราบจํานวนที่แนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดใชการเปดตารางของ Yamene (1973) ขนาดประชากร
เปน ∞ ที่ระดับความเชื่อมันเทากับรอยละ 95 คาความคาดเคลื่อนที่ยอมรับไดไม เกินรอยละ 5 จึงทําใหมี
ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื ่องมื อที ่ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั ้ง นี ้ เป นแบบสอบถามพฤติกรรมและป จ จั ย ที่สง ผลกระทบต อการ
เลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบงออกเปน
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปน
แบบใหเลือกตอบ โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 5 ขอ
ประกอบดวยคําถามปลายปด โดยแบบสอบถามไดกําหนดใหผูต อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ขอ
เทานั้น
ตอนที่ 2 เปน แบบสอบถาม เกี่ย วกั บพฤติกรรมการเลื อกใชบ ริการรถไฟฟา แอรพอรต เรลลิ้ง ค
ลัก ษณะคํ าถามเป น แบบใหเลือกตอบ โดยสอบถามเกี่ยวกับ เหตุผ ลที่ใชบ ริการรถไฟฟ าแอร พอรต ลิ้ง ค ,
ความถีก่ ารใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ ค, ชวงเวลาที่เลือกใชบริการแอรพอรตเรลลิ้งค และคาใชจาย
ในการเดิ น ทางด ว ยรถไฟฟ า แอร พ อร เ รลลิ ง้ ค จํ า นวน 4 ข อ ประกอบด ว ยคํ า ถามปลายป ด โดย
แบบสอบถามไดกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการ ลักษณะคําถามเปนแบบ
ให เลื อกตอบ โดยสอบถามเกีย่ วกั บ สิน คา , ราคา, สถานที่ให บริ การการสง เสริม การขาย, ความรู
ความสามารถ และความนาเชื่อถือของพนักงาน , สิง่ ทีป่ รากฎตอสายตาผูโ ดยสาร และการจัดการดานการ
ใหบริการ จํานวน 35 ขอ ประกอบดวยคําถามปลายปด เปนแบบประเมินระดับความสําคัญ 5 ระดับ โดย
แบบสอบถามไดกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น
สวนที่ 4 เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับขอเสนอแนะที่ผูใชบริการอยากใหมีการปรับปรุง จํานวน 1 ขอ
เปนคําถามปลายเปด
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติตามลําดับโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ผูวิจัยนํามาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
โดยแยกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
2 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค ผูวิจัยนํามาแจก
แจงความถี่ และหาคารอยละ โดยแยกตามแตละดาน คือ เหตุผลที่ใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตลิ้งค, ความถี่
การใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค, ชวงเวลาที่เลือกใชบริการแอรพอรตเรลลิ้งค และคาใชจายในการ
เดินทางดวยรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค
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3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการ ผูวิจัยตรวจและใหคะแนนเปนรายขอ
ซึ่งมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะคําถามเชิงบวก แบงเปน 7 ดาน คือ สินคาหรือบริการ , ราคา
กับคุณคาที่ไดรับ , สถานที่ใหบริการการสงเสริมการขาย , ความรูความสามารถ และความนาเชื่อถือของ
พนักงาน , สิ่งที่ปรากฎตอสายตาผูโดยสาร และการจัดการดานการใหบริการ มาใหคะแนนคําตอบแตละขอ
ตามเกณฑการใหคะแนนจํานวน 35 ขอ
4 เปรียบเทียบพฤติกรรมและปจจัยทีส่ ง ผลกระทบตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค
จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ จะใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอ มูล
5 เปรียบเทียบพฤติกรรมและปจจัยทีส่ ง ผลกระทบตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค
จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จะใชการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไป
เปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD
