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 การวิจยัในคร้ังนี้มจีุดมุงหมายเพื่อความพงึพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน   
 กลุมตัวอยางที่ใชวิจยัคร้ังนี ้คือ ผูโดยสารที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  จํานวน 400 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
โดยใชโปรแกรม ในการวิเคราะหคาทางสถติิ คือ คารอยละคาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหความแตกตางใชการทดสอบคาทีเทสท (t-test) และการวเิคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA)    
 ผลการวิจยัพบวา 
 1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง   อาย ุ30-39  ป  สถานภาพโสด/หมาย   
มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท  
 2.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ  ในดานผลติภัณฑ  ดานการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคคล  ดาน
กระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ  และดานกายภาพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้มี
เพียงในดานราคา  ทีม่ีระดับความพึงพอใจของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยรวมอยูในระดับมาก 
 3.  ผูโดยสารที่มเีพศแตกตางกนั มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  ในดานราคา ดานการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ
สงมอบคุณภาพในการใหบริการ และดานกายภาพแตกตางกนั ยกเวนดานผลิตภัณฑซึ่งไมแตกตางกนั   
 4.  ผูโดยสารที่มีอายุแตกตางกนั มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ในดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจดัจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
บุคคล  ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ และดานกายภาพแตกตางกนั  
             5.  ผูโดยสารที่มีสถานภาพแตกตางกนั  มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ในดานผลิตภัณฑ ดานราคาแตกตางกนั ดานการจัดจําหนาย  ยกเวนดานการ



 

สงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ และดานกายภาพไม
แตกตางกนั 
 6.  ผูโดยสารที่มีอาชีพแตกตางกัน  มีความพงึพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา  ดานการจดัจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
บุคคล  ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ และดานกายภาพแตกตางกนั 
 7.  ผูโดยสารที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพงึพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา  ดานการจดัจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
บุคคล  ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ และดานกายภาพแตกตางกนั 
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 The purpose of this research was to study passenger satisfaction towards Airport 
Rail Link in Bangkok Metropolitan Area classified by demographic characteristics, such as 
sex, age, marital status, occupation and monthly income. 
 The sample groups used in this research were 400 consumers who used Airport 
Rail Link in Bangkok Metropolitan Area. The method of collecting data was questionnaire. 
The statistical tool used in data analysis was percentage, mean, standard deviation, 
Independent Sample t-test and One-Way ANOVA. The analysis was done by statistic 
program the results were as follows; 
 1.  Many respondents is female  30-39 year olds,  marital status  is single/divorced, 
employee in private sector   and had  salary of 20,001 – 30,000 bahts. 
 2.  The result of satisfaction towards Airport Rail Link had moderate satisfaction in 
terms of product, places, and promotion, person, process and physical, except in term of 
price had very satisfaction. 
 3.  Passengers with different sex had different  satisfaction towards Airport Rail Link 
in terms of price, places, and promotion, person, process and physical, except in term of 
product. 
 4.  Passengers with different ages had different  satisfaction tawards Airport link in 
terms of product, price, places, promotion, person, process and physical 
 5.  Passengers with different marital status had different  satisfaction towards Airport 
link in terms of product, price, places except in term of promotion, person, process and 
physical. 
 6.  Passengers with different occupations had different satisfaction towards Airport 
link in terms of product, price, places, promotion, person, process and physical 
 7.  Passengers with different income had different satisfaction towards Airport link in 
terms of product, price, places, promotion, person, process and physical 
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 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก อาจารย ดร. อาจารยไพบูลย  
อาชารุงโรจน ที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษาแนะนําตรวจทาน 
และขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนตองานวิจยั และแกไขต้ังแตเร่ิมทําการวจิัยจนรวบรวมเปนรูปเลม 
ผูวิจัยขอขอบคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราอาจารย ดร. สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ ์และอาจารย ดร.ธนภูม ิ
อติเวทนิ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม ที่ใหการแนะนําใน
การวิจยัคร้ังนี ้และก็ขอกราบพระคุณคณาจารยคณะสังคมศาสตรทุกทาน ที่ไดมอบความรูอันเปนทุน
ชีวิตแกผูวิจัย 
 ขอขอบคุณผูตอบสอบถามทกุทาน ที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้
ขอขอบคุณ เจาหนาที่ภาควชิาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัยทุกทานตลอดจนผูมี
สวนสําเร็จตองานวิจยันีทุ้กทาน 
 

 สุดทายนี ้คุณงามความดีและประโยชนอันพึงมีจากสารนพินธเลมนี ้ผูวิจัยขออุทิศเพือ่เปน
เคร่ืองบูชาพระคุณอันยิ่งใหญของบิดา มารดา ครูบาอาจารย ผูใหความรัก ความเมตตาและกําลังใจ 
คอยหวงใยและเพื่อนๆ  MBA ที่คอยใหความชวยเหลือสนับสนนุใหไดรับการศึกษาอยางดีตลอดมาจน
ประสบความสําเร็จในการศึกษาคร้ังนี ้
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ระบบขนสงถือเปนหนึ่งในส่ิงจําเปนในชีวิตประจําวันของมนุษยยุคปจจุบัน โดยลักษณะของ
ระบบการขนสง ก็มีความหลากหลายกันไปตามแตสภาพแตละประเทศและภูมิภาค เชน รถโดยสาร,   
เรือโดยสาร, รถไฟ,เคร่ืองบิน  รวมถึงขนสงมวลชนระบบพิเศษ  อันไดแก รถไฟฟายกระดับ และ 
รถไฟฟาใตดิน ซึ่งแตละบุคคลก็ จะมีความตองการที่แตกตางกันออกไปในการใชบริการ เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันคนที่ทํางานอยูในกรุงเทพมหานครจะมีวิถีชีวิตอยางรีบเรงและทํางานแขงขัน
กับเวลามากย่ิงข้ึนประกอบกับในขณะนี้ระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดพัฒนาและ
ปรับปรุงใหอํานวยความสะดวกและทันสมัยเพิ่มมากข้ึน เชน  รถไฟฟา BTS  , รถไฟฟาใตดิน   เปนตน  
ซึ่งลาสุดไดมีการเปดใชบริการระบบขนสงมวลชนรูปแบบใหม คือ รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ หรือ Airport Rail Link อยางเปนทางการ ซึ่งถือเปนรูปแบบของการขนสงมวลชนระบบพิเศษที่มีการ
ใหบริการรวดเร็วมากกวาระบบขนสงมวลชนอ่ืนๆ   ที่จะสามารถเขามาชวยอํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนทั่วไปที่ตองการใชบริการเพื่อเดินทางไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   โดยมีการใหบริการ  2  
ระบบ คือ  รถไฟฟาดวนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA Express Line)  ซึ่งไมจอดรับสงระหวางสถานี 
และ ระบบรถไฟฟาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA City Line)    จอดรับ-สง ทุกสถานี  ซึ่งทําใหคนที่
อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ใหความสนใจและหันมาใชบริการรถไฟฟาเช่ือมตอทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิกันมากข้ึนดวยเชนกัน    แตอยางไรก็ดีหลังการเปดใชบริการในระยะเร่ิมแรกนี้ผูใชบริการก็ยังประสบ
ปญหาในหลายๆ ดาน ซึ่งจะสังเกตไดจาก เชน การพูดถึงในเร่ือง ความสะดวกในการไปยังสถานี
ใหบริการตางๆ   และ ตําแหนงที่ต้ังของแตละสถานี รวมไปถึงอัตราราคาคาโดยสารในอนาคต  เปนตน 

ในงานวิจัยนี้จึงตองการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครภายหลังการเปดใชบริการ โดยผูวิจัยจะมุงศึกษาจาก
รถไฟฟาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  (SA City Line)    ที่จอดรับ-สง ทุกสถานี ในดานขอมูลสวนบุคคล 
คือ เพศ, อายุ, สถานภาพ, อาชีพและรายได ที่มีผลตอความพึงพอใจในดานตางๆ ทั้ง 7Ps ของ
ผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ SA City Line  ที่
จอดรับ-สง ทุกสถานี 
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 1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจรายดานตางๆ ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 2. เพื่อรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะหลังการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิจากผูตอบแบบสอบถาม 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอการรถไฟแหงประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม ที่จะ
สามารถนําขอมูลงานวิจัยไปใชประโยชนปรับปรุงและพัฒนา การกําหนดนโยบายการดําเนินงานใหมี
ความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค  รวมทั้งเพื่อเปนกรณีศึกษาในการ
ลงทุนของโครงการตางๆ ในการแกปญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครตอไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษาของการวจิัยนี ้จะมุงศึกษาถึงความพงึพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิของประชากรทีอ่ยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยใชบริการมาแลว 
 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้  คือ  ผูโดยสารที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  ผูโดยสารที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเคยใชบริการถ
ไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนขนาดกลุมตัวอยาง
จึงไดจากการคํานวณโดยใชสูตรที่ไมทราบคาสัดสวนประชากร(p) (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2545: 26) ที่
ระดับความเช่ือมั่นประมาณ 95%  จะมีความคลาดเคล่ือนไมเกิน  5 %  ไดขนาดกลุมตัวอยาง 385 คน 
และสํารองไว 15  คน  รวมเปน  400 คน โดยมีวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามข้ันตอน ดังนี้  
 
 วิธีการสุมตัวอยาง 
 ข้ันที่ 1   การสุมตัวอยางโดยกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกตัวอยางจากผูที่เคย
ใชบริการจากสถานีใหบริการของรถไฟฟาเช่ือมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีทั้งหมด 8 สถานี
ใหบริการ   คือ สถานีพญาไท, ราชปรารภ, มักกะสัน, รามคําแหง, หัวหมาก, ทับชาง, ลาดกระบัง, และ
สุวรรณภูมิ   
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 ข้ันที่ 2   เลือกเก็บตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่เตรียมไวนําไปเก็บขอมูลจากผูที่เคยมาใชบริการรถไฟฟาเช่ือมตอทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ Airport Rail Link ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไวในข้ันที่ 1 จนครบ 
400 ตัวอยาง 
 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดวย      
 1.  ขอมูลสวนบุคคล       
     1.1  เพศ 
              1.1.1  ชาย 
           1.1.2  หญิง 
  1.2  อาย ุ
           1.2.1  ตํ่ากวา  20 ป 
                     1.2.2  20-29 ป  
               1.2.3  30-39 ป 
          1.2.4  40-49 ป  
               1.2.5 50 ป ข้ึนไป        
  1.3  สถานภาพสมรส 
           1.3.1  โสด/หมาย 
                   1.3.2  สมรส  
   1.4  อาชีพ 
          1.4.1  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
          1.4.2  พนกังานเอกชน 
          1.4.3  ขาราชการ 
           1.4.4  ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 
           1.4.5  อ่ืนๆ โปรดระบุ………………  
   1.5  รายได 
            1.5.1  ตํ่ากวา 10,000 บาท  
            1.5.2 10,001- 20,000 บาท  
                       1.5.3  20,001- 30,000 บาท 
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                       1.5.4  30,001- 40,000 บาท 
                       1.5.5  40,001 บาท ข้ึนไป  
  
 ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) ความพงึพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับสวนผสมทางการตลาด 7 Ps 
 1.  ผลิตภัณฑ 
 2.  ราคา 
 3.  การจัดจําหนาย 
 4.  การสงเสริมการตลาด 
 5.  บุคคล 
 6.  กระบวนการเพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคา  
 7.  การสรางและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 
นิยามศัพท 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายของคําและขอความเฉพาะท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี ้ผูวิจัย
ขอใหนิยามศัพทเฉพาะตางๆ  ไวดังนี ้
 1.  Airport Rail  Link    หมายถึง “โครงการระบบขนสงทางรถไฟ  เชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง”   เปนรถไฟฟาขนสงมวลชนระบบพิเศษ สําหรับ
อํานวยความสะดวกแกผูโดยสาร ที่จะมาใชบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหสามารถเดินทางไดใน
เวลาอันรวดเร็ว 
 2.  ความพึงพอใจ   หมายถึง การแสดงการรับรูภายในของผูบริโภคจากประสบการณ ที่ได
ใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ วามีความพอใจหรือไมอยางไร โดยแยกเปนรายดาน 
ดังนี้ 
          2.1 ผลิตภัณฑ  (Product)  หมายถึง  การใหบริการของรถไฟฟาเช่ือมตอทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  ซึ่งไดแก  ความเพียงพอของขบวนรถที่ใหบริการ  ความปลอดภัยในการใชบริการ และ 
ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในรถไฟ     
          2.2 ราคา (Price)  หมายถึง อัตราคาโดยสารของรถไฟฟาเชือ่มตอทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ เมื่อเปรียบเทียบกับระยะทาง  



 5

          2.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง  เคร่ืองจําหนายบัตรโดยสารอัตโนมัติมี
ความสะดวกและงายตอการใชงาน  ความเพียงพอของชองทางการจําหนายต๋ัวของรถไฟฟาเช่ือมตอทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ 
           2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)     หมายถึง  การแจงขอมูลขาวสารตางๆ ของ
รถไฟฟาเช่ือม ตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผานส่ือตางๆ อยางทั่วถึง รวมทั้งกิจกรรมสงเสริมการขาย
โดยการลดอัตราคาโดยสารในชวงแนะนํา สําหรับ City way  ในราคาเพียง 15 บาทตลอดสาย 
        2.5 บุคคล (Person)  หมายถึง   พนกังานที่ใหบริการในสวนตางๆ ของรถไฟฟาเชื่อมตอ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  การอํานวยความสะดวกของพนักงาน  เชน การใหคําแนะนําตางๆ 
        2.6 กระบวนการเพ่ือสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคา  (Process)  หมายถึง 
ข้ันตอน หรือ วิธีการตางๆ  ที่จะสงมอบความสะดวก และคุณภาพใหกับผูโดยสาร   เชน ข้ันตอนการซื้อ
ต๋ัวโดยสาร  ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงานหนาเคานเตอร  ความชัดเจนของปายแสดงทิศ
ทางเขาออกจากสถานี  เปนตน 
        2.7 การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical)  หมายถึง ลักษณะ
ภายนอกตางๆ  ที่สามรถมองเห็นได ของระบบรถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชน  ความ
สะอาดของสถานีใหบริการ และความสะอาดภายในหองโดยสาร เปนตน 
 3. การใหบริการ    หมายถึง  การจัดการบริการขนสงสาธารณะที่สามารถ ทําใหผูใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีความรูสึกมั่นใจไดวาไดรับบริการอยางมีคุณภาพ 
 4. ผูโดยสาร  หมายถึง   กลุมประชากรเปาหมายเพศชายและหญิงที่อาศัยอยูในกรุงเทพ 
มหานคร ซึ่งเคยใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของ
ตนเองในดานตางๆ  

 
กรอบความคิดในการทําวิจัย 
 เร่ือง  ความพงึพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail 
Link) ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถแสดงกรอบแนวคิดความสัมพนัธระหวางตัวแปร
ตนกับตัวแปรตาม  ไดดังนี ้
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 ตัวแปรตน        ตัวแปรตาม 
 
                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
สมมติฐานทางการวิจัย 
 1. ผูโดยสารที่มเีพศแตกตางกนั มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ 
ยานสุวรรณภูมิ  แตกตางกนั 
 2. ผูโดยสารที่มีอายุแตกตางกนั มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ 
ยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
 3. ผูโดยสารที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกนั มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา 
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกนั 
 4. ผูโดยสารที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพงึพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทา 
อากาศยานสุวรรณภูมิ  แตกตางกนั 
 5. ผูโดยสารที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพงึพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทา 
อากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกนั 

 
 

ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมตอ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในดาน 

‐ ผลิตภัณฑ 

‐ ราคา 

‐ การจัดจําหนาย 

‐ การสงเสริมการตลาด 

‐ บุคคล 

‐ กระบวนเพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับ
ลูกคา 

‐ การสรางและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

ลักษณะสวนบุคคล 

‐ เพศ  

‐ อาย ุ 

‐ สถานภาพ 

‐ อาชีพ  

‐ รายได  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมถึงผลงานและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนประโยชนตอการกําหนดสมมติฐาน  การกําหนดตัวแปร การคัดเลือกกลุม
ตัวอยาง กรอบแนวความคิด และแนวทางในการดําเนินงานวิจัย ไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
           1. ประวัติความเปนมาของรถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
      2.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
      3.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ 
      4.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ 7Ps 
      5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. ประวัติความเปนมาของรถไฟฟาเช่ือมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 ตามที่รัฐบาลไดดําเนินการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใหเปนประตูในการเดิน
ทางเขาสูประเทศไทย และเปนศูนยกลางคมนาคมทางอากาศในภูมิภาค ที่มีขีดความสามารถในการ
ใหบริการเทียบเทากับสนามบินนานาชาติชั้นนําของโลก  ซึ่งเปดใหบริการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 
นั้น  เพื่อที่จะใหทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีความสมบูรณแบบในระดับนานาชาติ  รัฐบาลจึงเห็นควรให
มีระบบรถไฟดวนเชื่อมระหวางพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปน
การอํานวยความสะดวกแกผูโดยสารที่จะมาใชบริการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใหสามารถเดินทางได
ในเวลาอันรวดเร็ว ตรงตอเวลา และเช่ือถือได  คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2546 
เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (กทภ.) คร้ังที่ 
3/2546 เม่ือวันที่ 28กรกฎาคม 2546 ใหการรถไฟแหงประเทศไทย วาจางบริษัทที่ปรึกษาทําการศึกษา
ความเหมาะสมในการลงทุนของโครงการและเสนอแนะรูปแบบในการใหเอกชนรวมลงทุนโครงการ
รถไฟ สายพญาไท-มักกะสัน-สนามบินสุวรรณภูมิ ในวงเงินคาจาง 20 ลานบาท โดยเร่ิมดําเนินงาน
ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 กําหนดแลวเสร็จในระยะเวลา 120 วัน  คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (กทภ.) คร้ังที่ 4/2546 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2546 ใหการรถไฟแหงประเทศไทยวาจางบริษัท
ที่ปรึกษาทําการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมโครงการทางรถไฟ สายพญาไท-มักกะสัน-สนามบิน
สุวรรณภูมิในวงเงินคาจาง 291 ลานบาท โดยเร่ิมดําเนินงานต้ังแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2547 กําหนด
แลวเสร็จในระยะเวลา 240 วัน  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 อนุมัติใหการรถไฟแหง
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ประเทศไทย ดําเนินการกอสรางโครงการ ระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
สถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง ในวงเงินรวม 30,000 ลานบาท โดยรวมมูลคาการกอสราง
อุโมงคใตอาคารผูโดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ จํานวนเงิน 4,082.973 ลานบาท โดยจะคืนใหแกบริษัท 
ทาอากาศยานสากลกรุงเทพแหงใหม จํากัด (บทม.) ซึ่งเปนผูออกคาใชจายในการกอสรางลวงหนาไป
กอน เพื่อใหงานกอสรางอาคารผูโดยสารสนามบินดําเนินตอไปได  
  โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีขนสง ผูโดยสาร
อากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal) มีวัตถุประสงคเพื่อ 
ใหบริการรับ-สงผูโดยสารภายในเมืองที่จะเดินทางไปยังทาอากาศยาน ไดสะดวก รวดเร็ว และคลองตัว 
ระบบรถไฟฟานี้ใหบริการดวยความเร็ว 160 กม./ชม.วิ่งบนทางยกระดับเลียบทางรถไฟสายตะวันออก 
ระยะทางประมาณ 28 กม. ผาน 8 สถานี คือ สถานี พญาไท,  ราชปรารภ, มักกะสัน, รามคําแหง, 
หัวหมาก, ทับชาง, ลาดกระบัง, และสุวรรณภูมิ  ระยะทางรวม 28.5 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที (วิ่งดวยความเร็วโดยเฉล่ีย 61 กม./ชม.) และรองรับผูโดยสารไดจํานวน 14,000 ถึง 50,000 
คน: วัน: ทิศทาง ผูโดยสารที่จะเดินทางไปทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถเลือกใชบริการได 2 ระบบ 
คือ 
 1. รถไฟฟาดวนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA Express)   ซึ่งมีตนทางอยูที่สถานีมักกะสัน 
ไปสิ้นสุดที่สถานีสุวรรณภูมิ   
 

 
 
 ภาพประกอบ  2 แสดงรถไฟฟาดวนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA Express)    
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 2.  รถไฟฟาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA City Line)    จอดรับ-สง ทุกสถานี 
    

 
 

ภาพประกอบ 3  แสดงรถไฟฟาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  (SA City Line) 
 