6 เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรถไฟฟา
แอรพอรตเรลลิ้งค ผูวิจัยใชการวิเคราะห Chi-square โดยแยกตามแตละดาน ไดแก ดานสินคา, ดานราคา,
ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดานการสงเสริมการตลาด, ดานการใหบริการของพนักงาน, ดานกายภาพ และ
การใหบริการ
ผลการศึกษา
1. ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั ่ว ไป ของผู ต อบแบบสอบถาม จํ านวน 400 คน กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีลักษณะ ดังนี้ เพศหญิง มีอายุระหวาง 30 - 39 ป การศึกษาระดับปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพ
เอกชน/ลูกจาง และมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท
2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรม การเลือกใช้ บริ การรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ตเรลลิ ้งค์ สรุปได้ ดงั นี ้
1) เหตุผลที่ใชบริการ เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้ความสะดวกรวดเร็ว, หลีกเลี่ยงปญหาจราจร,
ประหยัดเวลา, อื่นๆ, ความปลอดภัย และความทันสมัย ตามลําดับ
2) ดานชวงเวลา เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้ เวลา 05.30 – 09.00 น.,18.01 –21.00 น.,
09.01 – 12.00 น., 12.01 – 15.00 น., 15.01 – 18.00 น. และ 21.01 – 24.00 น. ตามลําดับ
3) ดานความถี่ เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้ มากกวา 10 ครั้ง, 2-5 ครั้ง, นอยกวา 2 ครั้ง และ
6-10 ครั้ง ตามลําดับ
4) ดานคาใชจายในแตละครั้ง เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้ 40 บาท, 30 บาท, 25 บาท, 45
บาท, 35 บาท, 20 บาท และ15 บาท ตามลําดับ
3. ผลวิเคราะหความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอร
พอรตเรลลิ้งค สามารถสรุปได ดังนี้

8

1) ดานสินคา โดยรวมมีระดับความสําคัญ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
1.1) มีเสนทางการใหบริการตรงความตองการ มีระดับความสําคัญ มาก
1.2) จํานวนรถทีใ่ หบริการเพียงพอ มีระดับความสําคัญ ปานกลาง
1.3) ความตรงตอเวลาการเขา-ออกสถานี มีระดับความสําคัญ มาก
1.4) การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว มีระดับความสําคัญ มาก
2) ดานราคา โดยรวมมีระดับความสําคัญ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
2.1) อัตราคาโดยสารเหมาะสมกับวิธีการเดินทาง มีระดับความสําคัญ มาก
2.2) อัตราคาบริการเหมาะสมกับระยะทาง
มีระดับความสําคัญ มาก
3) ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมมีระดับความสําคัญ มาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ
3.1) สถานที่ตั้งมีจํานวนมากพอ มีระดับความสําคัญ มาก
3.2) สถานที่ตั้งใกลศูนยการคา สถาบันการศึกษา ที่ทํางาน และที่พักอาศัย
มีระดับความสําคัญ มาก
3.3) สถานที ่ตั ้ง เป น จุ ด เชื ่อมต อกั บ ระบบขนส ง สาธารณะอื ่น ๆ มี ร ะดั บ
ความสําคัญ มาก
3.4) ชองจําหนายตั๋ว ตูจําหนายตั๋วมีจํานวนมากพอไมตองรอคิวนาน มีระดับ
ความสําคัญ ปานกลาง
3.5) เครื่องจําหนายตั๋วอัตโนมัติสะดวก รวดเร็ว มีระดับความสําคัญ มาก
3.6) สามารถจายชําระคาซื้อตั๋วผานหลายชองทาง เชน QR code บัตรเครดิต
มีระดับความสําคัญ ปานกลาง
4) ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีระดับความสําคัญ ปานกลางเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ
4.1) มีชองทางการประชาสัมพันธหลายชองทางอยางเพียงพอ เชน โปสเตอร
โบรชัวร และสื่อออนไลน มีระดับความสําคัญ ปานกลาง
4.2) ขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการมีการสื่อสารไดละเอียดชัดเจน เขาใจงาย มี
ระดับความสําคัญ ปานกลาง
4.3) มีสวนลดในการเดินทางใหกับ นักเรียน นักศึกษา ผูงสูงอายุ
มีระดับ
ความสําคัญ มาก