 การใหบริการ:  ตูจําหนายเหรียญโดยสารอัตโนมัติ    ใหบริการจําหนายเหรียญโดยสาร
แบบเที่ยวเดียว และมีการใหบริการเติมเงินสําหรับบัตรโดยสารดวยทั้งนี้ ตูจําหนายเหรียญโดยสารนั้น 
ผูโดยสารสามารถ เลือกจุดหมายปลายทาง และระบุจํานวนผูโดยสาร โดยเครื่องจะคํานวณราคาให
อัตโนมัติ เม่ือชําระเงินเรียบรอยเคร่ืองจะออกเหรียญโดยสาร พรอมทั้งทอนเงินและพิมพใบเสร็จรับเงิน
ใหดวย คาโดยสารสําหรับรถไฟ CITY LINE  เร่ิมตนที่ ราคาประมาณ 15-45 บาท ในขณะที่คาโดยสาร
สําหรับรถไฟ EXPRESS ประมาณ 150 บาท ตลอดเสนทาง (จะเร่ิมใชอัตราคาโดยสารนี้ตนป 2554 )    
 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ประกอบดวย ที่จอดรถของผูพิการโดยเฉพาะ 
อักษรเบล และเสียงแจงบอกช้ันที่ใชบริการอยูสําหรับผูพิการทางสายตา ภายในรถไฟฟาก็จัดพื้นที่
โดยสารในสวนของผูพิการไวโดยเฉพาะ ชองจําหนายบัตรโดยสาร ทางเขา-ออก ก็คํานึงถึงผูพิการ โดย
มีความสูงและความกวาง เหมาะกับผูที่นั่งรถเข็นอีกดวย พรอมทั้งสัญลักษณตาง ๆ ของคนพิการก็จะมี
บอกไวเปนระยะ หองน้ํา ทั้งบนขบวนรถ (EXPRESS) และสถานีมักกะสัน ยังจัดหองน้ําสําหรับผูพิการ
โดยเฉพาะ รานคา รานอาหารบริเวณสถานี 
  เร่ิมเปดใหใชบริการอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553  โดยมีการกําหนดอัตราคา
โดยสารพิเศษทั้ง 2 ระบบ  คือ  รถไฟฟาดวนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA Express)   ราคา 100 บาท  
และ  รถไฟฟาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA City Line)   ราคา 15 บาท ตลอดสาย 
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ภาพประกอบ 4   แสดงขอมูลการประชาสัมพันธการเปดใชบริการ Airport Rail Link 

 
2. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจหรือความพอใจ (Satisfaction) พจนานุกรมดานจิตวิทยา Chaplin  (ธนพร 
ชุมวรฐายี 2539: 8) ไดใหความหมายไววา หมายถึง ความรูสึก ของผูที่มารับบริการตอสถานบริการ
ตามประสบการณที่ไดรับจาการเขาไปติดตอขอรับ บริการในสถานบริการนั้น นอกจากนี้ยังมีผูให
ความหมายของความพึงพอใจไว หลากหลาย เชน ความพึงพอใจ คือทัศนคติในทางบวกของบุคคลจะ
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เกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อ ทุกส่ิงที่เกี่ยวเนื่องจากความตองการดานพื้นฐานของมนุษย ถาบุคคลไดรับความตึง
เครียด มีผลเกี่ยวเนื่องจากความตองการดานพื้นฐานของมนุษยจะเกิดความพึงพอใจมากข้ึน สวน 
(Vroom 1967: 90) กลาววา ทัศนคติและความพึง พอใจเปนส่ิงหนึ่งที่สามารถใชแทนกันได เพราะทั้ง
สองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการที่ บุคคลเขาไปมีสวนรวมในส่ิงนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็น
สภาพความพึงพอใจ ในส่ิงนั้น และทัศนคติดานลบและแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจนั้นเอง
สอดคลอง กับ เชลเลย (จิรวิทย เดชจรัสศรี. 2538: 40) ที่ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ ซึ่ง
สรุปไดวา ความพึงพอในเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวก และความรูสึก
ในทางลบ ความรูสึกทางสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ 
ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดข้ึน แลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนั้นเปนความรูสึกที่
แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่น กลาวคือ เปนความรูสึกที่ระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทําใหเกิด
ความสุขหรือ ความรูสึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอีก ดังนั้น จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอน 
และความสุขนั้นมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ สวนความรูสึกทางลบ ความรูสึก
ทางบวก และความสุขมีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอนและระบบ ความสัมพันธของความรูสึกทั้ง
สามนี้ เรียกวา ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะ เกิดข้ึนเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรูสึก
ทางบวกมากกวาทางลบ 
 ส่ิงที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยมักจะไดแก ทรัพยากร (Resources) หรือส่ิงเรา 
(Stimuli) การวิเคราะหระบบความพอใจคือ การศึกษาวาทรัพยากรหรือส่ิงเรา แบบใดเปนส่ิงที่ตองการ
ที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจและความสุขแกมนุษย ความพอใจ จะเกิดไดมากที่ใดเม่ือมีทรัพยากรทุก
อยางที่เปนที่ตองการครบถวน  
 ความพึงพอใจในความคิดของ ออสแคมป (อมรรัตน เชาวลิต. 2541: 57 – 58) มีความหมาย
อยู 3 นัยดวยกันคือ  
 1.  ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณที่ผลการปฏิบัติจริงไดเปนไปตามที่บุคคล คาดหวังไว  
 2.  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสําเร็จ ที่เปนไปตามความตองการ  
 3.  ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานไดเปนตาม หรืตอบสนองตอคุณคาของ บุคคล  
 ซึ่งจากความหมายทั้ง 3 นัยดังกลาว ออสแคมปเห็นวาเปนการนําไปสูการพัฒนา ทฤษฏีวา
ดวยความพึงพอใจตองาน 3 ทฤษฏีที่สําคัญคือ ตามความหมายนัยแรกอยูในกลุม ทฤษฏีความ
คาดหวัง (Expectancy theories) ตามความหมายที่สองอยูในกลุมทฤษฏีความ ตองการ (Need 
theories) และตามความหมายนัยที่สามจัดอยูในกลุมทฤษฏีคุณคา (Value theories) นอกจากนี้ยังได
สรุปถึงปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจวา มี 4 ปจจัยที่ สําคัญ คือ 1) ตัวลักษณะงาน 2) เงื่อนไข
เกี่ยวกับงาน 3) ความสัมพันธระหวางบุคคล และ 4) ความแตกตางของแตละบุคคล  
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 นอกจากนี้ กิติยา ปรีดีดิลก (2524: 321-322) ไดใหความหมายของความพึง พอใจวา 
หมายถึงความรูสึกชอบหรือพอใจที่มีองคประกอบ และส่ิงจูงใจในดานตาง ๆ ของงาน และเขาไดรับการ
ตอบสนองความตองการเขาได  
 หลุย จําปาเทศ (2533: 35) ไดอธิบายวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความ ตองการไดบรรลุ
เปาหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออก  
 ชวิณี เดชจินดา (2530:  45) กลาวถึงความพึงพอใจวา หมายถึง ความรูสึกหรือ ทัศนคติของ
บุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะ เกิดข้ึนเมื่อความตองการของ
บุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับ 
 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติ ทางดานบวกของ
บุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อส่ิงนั้นสามารถ ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้น
ได แตทั้งนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมี ความแตกตางกันข้ึนกับคานิยมและประสบการณที่
ไดรับ  
 มนตรี เฉียบแหลม (2536: 9) กลาววา ความพึงพอใจ คือความรูสึกของบุคคล ที่มีตอส่ิงหนึ่ง
ความรูสึกพอใจจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อบุคคลไดรับส่ิงที่ตนเองตองการ หรือ เปนไปตามที่ตนเองตองการและ
ความรูสึกดังกลาวนี้จะลดลงหรือไมเกิด  
 ชวลิต เหลารุงกาญจน (2538: 8) กลาววาระบบความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อ ความตองการ
ของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไม
เกิดข้ึนหากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับ การตอบสนอง หรือจะเกิดข้ึนเมื่อความรูสึก
ทางบวกมีคามากกวาความรูสึกทางลบซึ่ง สอดคลองกับความเห็นของแมคคอรมิคและแดเนียล (1980: 
61) ที่กลาววา ความพึง พอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยที่ต้ังอยูบนความตองการพื้นฐาน (Basic needs) 
และมีความ เกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธิ์และส่ิงจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเล่ียงส่ิง 
ที่ไมตองการ  
 ศิริวรรณ เสรีรตน (2539: 365) กลาววา ความพึงพอใจ และการจูงใจจะเปน เหตุและผลซ่ึง
กันและกัน และไดใหแนวความคิดไววา การจูงใจ (Motivation) เปนส่ิงเรา และความพยายามที่จะ
ตอบสนองความตองการหรือเปาหมาย สวนความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึงความพอใจเมื่อ
ตองการ หรือเปาหมายไดรับการตอบสนอง ดังนั้น การจูงใจจึงเปนส่ิงเราเพื่อใหเกิดผลลัพธ คือ ความ
พึงพอใจ  
 วิรัช สงวนวงศวาน และพรรณพิมล กานกนก (2545: 18) กลาววา ความพึง พอใจของลูกคา 
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของผลิตภัณฑที่ซื้อมากับส่ิงที่ คาดหวังไว ระดับความคาดหวัง
ของลูกคาอาจไดจากประสบการณที่เคยใชสินคานั้น  
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 โชคชัย ชยธวัช (2547: 143 - 144) ใหความหมายของความพึงพอใจวาเปน ผลลัพธจากการ
เปรียบเทียบระหวางการรับรูในการทํางานของผลิตภัณฑกับความคาดหวัง 
 
 การวัดความพึงพอใจ  
 การวัดความพึงพอใจนั้น บุญเรียง ขจรศิลป (2529) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับเร่ืองนี้วา ทัศนคติ
หรือเจตคติเปนนามธรรม เปนการแสดงออกคอนขางซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัด ทัศนคติไดโดยตรง 
แตเราสามารถที่จะวัดทัศนคติไดโดยออมโดยวัดความคิดเห็นของบุคคล เหลานั้นแทน ฉะนั้น การวัด
ความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จํากัดดวย อาจมีความคลาดเคล่ือนเกิดข้ึนถาบุคคลเหลานั้นแสดงความ
คิดเห็นไมตรงกับความรูสึกที่แทจริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหลานี้ยอม เกิดข้ึนไดเปนธรรมดาของการวัด
โดยทั่ว ๆ ไป  
 ภณิดา ชัยปญญา (2541) กลาววา การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําไดหลายวิธี 
ดังตอไปนี้   
 1.  การใชแบบสอบถาม เพื่อตองการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระทําไดในลักษณะ
กําหนดคําตอบใหเลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาว อาจถามความพึงพอใจในดานตาง ๆ  
 2.  การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดีจะ
ไดขอมูลที่เปนจริง  
 3.  การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย ไมวาจะ 
แสดงออกจากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยางมี
ระเบียบแบบแผน  
 จากแนวคิดดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา “ความพึงพอใจ” เปนการแสดงความรูสึกดีใจ
ยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตองการในสวนที่ขาดหายไป ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของ โดยปจจัยเหลานั้นสามารถสนองความตองการของบุคคลทั้งทางรางกายและจิต ใจได
เหมาะสม และเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ 
 
3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ 
 ความสําคัญของการบริการ  
 การบริการเปนส่ิงสําคัญยิ่งในงานดานตางๆ เพราะบริการคือการใหความชวยเหลือ หรือการ
ดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอ่ืน ไมมีการดําเนินงานใดๆ ที่ปราศจากบริการ ทั้งในภาค ราชการ และ
ภาคธุรกิจเอกชน การขายสินคา หรือผลิตภัณฑใดๆ ก็ตองมีการบริการรวมอยูดวยเสมอ ยิ่งธุรกิจบริการ 
ตัวบริการนั่นเองคือ สินคา การขายจะประสบความสําเร็จได ตองมีบริการที่ดี ธุรกิจการคาจะอยูไดตอง
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ทําใหเกิดการขายซํ้า คือ ตองรักษาลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคาใหม การบริการที่ดีจะชวยรักษาลูกคาเดิม
ไวได ทําใหเกิดการขายซํ้าอีก และชักนําใหมีลูกคาใหม ๆ ตามมา 
 
 ความหมายของการบริการ  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2525: 463) ใหความหมายของการบริการไววา หมายถึง การปฏิบัติรับ
ใช การใหความสะดวกตาง ๆ เชน ใหบริการ ใชบริการ  
 การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือ
องคกร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนใหไดรับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิด
ความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไมสามารถจับตองได ไม
สามารถครอบครองเปนเจาของในรูปธรรม และไมจําเปนตองรวมอยูกับสินคาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ทั้งยัง
เกิดจากความเอ้ืออาทร มีน้ําใจไมตรี เปยมดวยความปรารถนาดีชวยเหลือเกื้อกูลใหความสะดวก
รวดเร็ว ใหความเปนธรรมและความเสมอภาค (อรุณทิพย วรชีวัน. 2545: 11) หลักในการใหบริการนั้น 
ตองตอบสนองความตองการของบุคคลสวนใหญ โดยดาเนินการไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเทาเทียมกัน
ทุกคน ทั้งยังใหความสะดวกสบายไมส้ินเปลืองทรัพยากร และไมสรางความยุงยากใหแกผูใชบริการ
มากจนเกินไป (ธีระ อัมพรพฤติ, 2542: 10; อางอิงจาก กุลธน ธนาพงศธร. 2540) การใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอผูรับบริการมากที่สุด คือ การใหบริการที่ไม คํานึงถึงตัวบุคคลหรือ
เปนการใหบริการที่ปราศจากอารมณไมมีความชอบพอ  
 ฟลลิป คอทเลอร (Kotler, Philip. 2000: 29) ไดกลาวถึงการบริการวา การบริการเปน 
กิจกรรม ผลประโยชน หรือ ความพึงพอใจที่สนองความตองการแกลูกคา การบริการมีลักษณะสําคัญ 4 
ประการ ดังนี้  
 1.  ลักษณะของการใหบริการ  
     1.1  ไมสามารถจับตองได (intangibility) บริการไมสามารถจับตองได ดังนั้น กิจการตอง
หาหลักประกันที่แสดงถึงคุณภาพและประโยชนจากบริการไดแก  
            1.1.1  สถานที่ (place) ตองสามารถสรางความเชื่อมั่น และความสะดวกใหกับผูมา
ติดตอ  
            1.1.2  บุคคล (people) พนักงานบริการตองแตงตัวใหเหมาะสม บุคลิกดี พูดจาดี 
เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจและเกิดความเช่ือมั่นวาบริการจะดีดวย  
            1.1.3 เคร่ืองมือ (equipment) อุปกรณที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ตองมี
ประสิทธิภาพ ใหบริการรวดเร็วและใหลูกคาพอใจ  
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            1.1.4  วัสดุส่ือสาร (communication material) ส่ือโฆษณา และเอกสารการโฆษณา
ตาง ๆ จะตองสอดคลองกับลักษณะของการบริการที่เสนอขาย และลักษณะของลูกคา  
            1.1.5  สัญลักษณ (symbols) ชื่อ หรือ เคร่ืองหมายตราสินคาที่ใชในการบริการ 
เพื่อใหผูบริโภคเรียกไดถูกตอง และส่ือความหมายได  
            1.1.6  ราคา (price) การกําหนดราคา ควรเหมาะสมกับระดับการใหบริการที่ ชัดเจน 
และงายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตางกัน  
      1.2  ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (inseparability) การใหบริการเปนทั้งการผลิตและ
การบริโภคในขณะเดียวกัน ผูขายแตละรายจะมีลักษณะเฉพาะตัว ไมสามารถใหคนอ่ืนใหบริการแทน
ได เพราะตองผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเร่ืองของเวลา  
      1.3  ไมแนนอน (variability) ลักษณะของการบริการไมแนนอน ข้ึนอยูกับวาผูขายบริการ
จะเปนใคร จะใหบริการเมื่อใด ที่ไหน อยางไร  
     1.4  ไมสามารถเก็บไวได (perishability) บริการไมสามารถเก็บไวไดเหมือนสินคา อ่ืน ๆ 
ดังนั้นถาลักษณะความตองการไมแนนอน จะทําใหเกิดปญหาหรือบริการไมทันหรือไมมีลูกคา  
 2.  เคร่ืองมือทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (marketing tolls for services)  
  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 212-213) ไดกลาวถึง ธุรกิจบริการจะใชสวนประสม
การตลาด หรือ เคร่ืองมือทางการตลาดที่สําคัญคือ 7Ps ไดแก  
      2.1  ผลิตภัณฑ (product) การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑบริการ จะตองพิจารณาถึง
ขอบเขตของบริการ คุณภาพของบริการ ระดับชั้นของบริการ ตราสินคา สายการบริการ การรับประกัน
และการบริการหลังการขาย ถาเปนการบริการดานพัสดุ ควรจะพิจารณาเกี่ยวกับ คุณภาพของพัสดุ 
คุณสมบัติของพัสดุ ความทันสมัย ความเปนมาตรฐาน ฯลฯ  
      2.2  ราคา (price) การพิจารณาดานราคา จะตองรวมถึงระดับราคา เนื่องจากราคามีสวน
ในการทําใหบริการตาง ๆ มีความแตกตางกัน และมีผลตอผูบริโภคในการรับรูถึงคุณคาที่ไดรับจากการ
บริการ โดยเทียบระหวางราคาและคุณภาพของบริการ เชน ราคาของพัสดุ ราคาคาขนสง ฯลฯ  
      2.3  การจัดจําหนาย (place) ที่ต้ังของผูใหบริการและความยากงายในการเขาถึง เปนอีก
ปจจัยที่สําคัญของการตลาดบริการ ทั้งนี้ความยากงายในการเขาถึงบริการนั้นมิใชแตเฉพาะการเนน
ทางกายภาพเทานั้น แตยังรวมถึงการติดตอส่ือสาร ดังนั้นประเภทของชองทางการจัดจําหนายและ
ความครอบคลุมจะเปนปจจัยสําคัญตอการเขาถึงบริการอีกดวย เชน ความหลากหลายของวิธีที่ใชใน
การติดตอส่ือสารกับสถาบัน ความสะดวกในการเดินทางมายังสถานที่ต้ัง ความสะดวกในการเบิกพัสดุ 
ความสะดวกในการรับพัสดุ ฯลฯ  
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     2.4 การสงเสริมการตลาด (promotion) การสงเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการที่
หลากหลาย ของการสื่อสารกับตลาดตางๆ ไมวาจะผานการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล 
กิจกรรมสงเสริมการขายและรูปแบบอ่ืน ทั้งทางตรงสูสาธารณะและทางออมผานส่ือ เชน การ
ประชาสัมพันธใหรับทราบขอมูลพัสดุ ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ ฯลฯ  
     2.5  บุคคล (people) บทบาทของบุคลากร สําหรับธุรกิจบริการ ผูใหบริการนอกจากจะทํา
หนาที่ผลิตบริการแลว ยังตองทําหนาที่ขายผลิตภัณฑบริการไปพรอม ๆ กันดวย การสรางความสัมพันธ
กับลูกคามีสวนจําเปนอยางมาก สําหรับการบริการดานการพัสดุ บทบาทของบุคลากร ไดแกการ
ใหบริการแกผูมาติดตอ ดวยความรวดเร็ว มีความถูกตอง และทันเวลา ตอความตองการของผูรับบริการ  
     2.6  ลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) มีธุรกิจบริการจํานวนไมมากนัก ที่นํา
ลักษณะทางกายภาพเขามาใชในการกําหนด กลยุทธการตลาด แมวาลักษณะทางกายภาพจะเปน
สวนประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาหรือผูใชบริการ สําหรับการบริการดานพัสดุลักษณะทาง
กายภาพคอนขางจะมีรายละเอียดมาก เชน ดานอุปกรณในการอํานวยความสะดวกในการใหบริการ ไม
วาจะเปนคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย เคร่ืองถายเอกสาร อุปกรณสํานักงานที่จําเปนที่จะบริการใหแกผู
มาติดตอใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว  
     2.7  กระบวนการ (process) ในกลุมธุรกิจบริการ กระบวนการในการสงมอบบริการมี
ความสําคัญเชนเดียวกับเร่ืองทรัพยากรบุคคล แมวาผูใหบริการจะมีความสนใจดูแลลูกคาอยางดีก็ไม
สามารถแกปญหาลูกคาไดทั้งหมด เชนการเขาแถวรอ ระบบการสงมอบบริการ จะครอบคลุมถึง
นโยบายและกระบวนการที่นํามาใช สําหรับการบริการดานพัสดุ สวนใหญจะเปนกระบวนการที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้ันตอน วิธีการ ความสะดวกในการใหบริการแกพนักงาน เชน การบริการดานการ
จัดซื้อจัดหา การเบิกพัสดุ การจายพัสดุ ความเสมอภาคในการบริการ การแจงขอมูลพัสดุ ฯลฯ  
 3.  งานของธุรกิจบริการ  
  ฟลลิป คอทเลอร (Philip Kotler. 2000: 436) ไดกลาวถึง งานที่สําคัญของธุรกิจบริการมี 3 
ประการคือ  
     3.1  การบริหารความแตกตางจากคูแขงขัน (managing competitive differentiation) 
งานการตลาดของผูขายบริการจะตองทําใหผลิตภัณฑแตกตางจากคูแขงขัน เปนการลําบากที่จะสราง
ใหเห็นขอแตกตางของการบริการอยางเดนชัด ในความรูสึกของลูกคา การพัฒนาคุณภาพ การ
ใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน สามารถทําไดคือ คุณภาพการใหบริการ (service quality) ส่ิงสําคัญส่ิง
หนึ่งในการสรางความตางของธุรกิจการใหบริการ คือ การรักษาระดับการใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน 
โดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามที่ลูกคาคาดหวังไว ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการที่
ลูกคาตองการจะไดจากประสบการณในอดีต จากการพูดปากตอปาก ฯลฯ 
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   นักการตลาดตองทําการวิจัยเพื่อใหทราบส่ิงที่ลูกคาตองการ (what) เขาตองการ
เมื่อใด (when) และสถานที่ที่เขาตองการ (where) ในรูปแบบที่ตองการ (how) โดยนักการตลาดตองทํา
การวิจัย เพื่อใหทราบถึงเกณฑการตัดสินใจซ้ือบริการของลูกคา โดยท่ัวไปไมวาธุรกิจแบบใดก็ตาม
ลูกคาจะใชเกณฑตอไปนี้พิจารณาถึงคุณภาพของการใหบริการ ดังนั้น การสรางความแตกตางในดาน
การบริการไดแก  
            3.1.1 บริการที่เสนอ (offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวังของลูกคา ซึ่ง 
ประกอบดวย 2 ประการคือ (1) การใหบริการพื้นฐานเปนชุด (primary service package) ซึ่งไดแก ส่ิง
ที่ลูกคาคาดวาจะไดรับจากกิจการ เชน สถาบันการศึกษา ลูกคาคาดหวังวาจะมีการเรียนการสอนที่ดี มี
อาจารยผูสอนที่มีความสามารถ ฯลฯ (2) ลักษณะการใหบริการเสริม (secondary service features) 
ซึ่งไดแก บริการที่กิจการมีเพิ่มเติมใหนอกเหนือจากบริการพื้นฐานทั่วไป เชน สถาบันการศึกษามีชมรม
เสริมทักษะดานตาง ๆ แกนักศึกษา มีทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษา  
           3.1.2  การสงมอบบริการ (delivery) การสงมอบบริการที่มีคุณภาพอยางสม่ําเสมอได
เหนือกวาคูแขง โดยการตอบสนองความคาดหวัง ในคุณภาพการใหบริการของผูบริโภค ความคาดหวัง
เกิดจากประสบการณในอดีต คําพูดของการโฆษณาของธุรกิจ ลูกคาเลือกธุรกิจใหบริการโดยถือเกณฑ
ภายหลังจากการเขารับการบริการ เขาจะเปรียบเทียบบริการที่รับรูกับบริการที่คาดหวัง ถาบริการที่รับรู
ตํ่ากวาบริการที่คาดหวังไว ลูกคาจะไมสนใจ ถาบริการที่รับรูสูงกวาความคาดหวังของเขา ลูกคาจะใช
บริการนั้นซ้ํา  
            3.1.3  ภาพลักษณ (image) การสรางภาพลักษณ สําหรับบริษัทที่ใหบริการโดยอาศัย
สัญลักษณ (symbols) ตราสินคา (brand) โดยอาศัยเคร่ืองมือการโฆษณาและประชาสัมพันธ และการ
ส่ือสารการตลาดอื่น ๆ  
     3.2  การบริหารคุณภาพการใหบริการ (managing service quality) เปนการเปรียบเทียบ
ระหวางการบริการที่คาดหวัง และบริการที่ไดรับ ถาบริการที่ไดรับตํ่ากวาความคาดหวัง ลูกคาจะรูสึกวา
บริการไมไดคุณภาพ แตถาบริการที่ไดรับสูงกวาความคาดหวัง ลูกคาจะรูสึกวาบริการที่ไดรับมีคุณภาพ 
ซึ่งคุณภาพการบริการก็จะไดมาตรฐาน ดังนั้นจึงมีนักวิจัยไดคนพบตัวกําหนดคุณภาพของบริการที่มี