4.4) มีบัตรโดยสารแบบเติมเงินรายสัปดาห รายเดือน ในราคาประหยัดมี
ระดับความสําคัญ ปานกลาง
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5) ดานการใหบริการของพนักงาน โดยรวมมีระดับความสําคัญ มากเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ
5.1) พนักงานแตงกายสุภาพ เรียบรอย มีระดับความสําคัญ มาก
5.2) พนักงานมีความเอาใจใสตอหนาที่การใหบริการของตนเอง มีระดับ
ความสําคัญ มาก
5.3) พนักงานมีความรู ความสามารถ แนะนํา ชวยเหลือผูมาใชบริการได มี
ระดับความสําคัญ มาก
5.4) พนักงานใหความสําคัญกับผูมาใชบริการเทาเทียมเสมอกัน มีระดับ
ความสําคัญ มาก
5.5) พนักงานมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ มีระดับความสําคัญ มาก
6) ดานกายภาพ โดยรวมมีระดับความสําคัญ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
6.1) ปายบอกตําแหนงสถานี ชัดเจน เห็นไดชัดแตไกล หาไดงาย มีระดับ
ความสําคัญ มาก
6.2) มีปายบอกเสนทางการเลือกใชสายรถไฟฟาที่ชัดเจน ไมสับสน มีระดับ
ความสําคัญ มาก
6.3) มีสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณสถานีพรอม เชน ลิฟท บันไดเลื่อน
หองน้ํา มีระดับความสําคัญ ปานกลาง
6.4) บริเวณที่รอรถมีสถานที่เพียงพอไมแออัดเกินไป มีระดับความสําคัญ
ปานกลาง
6.5) สภาพรถดูใหมและมั่นคงปลอดภัย มีระดับความสําคัญ ปานกลาง
6.6) อุณหภูมิภายในรถมีความเย็นสบาย มีระดับความสําคัญ ปานกลาง
6.7) ภายในรถมีความสะอาด มีระดับความสําคัญ มาก
6.8) บริเวณที่นั่งสบาย และมีที่เกาะยึดเหมาะสมเพียงพอ มีระดับความสําคัญ
ปานกลาง
6.9) รานคาภายในบริเวณสถานีสะอาด ปลอดภัย มีระดับความสําคัญ มาก
7) ดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมมีระดับความสําคัญ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
7.1) ขั้นตอนในการซื้อตั๋วสําหรับทุกชองทาง สะดวก รวดเร็ว ไมยุงยาก มี
ระดับความสําคัญ มาก
7.2) มีระบบการตรวจตั๋วที่ทางเขา-ออกที่สะดวก ไดมาตรฐาน มีระดับ
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ความสําคัญ มาก
7.3) มีการจัดระเบียบในการคอยรถ และการขึน้ ลงรถ เชน ปายบอก เจาหนาที่
คอยดูแล มีระดับความสําคัญ มาก
7.4) มีมาตรการปองกันอันตรายกับผูโดยสาร เชน เจาหนาที่ดูแลบริเวณรอรถ
มีระดับความสําคัญ มาก
7.5) มี ต ารางการเดิ น รถและรถเข า ออกตรงต อ เวลาสม่ ํ าเสมอ มี ร ะดั บ
ความสําคัญ ปานกลาง
อภิปรายผล
ผลการวิจัยการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ ค ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ผูวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1. ผลการวิจัยการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1) ด า นเหตุ ผ ลของการเลื อ กใช บ ริ ก ารรถไฟฟ า แอร พ อร ต เรลลิ ้ง ค ประชากรในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความสะดวกรวดเร็ ว หลี ก เลี ่ย งป ญ หาจราจร
ประหยัดเวลา ความปลอดภัย ความทันสมัย
2) ด า นช ว งเวลาของการเลื อ กใช บ ริ ก ารรถไฟฟ า แอร พ อร ต เรลลิ ้ง ค ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหความสําคัญกับเลือกใชบริการในชวงเวลา 05.30 – 09.00 น. และ
18.01 – 21.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่คนสวนใหญออกจากบานเพื่อไปทํางานและออกจากที่ทํางาน
3) ดานความถี่ตอเดือนของการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ ค
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความถี่ตอเดือนของการเลือกใชบริการตอเดือนมากกวา
10 ครั้ง เนื่องจากผูบริโภคใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคในการเดินทางไปทํางาน และเดินทางกลับไป
ยังที่พักอาศัย ดังนั้นความถี่ตอเดือนของการเลือกใชจึงมีปริมาณสูงนั่นเอง
4) ดานคาใชจายในแตละครั้งของการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวนใหญเลือกใชบริการมีคาใชจายในแตละครั้งอยูในระดับ 25-45บาท
เนื่องจากผูบริโภคเล็งเห็นวาการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคในการเดินทางนั้นมีคาใชจายที่ต่ํา
ราคาไมแพง สามารถเอื้อมถึงได เมื่อเปรียบเทียบกับการขนสงดานอื่น ๆ
2. ผลการวิจัยการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
1) เพศต า งกั น ทํ าให การเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ ค
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ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาจะเปนเพศ
ชาย เพศหญิงหรือเพศทางเลือกเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคเหมือน ๆ กัน เพราะรถไฟฟาแอร
พอรตเรลลิ้งคเปนธุรกิจบริการที่สามารถใหบริการไดทุกเพศ มีความสําคัญดานเพศเทาเทียมกัน
2) อายุ ต า งกั น ทํ าให ก ารเลื อ กใช บ ริ ก ารรถไฟฟ า แอร พ อร ต เรลลิ ้ง ค
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวาผูบริโภคมีอายุ
เทาไหรก็สามารถใชบริการได รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่รองรับการใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรล
ลิ้งคแตละวัยอีกดวย ไมรุมีไหม ใสไปกอน
3) การศึกษาตางกัน ทําใหการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาระบบการ
ใหบริการของรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคนัน้ สะดวก งายตอการใชงาน มีปายบอกทางทีเ่ ปนภาษาไทยภาษา
ประจําชาติไทย ภาษาอังกฤษที่เปนภาษาสากล รวมถึงภาษาเบลล มีพนักงานใหบริการสําหรับผูที่ไมรูภาษา
อีกดวย ดังนั้นไมวาจะมีการศึกษาระดับใดก็สามารถใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ คได
4) อาชี พ ต า งกั น ทํ าให ก ารเลื อ กใช บ ริ ก ารรถไฟฟ า แอร พ อร ต เรลลิ ้ง ค
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล โดยรวมไม ตางกัน ผูวิจัยมีค วามคิดเห็นวา ทุ กอาชีพ ก็
สามารถใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคได เพราะรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคนั้นมีคาใชจายในการเดินทางใน
ราคาต่ํา ไมแพงเกินไป ฉะนั้นไมวาอาชีพขาราชการนักเรียน นักศึกษา หรือลูกจาง ก็สามารถใชบริการรถไฟฟา
แอรพอรตเรลลิ้งคได
5) รายได ต อ เดื อ นต า งกั น ทํ าให การเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรล
ลิง้ ค ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ไมวา
ผูบริโภคจะมีร ายได ร ะดั บ ใด ก็ ส ามารถใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคได เนื่องจากราคา คาใชจายใน
แตละครั้งนั้นไมแพง เหมาะสมกับการใชบริการ
3. ผลการวิจัยปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปไดดังนี้
1) ดานสินคาส งผลตอการเลือกใชบ ริการรถไฟฟาแอรพอร ตเรลลิ้งค ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การใหบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ คนั้นมีอิทธิพล
และสงผลตอการเลือกใชงานของผูบ ริโภคเปนอยางมาก เพราะการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค
ของผูบริโภคนั้นคํานึงถึงตัวสินคาดวย วามีจํานวนรถที่ใหบริการเพียงพอหรือไม ตรงตอเวลาหรือไม สะดวก
รวดเร็วหรือไม หรือมีเสนทางการใหบริการตรงความตองการหรือไม เปนตน ถาหากสามารถตอบสนองตอ
ความตองการได ผูบริโภคจึงเลือกใชนั่นเอง
2) ด า นราคาไม ส ง ผลต อการเลื อกใช บ ริ การรถไฟฟ า แอร พ อร ต เรลลิ ้ง ค
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ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ราคาของการบริการรถไฟฟาแอร
พอรตเรลลิ้งคนั้นเปนที่ยอมรับและสรางความพึงพอใจแกผูบริโภคแลวจึงไมสงผลตอความสําคัญการเลือกใช
มากนัก
3) ด า นช องทางการจั ด จํ า หน า ยส ง ผลต อการเลื อกใช บ ริ การรถไฟฟ า แอร พ อร ต เรลลิ ้ง ค