ความสําคัญ ไดแก  
            3.2.1  ความนาเชื่อถือ (reliability) ความสามารถในการบริการ ที่ทําใหมั่นใจใน
บริการที่ไววางใจได และถูกตองแนนอน  
            3.2.2  ความเต็มใจและความพรอม (responsiveness) ความเต็มใจที่จะชวยเหลือ
ลูกคาและเตรียมความพรอมในการบริการ 
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            3.2.3 การรับประกัน (assurance) ความรู และความสุภาพของลูกจาง และ
ความสามารถของลูกจางในการถายทอด ความเชื่อถือ และความเชื่อม่ัน 
            3.2.4 การเอาใจใส (empathy) การจัดหา ดูแล เอาใจใสเฉพาะราย แกลูกคา ทุกราย  
            3.2.5  การสัมผัสได (tangibles) การปรากฏของส่ิงอํานวยความสะดวกทางวัตถุ 
เคร่ืองมือ บุคลากร วัตถุทางการส่ือสาร 
     3.3  การบริหารประสิทธิภาพในการใหบริการ (managing productivity) ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใหบริการ ธุรกิจบริการสามารถทําได 7 วิธีคือ  
   3.3.1  การใหพนักงานทํางานมากข้ึน หรือมีความชํานาญสูงข้ึน โดยจายคาจาง เทา
เดิม  
   3.3.2  เพิ่มปริมาณการใหบริการโดยยอมสูญเสียคุณภาพบางสวนลง  
   3.3.3  เปล่ียนบริการใหเปนแบบอุตสาหกรรมโดยเพิ่มเคร่ืองมือเขามาชวยสราง
มาตรฐาน  
   3.3.4  การใหบริการที่ไปลดการใชบริการ หรือสินคาอ่ืน ๆ  
   3.3.5  การออกแบบบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
   3.3.6  การใหส่ิงจูงใจลูกคาใหใชแรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท  
   3.3.7  การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการดีข้ึน  
 พาราสุรามาน และเบอร่ี ( (รัชยา กุลวานิชไชยนันท 2535: 14-15; อางอิงจาก 
Parasuraman, Zeithesel; & Berry. n.d.) กลาวไววา การบริการที่ประสบความสําเร็จจะตอง
ประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตางๆ ดังนี้  
 1.  ความเชื่อถือได (reliability) ประกอบดวย  
  1.1  ความสม่ําเสมอ (consistency)  
  1.2  ความพึ่งพาได (dependability)  
 2.  การตอบสนอง (responsive) ประกอบดวย  
  2.1  ความเต็มใจที่จะใหบริการ  
  2.2  ความพรอมที่จะใหบริการ  
  2.3  มีการติดตออยางตอเนื่อง  
  2.4  ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี  
 3.  ความสามารถ (competency) ประกอบดวย  
  3.1  สามารถในการสื่อสาร  
  3.2  สามารถในการใหบริการ  
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  3.3  สามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ 
 4.  การเขาถึงบริการ (access) ประกอบดวย  
  4.1  ผูใชบริการเขาใชหรือรับบริการไดสะดวกระเบียบข้ันตอนไมควรมากมายซับซอน
เกินไป  
  4.2  ผูบริการใชเวลารอคอยไมนาน  
  4.3  เวลาที่ใหบริการเปนเวลาสะดวกสําหรับผูใชบริการ  
  4.4  อยูในสถานที่ที่ผูใชบริการติดตอไดสะดวก  
 5.  ความสุภาพออนโยน (courtesy) ประกอบดวย  
  5.1  การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ  
  5.2  ใหการตอนรับที่เหมาะสม  
  5.3 ผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี  
 6.  การสื่อสาร (communication) ประกอบดวย  
  6.1  มีการสื่อสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ  
  6.2  มีการอธิบายข้ันตอนใหบริการ  
 7.  ความซ่ือสัตย (credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ  
 8.  ความมั่นคง (security) ประกอบดวย ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เคร่ืองมืออุปกรณ  
 9.  ความเขาใจ (understanding) ประกอบดวย  
  9.1  การเรียนรูผูใชบริการ  
  9.2  การแนะนําและการเอาใจใสผูใชบริการ  
 10. การสรางส่ิงที่จับตองได (tangibility) ประกอบดวย  
  10.1 การเตรียมวัสดุ อปกรณใหพรอมสําหรับใหบริการ  
  10.2 การเตรียมอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ  
  10.3 การจัดสถานที่ใหบริการสวยงาม  
 กุลธน ธนาพงศธร (2537: 34) ไดใหความเห็นในเร่ืองหลักการใหบริการที่ดีไววา มีหลักการ
ดังตอไปนี้  
 1. ใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของสวนใหญ  
 2. ใหบริการโดยยึดหลักความสม่ําเสมอ  
 3. ใหบริการโดยยึดหลักความเสมอภาค  
 4. ใหบริการโดยยึดหลักประหยัด  
 5. การใหบริการดวยความสะดวก 
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 จากการพิจาณาแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ แสดงใหเห็นวา เปาหมายของการใหบริการนั้น 
คือ การสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ ดังนั้นการที่จะวัดวาการใหบริการบรรลุเปาหมายหรือไมวิธี
หนึ่ง คือการวัดความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ เพราะการวัดความ พึงพอใจนี้ เปนการตอบ
คําถามวาหนวยงานมีหนาที่ใหบริการมีความสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนได
หรือไม เพียงใด อยางไร พอสรุปความหมายของการบริการไดวา เปนการปฏิบัติรับใชเพื่อตอบสนอง
ความตองการและความจําเปนของลูกคา บริการเปนส่ิงที่ไมสามารถสัมผัสจับตองไดหรือแสดงความ
เปนเจาของได แตสามารถที่จะถูกรับรูในเชิงความพึงพอใจ และสามารถชวยรักษาลูกคาไวได  
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
กก สวนประสมทางการตลาด  หมายถึง     ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งบริษัท
นํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคากลุมเปาหมาย (Kotler. 1997: 92) สวนผสม
ทางการตลาด(The Marketing Mix) เปนแนวคิดที่สําคัญอยางทางการตลาดสมัยใหม ซึ่ง
แนวความคิดเรื่องสวนผสมทางการตลาดนี้ มีบทบาทสําคัญทางการตลาด เพราะเปนการรวมการ
ตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อนํามาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหธุรกิจสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดเปาหมาย เราเรียกสวนผสมทางการตลาดวา 7 P’s ซึ่งองคประกอบทั้ง 7 กลุมนี้ จะทําหนาที่
รวมกันในการส่ือขาวสาร ทางการตลาดใหแกผูรับสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่นําเสนอกับผูบริโภคเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให
บริโภคผลิตภัณฑตองมีคุณคา (Value) ในสายตาลูกคาคุณคาของสินคาในรูปตัวเงินก็คือราคา (Value) 
ของสินคาผูขายจะเปนผูกําหนดราคาผลิตภัณฑ ผูซื้อจะเกิดการตัดสินใจซื้อก็ตอเมื่อมีการยอมรับใน
สินคานั้น ผลิตภัณฑประกอบดวยส่ิงที่สามารถตอบสนองความตองการของมนุษยเปนคุณสมบัติที่
สัมผัสไดและสัมผัสไมได ตลอดจนผลประโยชนที่คาดหวัง ผลิตภัณฑประกอบดวยสินคา บริการ และ
ความคิด สินคา (Goods) เปนส่ิงที่สัมผัสได แตบริการ (Services) สัมผัสไมได เกิดจากการใชความ
พยายามของมนุษย สวนความคิด (Idea) อาจจะเปนปรัชญา (Philosophies) บทเรียน (Lessons) 
แนวคิด (Concepts) และขอเสนอแนะ (Advice) 
 2. ราคา (Price) เปนส่ิงที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ผูบริโภคจะใชราคา
เปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณคาและคุณภาพของผลิตภัณฑที่เขาคาดหมายวาจะไดรับ การ
กําหนดราคาที่เหมาะสมกับสินคาเปนสวนหนึ่งที่จะจูงใจใหเกิดการซ้ือ บางคร้ังการต้ังราคาสินคาใหสูง 
อาจเปนการทําใหผูบริโภคบางกลุมซื้อผลิตภัณฑ เพราะตองการไดรับความภูมิใจจากการซื้อหรือการใช
ผลิตภัณฑราคาแพงๆ ในแตละตราสินคาตางก็มีการโฆษณาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะตางๆ ของ
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สินคากันมากจนหาความแตกตางไมคอยไดดังนั้นราคาจึงเปนปจจัยที่ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการ
ตัดสินใจซื้อ 
 3. สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย สถาบันและกิจกรรม
ใชเพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการ จากองคการหรือผูผลิตไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสู
ตลาด คือสถาบันทางการตลาด อาจจะเปนคนกลางตาง ๆ สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา
ประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาคลังสินคา เปนตน 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล ระหวางผูขาย
กับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือชักจูงใจผูซื้อและการ
ติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน  เชนการโฆษณาในส่ือ
ตางๆ เชน วิทยุ ใบปลิว หนังสือพิมพ และนิตยสารเปนตน 
กกกกกก 5. บุคลากร (People) หมายถึง พนักงานผูใหบริการ ซึ่งไดจากการคัดเลือก การฝกอบรม
และแรงจูงใจพนักงาน ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากข้ึนแตกตางเหนือคูแขง
พนักงานควรมีความรูความสามารถมีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองตอลูกคา มีความนาเช่ือถือมีความ
รับผิดชอบ  ส่ือสารกับลูกคาไดดี มีความสามารถในการแกปญหาตางๆ  เพื่อใหสามารถสรางความพึง
พอใจใหลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง 
กกก 6.  กระบวนการบริการ (Process)  หมายถึง กระบวนการในการใหบริการแกลูกคา ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบเปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคา  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและ
ประทับใจลูกคา (Customer Satisfaction)  การทักทายและตอนรับลูกคาที่มาติดตอ  การแนะนําลูกคา
ใหขอมูล  การคิดคาบริการที่เที่ยงตรง  การแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว   
กกกกก 7.  การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical)  เปนการพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการ  โดยการสรางคุณภาพรวม  เพื่อสรางคุณคาใหแกลูกคา  ไดแก  สภาพแวดลอมของสถานที่
ใหบริการ  การออกแบบตกแตงและแบงสวนการใชพื้นที่   การดูแลเอาใจใสในความอยูและทรัพยสิน
ของลูกคาใหมีความปลอดภัยอยูเสมออยูเสมอและลักษณะทางกายภาพอื่นๆที่สามารถดึงดูดใจลูกคา
ไดและทําใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ปฐมพงศ แกวบุญเรือง  และคณะ (2552: 63-67)  ทําการวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมและความพึง
พอใจในการใชบริการรถไฟดวนพิเศษดีเซลรางสายเหนือในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา
ผูใชบริการเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  มีอายุระหวาง 21-30 ป โดยมากประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน  มีรายไดเฉล่ียอยูระหวาง 15,001-25,000 บาท  ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการ
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รถไฟสปร้ินเตอรสายเหนือ   ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอเร่ืองความเพียงพอ
ของขบวนรถที่ใหบริการมากที่สุด  ดานราคา พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอเร่ืองความเหมาะสม
ของอัตราคาโดยสารเทียบกับระยะทางในระดับมาก  ดานชองทางการจัดจาหนาย พบวา ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจตอเร่ืองชองทางการซื้อต๋ัวและจองต๋ัวโดยสารมีหลายชองทาง เชน การจองผานทาง
โทรศัพท ในระดับมาก  ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอเร่ืองการเพิ่ม
ขบวนรถมากข้ึน เพื่อรองรับผูโดยสารในชวงเทศกาลในระดับมาก  ดานพนักงาน พบวา ผูใชบริการ
รถไฟดวนพิเศษดีเซลรางสายเหนือมีความพึงพอใจตอเร่ืองพนักงานบนขบวนรถมีการแจงช่ือสถานี
ตอไปใหแกผูโดยสารทราบมากที่สุด  ดานกระบวนการ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอเร่ืองความ
ชัดเจนของปายแสดงทิศทางเขาออกจากมากที่สุด  และสุดทายในดานทางกายภาพ พบวา ผูใชบริการ
มีความพึงพอใจตอเร่ืองสถานีที่ใชบริการมีความสะอาดมากที่สุด 
 ทองปก จุลนีย  (2551: 123-125)  ทําการวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช
บริการรถไฟฟามหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ศึกษา สวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุระหวาง 25-34  ป การศึกษาระดับปริญญาตรี  และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได 
10,001 -20,000 บาท มีมากที่สุด  ในระดับความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟามหานครมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแยกเปนรายดาน ไดคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด
จําหนาย  ดานพนักงานใหบริการ  ดานกระบวนการ และดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ผูใชบริการมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  สวนในดานราคา และ ดานสงเสริมการตลาด ความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง  
 ภาณุพงษ พงษงาม  (2551: บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางการใหบริการ
กับความพึงพอใจของผูโดยสารภายใน ประเทศทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการวิจัยพบวา ผลการ
วิเคราะหพบวา  
 1.  ผูโดยสารภายในประเทศทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการบริการขนสงระหวางทาอากาศยานกับตัวเมืองการบริการที่จอด
รถ ความสะอาดของสถานที่ การแสดงเคร่ืองหมายตาง ๆ รานคา รานอาหารสิ่งอํานวยความสะดวก 
และการตรวจคนเพื่อรักษาความปลอดภัย อยูในระดับปานกลางทุกดาน  
 2.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสารโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล   พบวา 
     2.1  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสาร จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและ 
รายดาน พบวา ผูโดยสารภายในประเทศที่มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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     2.2  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสาร จําแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบวา
ผูโดยสารภายในประเทศที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิในภาพรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ผูโดยสารภายในประเทศที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิแตกตางกัน ในดานการบริการขนสงระหวางทาอากาศยานกับตัวเมือง ดานความสะอาดของสถานที่ 
ดานการแสดงเคร่ืองหมายตางๆ ดานรานคา รานอาหาร ดานการตรวจคนเพื่อรักษาความปลอดภัย 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 
     2.3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสาร จําแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายดาน พบวาผูโดยสารภายในประเทศที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิแตกตางกัน ในทุกๆ ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
     2.4  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสาร จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมพบวา 
ผูโดยสารภายในประเทศที่มีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ผูโดยสารภายในประเทศที่มีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิแตกตางกัน ในดานการบริการขนสงระหวางทาอากาศยานกับตัวเมืองดานรานคา 
รานอาหาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
     2.5  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูโดยสาร จําแนกตามรายได โดยภาพรวมและ
รายดาน พบวา ผูโดยสารภายในประเทศที่มีรายไดแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริ การของทา
อากาศยานสุวรรณภูมิแตกตางกัน ในทุกๆ ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.  ความสัมพันธระหวางการใหบริการกับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศ
ผูโดยสารภาย ในประเทศทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ในทุก ๆ ดาน 
 ดวงฤทัย  นอยพะวงษ  (2550: 98-102) ทําการวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูโดยสารรถไฟท่ีมีตอการบริหารจัดการขบวนชานเมืองของการรถไฟแหงประเทศไทย   ผลการวิจัย
พบวา  1. ระดับความคิดเห็นของผูโดยสารที่มีตอการบริหารจัดการพบวา ดานการควบคุมความ
ปลอดภัย ดานการจูงใจใหใชบริการ ดานการจัดองคการ และดานการวางแผนเพื่อการบริการอยูใน
ระดับมาก 2. พฤติกรรมการใชบริการของผูโดยสารรถไฟ พบวา ผูโดยสารมีวัตถุประสงค เพื่อเดินทางไป
หรือกลับจากการทํางาน ลักษณะการเดินทางเปนทั้งขาไปและขากลับ ใชบริการโดยสารรถไฟชวงเชา 
เดินทางคนเดียว ใชเวลาในการเดินทางมากกวา 1 ชั่วโมง 30 นาที 3. ระดับความพึงพอใจของผูโดยสาร
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ที่มีตอการใหบริการพบวา ดานความเหมาะสมของสถานี ดานความตรงตอเวลาของขบวนรถไฟ ดาน
สภาพรถโดยสาร และดานการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่อยูในระดับปานกลาง สวนดานการจัด
จําหนายต๋ัวรถไฟ อยูในระดับมาก 4. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูโดยสารที่มีตอการบริหาร
จัดการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพตางกัน
มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5. การ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอการใหบริการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 6. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
พฤติกรรมการโดยสาร พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพสัมพันธกับ
พฤติกรรมการโดยสารรถไฟอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 พีระศักด์ิ วิฑูรย (2549: 90-94)   ทําการวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
รถไฟฟา: ศึกษากรณีโครงการสวนตอขยายรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน  ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่
ศึกษาคร้ังนี้สวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหวาง 21-30 ป  อาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจาง 
รายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท และมีสมาชิกในครอบครัว 3-4  คน  โดยในการศึกษาความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางที่ใชบริการรถไฟฟา โครงการสวนตอขยายรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน พบวากลุมตัวอยางที่
ศึกษาทราบเสนทางเดินรถ จากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตราคาโดยสาร
รถไฟฟา กลุมตัวอยางเห็นวามีอัตราคาโดยสารที่เหมาะสม สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับชวงระดับอัตราคา
โดยสารกลุมตัวอยางเห็นวาควรอยูในชวง 12-32  บาท  กลุมตัวอยางสวนใหญคอนขางเช่ือมั่นในความ
ปลอดภัยในการใชบริการรถไฟฟา สวนส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีตองการใหเพิ่มเติม บริเวณสถานี
รถไฟฟามากที่สุด คือ รถบริการรับสง (shuttle bus) 
 เกศินี ฤทธิรงค และคณะ (2546: บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจของผูโดยสาร
ตอการใหบริการของรถไฟฟา บีทีเอส ผลการวิจัยพบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.51 โดยแยกเปนระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.57 ระดับความพึงพอใจในเร่ืองราคาอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19  ระดับ
ความพึงพอใจในเร่ืองสถานที่ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทกับ 3.48 สวนระดับความพึงพอใจฝน
เร่ืองของการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56    ผลการปรียบเทียบความ
พึงพอใจของผูมาใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสชายและหญิงพบวา มีความจําเปนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในเร่ืองของความรวดเร็ว การมีสวนชวยแกปญหาจราจร และความสุภาพ
ของพนักงานบริการ สวนผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมาใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสโดย
จําแนกตามอายุพบวา มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในเร่ืองของราคา
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ต๋ัวที่ถูกลง ความสุภาพของพนักงานบริการและความสุภาพของยามรักษาความปลอดภัยบนสถานี
รถไฟฟา และผลความพึงพอใจของผูมาใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสโดยจําแนกตามรายไดพบวา ความพึง
พอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ในเร่ืองของราคาต๋ัวที่ถูกลง 
 ธารทิพย เตชะทิพยมณี  (2546: 81-82)  ทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการใชรถไฟฟาบีที
เอสของผูบริโภคภายหลังการเปดใหบริการ  ผลการวิจัยพบวา ดานความพึงพอใจในการใชบริการ
รถไฟฟาบีทีเอส ผูใชบริการฯ   มีความพึงพอใจในการใชบริการ ทุก ๆ ดาน ซึ่งประกอบดวย ดาน
คุณภาพตัวรถ  ดานราคา ดานสถานที่ ดานบริการ และอ่ืนๆ ดานการสงเสริมการตลาด และทุกดานใน
ภาพรวม ในระดับ “พอใจ”    ทําใหเห็นไดวา ผูใชบริการฯ  ไมประทับใจเร่ืองใดเปนพิเศษ หรือมี
ความรูสึกอคติกับบริการดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษ  และในประเด็นเร่ืองประชากรศาสตร พบวา เพศทั้ง
ชายและหญิงมีความพึงพอใจไมตางกัน ในขณะที่ปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืนๆ มีผลตอความพึงพอใจใน
ระดับสูง และมีผลในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานสถานภาพการสมรส ดานชวงอายุ  ดานระดับ
การศึกษา ดานอาชีพ และดานระดับรายได ซึ่งมีความพึงพอใจแตกตางกัน พิจารณาไดจากระดับ
นัยสําคัญ 
      ชรัด พิริยะวัฒน (2543: บทคัดยอ)   ทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผูเดินทางดวยรถ
โดยสารประจําทาง  และการยอมรับของผู เดินทางตอระบบขนสงสาธารณะแบบกาวหนาใน
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่สงผลตอการใหบริการ ไดแก ความสะดวก, ความรวดเร็ว, 
ความปลอดภัย, ความประหยัด และความนาเชื่อถือได  และส่ิงสําคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใหบริการ เพื่อใหผูใหบริการข้ึงผูบริโภคมากที่สุด ไดแก การเอาใจใสตอปญหาและขอรองเรียนตางๆ 
จากผูใชบริการ ฝกอบรมพนักงานทุกคนใหเปนนักฟงที่ดี จากนั้นนําปญหาและขอรองเรียนตางๆ 
เหลานั้นมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการ และวางแผนดําเนินงานตอไป เพื่อ
จัดบริการที่ตอบสนองไดตรงกับความตองการของผูใชบริการมากที่สุด  นอกจากนี้ ปจจัยที่มีอิทธิพล
และมีสวนทําใหการบริการมีประสิทธิภาพนาเชื่อถือ จะตองประกอบไปดวย  ยานพาหนะ อุปกรณ
ภายในและนอกตัวรถ รวมทั้งเครื่องมือตางๆ ที่เกี่ยวของตองไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอ  การคัดสรรบุคลากรเพื่อประจําในตําแหนงตางๆ อยางละเอียด พนักงานที่ผานการคัดเลือกควร
ไดรับการฝกอบรมและปลูกฝงจิตสํานึกในเร่ืองของการใหบริการประชาชน   และในการจัดตารางเวลา
เดินรถจะตองสอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่เกิดข้ึน  ทั้งในเร่ืองของพฤติกรรมผูโดยสาร และ
ลักษณะของการจราจรภายในชุมชน 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