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การออกแบบสถานทีต่ ัง้ สถานี ชอง
ทางการจําหนายตั๋ว สงผลตอผูบริโภคอยางมาก เพราะผูบริโภคจะเลือกใชบริการนั้น ๆ ตองคํานึงถึงความ
สะดวกสบาย การใชงานที่งาย ไมยุงยาก มีสถานที่ตั้งจํานวนมาก ใกลศูนยการคา สถาบันการศึกษา ที่
ทํางาน และที่พักอาศัย ดังนั้นควรออกแบบดานชองทางการจัดจําหนายใหตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคใหมากที่สุด
4) ด า นการส ง เสริ ม การตลาดส ง ผลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารรถไฟฟ า แอร พ อร ต เรลลิ ้ง ค
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การสงเสริมการตลาดนัน้ สามารถ
สรางความแตกตางในผลิตภัณฑ ยึดตําแหนงครองใจผลิตภัณฑ สรางการรับรู การสรางความ นาเชื่อถือได
5) ดานการใหบริการของพนักงานสงผลตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอร
พอรตเรลลิ้งค ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การใหบริการของ
พนักงานเปน สิ่ง สํา คัญ มาก ๆ เพราะถ าพนักงานแตงกายสุภ าพ เรีย บร อย เอาใจใส ตอหน าที ่ มี ความรู
ความสามารถ แนะนํา ชวยเหลือผูมาใชบริการได และมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการแลว ผูบริโภคจึงเกิด
ความพึงพอใจ และเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคในครั้งถัดไปอยางแนนอน จึงถือไดวาการ
ใหบริการของพนักงานสงผลตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ ค
6) ด า นกายภาพส ง ผลต อการเลื อกใช บ ริ การรถไฟฟ า แอร พ อร ต เรลลิ ้ง ค
ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ผู วิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็ น ว า ป จ จั ย ด า นกายภาพเป น
องคประกอบสําคัญที่ชวยสรางความพึงพอใจตอการใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค เนื่องจากดาน
กายภาพเปนปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่ชวยสงเสริมใหผูบ ริโภคเกิดการเลือกใชบริการ เชน ปายบอก
ตําแหนงสถานี ชัดเจน เห็นไดชัดแตไกล หาไดงาย, มีสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณสถานีพรอม เชน ลิฟท
บันไดเลื่อน หองน้ํา, บริเวณที่รอรถมีสถานที่เพียงพอไมแออัดเกินไป, สภาพรถดูใหม มั่นคงปลอดภัย สะอาด
เย็นสบาย และบริเวณที่นั่งสบาย และมีที่เกาะยึดเหมาะสมเพียงพอ เปนตน
7) ด า นกระบวนการให บ ริ ก ารส ง ผลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารรถไฟฟ า แอร พ อร ต เรลลิ ้ง ค
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ทุกๆ ดานของกระบวนการ
ใหบริการ ไมวาจะเปน ขั้นตอนในการซื้อตั๋ว ระบบการตรวจตัว๋ การจัดระเบียบในการคอยรถ มาตรการ
ปองกันอันตราย และตารางการเดินรถ ลวนเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริโภคใหความสําคัญไมนอยกวาดานอื่นๆ
ขอเสนอแนะการนําไปใช
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การเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปน ประโยชนสํา หรับ ผูบ ริหาร
ตอไป
1. ขอมูลสวนบุคคล
1) จากผลการวิจัยทําใหทราบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนตางกัน
มีผลตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม
ตางกัน แสดงวา ผูบริโภคที่มีขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกันนั้นมีวิธีการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรล
ลิ้งคที่เหมือนๆกัน ดังนั้น ผูบริหารควรใหความสําคัญกับขอมูลสวนบุคคลในระดับปกติ เพราะไมวาเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนเทา ไหรก็ไ มสง ผลตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค
มากนัก
2. ปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค
1) สินคา จากผลการวิจัยทําใหทราบวา สินคา สงผลตอการเลือกใชบริการ
รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ ค ผูบริหารควรจะปรับปรุง พัฒนารถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคใหมีความทันสมัย ใช
งานงาย สะดวก ตรงตอเวลาการเขา-ออกสถานี และเพิ่มเสนทางการใหบริการใหมากขึ้น เพื่อใหผูบริโภคพึง
พอใจและเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ คมากยิ่งขึ้น
2) ราคา จากผลการวิจัยทําใหทราบวา ราคา ไมสงผลตอการเลือกใชบริการ
รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ ค ผูบริหารควรจะใหความสําคัญในระดับปานกลาง เนือ่ งจากผูบ ริโภคเห็นวาราคา
ในปจจุบันนั้นสมเหตุสมผลตอการใหบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคนี้แลว
3) ชองทางการจัดจําหนาย จากผลการวิจัยทําใหทราบวา ชองทางการจัด
จําหนาย สงผลตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค ผูบ ริหารควรจะออกแบบและเพิม่ จํานวน
สถานีใหมากขึ้น เชื่อมตอกับศูนยการคา สถาบันการศึกษา ที่ทํางาน ที่พักอาศัย และระบบขนสงสาธารณะ
อื่น ๆ พัฒนาเครื่องจําหนายตั๋วอัตโนมัติสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพิ่มชองทางการชําระคาซื้อตั๋วอีกดวย
4) การสงเสริมการตลาด จากผลการวิจัยทําใหทราบวา การสงเสริมการตลาด สงผลตอการ
เลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค ผูบริหารควรจะใหความสําคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งการประชาสัมพันธ
โปรโมชั่น สวนลด เปนตน เพื่อชักจูงใหผูบริโภครเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ คจํานวนมากขึ้น
5) การใหบริการของพนักงาน จากผลการวิจัยทําใหทราบวา การใหบริการ
ของพนักงาน สงผลตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ ค ผูบริหารควรจะจัดอบรม ใหความรูของ
พนักงานใหมากยิ่งขึ้น รวมถึงการแตงกายของพนักงาน ทั้งนี้ควรเพิ่มจํานวนพนักงานใหมีจํานวนเพียงพอตอ
การใหบริการอีกดวย
6) กายภาพ จากผลการวิจัยทําใหทราบวา กายภาพ สงผลตอการเลือกใช
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บริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค ผูบริหารควรจะตระหนักและปรับปรุง พัฒนาปจจัยดานกายภาพใหมาก
ยิ่งขึ้น เชน มีปายบอกตําแหนงสถานี ชัดเจน เห็นไดชัดแตไกล หาไดงาย, บริเวณที่รอรถมีสถานที่เพียงพอไม
แออั ดเกิ นไป, สภาพรถดู ใหม และมั่น คง, ภายในรถมี ค วามสะอาด, บริ เวณทีน่ ั ่ง สบาย และมี ที่เกาะยึ ด
เหมาะสมเพียงพอ และรานคาภายในบริเวณสถานีสะอาด ปลอดภัย เพราะปจจัยดานกายภาพนั้นสงผลตอ
การเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ ค
7) กระบวนการใหบริการ จากผลการวิจัยทําใหทราบวา กระบวนการ
ใหบริการ สงผลตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งค ผูบริหารควรจะใหความสําคัญเชนเดียวกัน
เชน การมีขั้นตอนในการซื้อตั๋วสําหรับทุกชองทาง สะดวก รวดเร็ว ไมยุงยาก, มีระบบการตรวจตั๋วที่ทางเขาออกที่สะดวก ไดมาตรฐาน, มีการจัดระเบียบในการคอยรถ และการขึ้นลงรถ, มีมาตรการปองกันอันตราย
กับผูโดยสาร และมีตารางการเดินรถและรถเขาออกตรงตอเวลาสม่ําเสมอ เนื่องจากกระบวนการใหบริการ
เปนอีกปจจัยที่สําคัญตอการเลือกใชบริการรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิ้งคของผูบริโภคเชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะเพื่อใชในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น ดังนั้น
การวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาประชากรในเขตอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางดานงบประมาณ วัตถุดิบ ซึ่งเปน
ปจจัยทางการบริหารทีส่ งผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานรวมถึงยังสงผลตอการเลือกใชบริการ
รถไฟฟาแอรพอรตเรลลิง้ ค
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