  
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจยั 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมลู 
 5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้  คือ  ผูโดยสารที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  ผูโดยสารที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใชบริการ
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนขนาดกลุม
ตัวอยางจึงไดจากการคํานวณโดยใชสูตรที่ไมทราบคาสัดสวนประชากร (p)   (กัลยา วาณิชยบัญชา. 
2545: 26)    ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%  จะมีความคลาดเคล่ือนไมเกิน  5 %  
  สูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดความผิดพลาด
ไมเกิน 5% ดวยความเช่ือมั่น 95%                 
 
    n =  Z2 / 4E2               
 
  โดยที่  n = ขนาดกลุมตัวอยาง 
           Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.95 ดังนั้น Z เทากับ 1.96  
           E = ความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดข้ึนไดเทากับ 0.05 
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 คํานวณไดดังนี้  

    n  = (1.96)
2 
/ 4(0.05)

2 
 

       = 384.16 หรือ 385 คน  
 
 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 385 คน และสํารองไว 15  คน  รวมเปน  400 คน  
 
การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยาง    ดังนี้ 
 ข้ันที่ 1   การสุมตัวอยางโดยกําหนดโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกตัวอยางจากผูที่เคย
ใชบริการจากสถานีใหบริการของรถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีทั้งหมด 8  สถานี
ใหบริการ   คือ  สถานีพญาไท,  ราชปรารภ, มักกะสัน, รามคําแหง, หัวหมาก, ทับชาง, ลาดกระบัง, 
และสุวรรณภูมิ  ไดจํานวนตัวอยางสถานีละ 50  ตัวอยาง 
 ข้ันที่ 2   เลือกเก็บตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่เตรียมไวนําไปเก็บขอมูลจากผูที่เคยมาใชบริการรถไฟฟาเช่ือมตอทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ Airport link ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไวในข้ันที่ 1  จนครบ  400  
ตัวอยาง 
  
 วิธีการคํานวณ 
 

จํานวนกลุมตัวอยางทีจ่ะเกบ็ในแตละสถานี =  
จํานวนกลุมตัวอยาง  

จํานวนสถาน ี  

= 
400 

=  50 
8 
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ตาราง 1 แสดงการสุมตัวอยางขอมูล  
  

สถานี จํานวนตัวอยาง 

                    สถานพีญาไท 
                    สถานีราชปรารภ 
                    สถานมีักกะสัน 
                    สถานีรามคําแหง 
                    สถานหีวัหมาก 
                    สถานทีับชาง 
                    สถานีลาดกระบัง 
                    สถานีสุวรรณภูมิ 

50 

50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 

รวม 400 

  
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจยัไดสรางเคร่ืองมือและข้ันตอนการสรางเคร่ืองมอืหรือแบบสอบถามที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับดังนี ้
 1.  ศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และทฤษฎีตางๆ ที่กลาวมาขางตน
จากตําราเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของตลอดจนนําขอมูลเหลานี้มาสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
ในคร้ังนี ้
 2.  รูปแบบของแบบสอบถามทีใ่ชในการเก็บรวบรวม แบงได  3   ตอน ดังนี ้
 
 ตอนท่ี 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูที่เคยใชบริการรถรถไฟฟา
เชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสวน
บุคคลตอเดือน มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) โดยคําถามจะเปนลักษณะ
ใหเลือกตอบ (Multiple Choice) ไดเพียงคําตอบเดียว จํานวนทั้งส้ิน 5  ขอ ไดแก 
    ขอที่ 1 เพศ ไดแก เพศชายและเพศหญิง ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ  
(Nominal Scale) 
    ขอที่ 2  อาย ุระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงอันดับ (Ordinal Scale) ไดแก อายุ
ตํ่ากวา 20  ป, 20-29 ป , 30-39 ป ,40-49 ป ,และ 50 ป ข้ึนไป 
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    ขอที่ 3 สถานภาพสมรส ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) ไดแก โสด/หมาย, สมรส 
    ขอที่ 4 อาชีพ โดยระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ ( Nominal Scale) 
ไดแก   พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน, ขาราชการ, ธุรกิจสวนตัว และอื่นๆ โปรด
ระบุ………… 
    ขอที่ 5 รายไดสวนบุคคลตอเดือน จัดเปนการวัดขอมูลประเภทเรียงอันดับ 
(Ordinal Scale) ไดแก  ตํ่ากวา 10,000 บาท, 10,001 – 20,000 บาท,   20,001 – 30,000 บาท,  
30,001 – 40,000 บาท   และ 40,001 บาท ข้ึนไป 
 ตอนท่ี 2  คําถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอระบบรถไฟฟาเชื่อมตอทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ  ทั้ง 7  ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ,  ดานราคาม  ดานการจัดจําหนาย,  ดานการ
สงเสริมการตลาด,   ดานบุคคล,   ดานคุณภาพในการใหบริการ  และดานลักษณะทางกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม 
 คําถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended Question) และเปนมาตร ฐาน
วัดลิเคอรท สเกล (Likert scale) ซึ่งจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตภาคชั้น  (Interval scale) มี  5 
ระดับดังนี้มากที่สุด 
    พึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 
    พึงพอใจมาก 4 คะแนน 
    พึงพอใจปานกลาง   3 คะแนน 
    พึงพอใจนอย  2 คะแนน 
    พึงพอใจนอยที่สุด 1 คะแนน 
 ระดับการใหคะแนนเฉล่ียในแตละระดับช้ันใชสูตรการคํานวณชวงกวางของช้ัน ดังนี้ (วเิชียร 
เกตุสิงห. 2538: 8-11) 
 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน  =  
ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลทีม่ีคาตํ่าสุด  

จํานวนช้ัน  

= 
5 - 1 

=  0.8 
5 
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 จากนั้นนํามาหาระดับคะแนนเฉล่ีย โดยกําหนด ดังนี ้
 4.21 - 5.00  คะแนน หมายถึง ผูมาใชบริการมีความพงึพอใจมากที่สุดตอการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 3.41 - 4.20  คะแนน หมายถึง ผูมาใชบริการมีความพงึพอใจมากตอการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 2.61 - 3.40  คะแนน หมายถึง ผูมาใชบริการมีความพงึพอใจปานกลางตอการการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 1.81 - 2.60  คะแนน หมายถึง ผูมาใชบริการมีความพงึพอใจนอยตอการใชใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 1.00 - 1.80  คะแนน หมายถึง ผูมาใชบริการมีความพงึพอใจนอยที่สุดตอการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 ตอนท่ี 3   คําถามปลายเปด เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 
 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 เคร่ืองมือและข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือและแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูลมีการ
ดําเนนิการสรางตามลําดับ ดังนี ้
 1.  ศึกษาลักษณะ รูปแบบ ละวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร  งานวิจยัที่เกี่ยวของ   
 2.  นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมนัน้มาสรางเปนแบบสอบถามที่เกีย่วกบัปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชือ่มตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 3.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ เพื่อตรวจสอบ 
เสนอแนะและปรับปรุงแกไข 
 4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากอาจารยทีป่รึกษาสารนพินธไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา 
 5.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอตออาจารยทีป่รึกษาสารนพินธ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบอีกคร้ังใหสมบูรณกอนนาํไปทดลองใช  (Try-out) 
 6.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out)   กับประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่ไมไดเปน
กลุมตัวอยางจํานวน  30 ชุด แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นจากแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดยใช
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใชสูตรของครอนบัค(Cronbach) ผลปรากฏ
วาไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.862 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บทําการเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามโดยทํา
การแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง แลวรอรับคืนดวยตนเอง โดยมีแหลงขอมูลดังนี้  
 1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก วารสารตางๆ บทความ วิทยานิพนธ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต แผนพับและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับรถไฟฟาเช่ือมตอทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ  
2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก การเก็บขอมูลจากการดําเนินการเก็บ 
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง  คือ ผูที่เคยใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิในเขต
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 ตัวอยาง 
 
4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจะนํามาดําเนินการวิเคราะห ดังนี้ 
 1.  เม่ือรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมดแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของแบบสอบถาม 
 2.  ประมูลผลขอมูลที่ลงรหัสแลว  นํามาบันทึกโดยเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรเพื่อการ
ประมวลผลขอมูลซ่ึงใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 3.  วิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา จากขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพและรายได โดยหาคาความถี่ (Frequency) และคิดเปนคารอยละ (Percentage)  
วิเคราะหสถิติเชิงปริมาณ จากขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.) 
 4.  วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานจากการสํารวจขอมูลดานสวนบุคคลและความ 
พึงพอใจของผูมาใชบริการรถไฟฟาเช่ือมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในแตละดาน ไดแกดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทาง
กายภาพและส่ิงแวดลอม และดานคุณภาพในการใหบริการ ระหวาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคาที (t-
test) และกรณีที่ระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป จะใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(one-way analysis of variance) ถามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงใช Least Significant 
Difference (LSD) ตรวจสอบความแตกตางระหวางกลุม 
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5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหดวยเคร่ืองไมโคร 
คอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูลซ่ึงใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพื่อหาคาสถิติดังนี้ 
 1.  คาสถิติพืน้ฐาน ไดแก 
  1.1  การหาคารอยละ(Percentage) สําหรับการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพือ่ใหทราบถึงลักษณะพืน้ฐานของขอมูล  
     

     P = 100x
n

fX




  

 
   เมื่อ  P   แทน คารอยละ 
          f    แทน ความถี่ในการปรากฎของขอมูล 
         X   แทน คาของขอมูลหรือคะแนน 
         n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
 
  1.2  การหาคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) สําหรับการวิเคราะหสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพือ่ใหทราบถึงลักษณะพืน้ฐานของขอมูล (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 39)  
     

      x  = 
n

x  

 
   เมื่อ         x      แทน คาเฉลี่ย 
                  x   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
          n      แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.3  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) สําหรับการวิเคราะหสถิติเชงิ
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใหทราบถึงลักษณะพืน้ฐานของขอมูล (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541: 
65) 

      S.D. =     
 1

22




nn

xxn  
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    เมื่อ        S.D.     แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 
                  x     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
                                    2x     แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 
                           n        แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก 
  2.1  หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหารคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α Coefficient 
ของ ครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา.  2546: 449) โดยใชสูตรดังนี ้
    

      
  ianceariancek

ianceariancek

var/cov11

var/cov


  

 
    เมื่อ   k       แทน จํานวนคําถาม 
   ariancecov    แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถามตางๆ 
                           iancevar   แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
 3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  สถิติ t-test ใชทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง 2 กลุมทีร่ะดับนัยสําคัญ 
.05  (ชูศรี วงศรัตนะ.  2541: 164-165)  เพื่อใชทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1  
     

      

2

2
2

1

2
1

21
21

n
S

n
S

xx
xxt




  

 
   เมื่อ       t  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 
               1x       แทน คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 1 
               2x        แทน คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ 2  
               2

1S         แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
                                2

2S         แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
             1n , 2n   แทน ขนาดกลุมตัวอยางที ่1และขนาดกลุมตัวอยางที ่2  
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  3.2  สถิติ One-way Analysis of Variance ANOVA หรือการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวโดยทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม จะใชสถิติ
วิเคราะหจากคา ANOVA(F) (กัลยา วานชิยบัญชา.  2544: 142) ใชสูตรดังนี้ 
 
ตาราง 2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) 
 

แหลงความแปรปรวน df ss MS F 

ระหวางประชากร 
 
 

ภายในประชากร 

1k  
 
 

kn   

bss  
 
 

wSS  

1


k

SS
MS b

b  

 

kn

SS
MS w

w 
  

 

w

b

MS

MS  

 
 

รวม 1n  TSS    

  
   เมื่อ k       แทนคา จํานวนกลุมของตัวอยางทีน่ํามาทดสอบสมมติฐาน 
       n       แทนคา ขนาดของกลุมตัวอยาง 
                 F       แทนคา คาสถติิที่ใชในการพจิารณาใน F-distribution 
                 bSS     แทนคา ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม 
                 1k    แทนคา ชั้นแหงความเปนอิสระระหวางกลุม 
                 wSS       แทนคา  ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Square) 
                 kn      แทนคา  ชัน้แหงความอิสระภายในกลุม 
                 bMS      แทนคา  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม 
                                                (Mean Square Between Groups) 
                   wMS     แทนคา คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 
                                               (Mean Square Within Groups) 
 
  กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความแตกตางเปน
รายคูที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่.05 หรือระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใชสูตรตามวิธ ี Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียกลุมตัวอยาง (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 
333) ใชสูตร ดังนี ้
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  เมื่อ  LSD  แทนคา ผลตางนยัสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุม ตัวอยางกลุมที ่i และ j 
    MSE  แทนคา Mean Square Error  wMS  
    k   แทนคา จํานวนกลุมของตัวอยางที่ใชทดสอบ 
    n   แทนคา ขนาดของกลุมตัวอยาง 
       แทนคา ความคลาดเคล่ือน 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการศึกษา งานวิจัยเร่ือง  "ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ และอักษรยอที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 X   แทน คาเฉลี่ย 
 S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
 t   แทน  คาสถิติที่ใชพจิารณา t-distribution  
 F   แทน  คาแจกแจงที่ใชพิจารณา F-distribution 
 Sig. (2-tailed) แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
 LSD  แทน Least Significant Difference 
 oH  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 aH  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน
ตามลําดับดังนี้ 
 สวนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2   การวิเคราะหความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   
 สวนที่ 3   การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สวนที่ 4   การวิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอแนะหลังการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิจากผูตอบแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลดานลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ   อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยแจกแจงจํานวน และคารอยละ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ตาราง 3  แสดงจํานวน และคารอยละ ของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลสวนบุคคล  จํานวน (คน)  รอยละ 
1. เพศ   
    ชาย  198 49.5 
    หญิง 202 50.5 

รวม 400         100.0 
2. อายุ   
    ตํ่ากวา 20  ป    41  10.3 
    21-29 ป    95  23.8 
    30-39 ป  144  36.0 
    40-49 ป    78  19.5 
    50 ป ข้ึนไป    42  10.5 

รวม 400 100.0 
3.  สถานภาพสมรส   
     โสด/หมาย 220   55.0 
     สมรส 180   45.0 

รวม 400 100.0 
4.  อาชีพ 
                 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
                 พนักงานเอกชน 

 
43 

112 

 
10.8 
28.0 

    ขาราชการ 89 22.3 
    ธุรกิจสวนตัว 85 21.3 
    อ่ืนๆ โปรดระบุ 71 17.8 

รวม               400         100.0 
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ตาราง 3  (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล  จํานวน (คน)  รอยละ 
5.  รายได   
ตํ่ากวา 10,000 บาท 54 13.5 
10,001 - 20,000 บาท 45 11.3 
20,001 - 30,000 บาท 221 55.3 
30,001 – 40,000 บาท 53 13.3 
40,001 บาทข้ึนไป 27 6.8 

รวม 400 100.0 
6. รายได (จัดกลุมใหม)   
ตํ่ากวา 10,000 บาท 54 13.5 
10,001 – 20,000 บาท 45 11.3 
20,001 – 30,000 บาท 221 55.3 
30,001 บาทข้ึนไป 80 20.1 

รวม 400 100.0 

 
 จากตาราง 3 แสดงใหเห็นถึงผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งใช
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 400 คน โดยสามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
 เพศ  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 202 คน คิดเปน   
รอยละ 50.5     อายุ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวนมากที่สุดมีอายุ 30 - 39 ป จํานวน144  
คน คิดเปนรอยละ 36     สถานภาพสมรส   กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพ
โสด/หมาย จํานวน 220  คน คิดเปนรอยละ 55  อาชีพ  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม จํานวนมาก
ที่สุดมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน112 คน คิดเปนรอยละ 28  รายไดตอเดือน เนื่องจากกลุม
ตัวอยางที่เก็บแบบสอบถาม มีรายได 40,001 บาทข้ึนไป นอยกวา 30  คน  ผูวิจัยจึงไดรวมกลุมตัวอยาง 
เปน 4 กลุม คือ รายไดตํ่ากวา 10,000 บาท , รายได 10,001 - 20,000 บาท, รายได  20,001 – 30,000 
บาท และรายได 30,001 บาทข้ึนไป  และพบวาผูตอ บแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดมีรายไดตอเดือน 
20,001 - 30,000 บาท จํานวน 221  คน คิดเปนรอยละ 55.3  
       สวนท่ี 2  การวิเคราะหความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ   
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ตาราง 4   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 
 

 
 จากตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานผลิตภัณฑ โดยมีความพึงพอใจตอ
ความเพียงพอของขบวนรถที่ใหบริการ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.05 
            ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานผลิตภัณฑ โดยมีความพึง
พอใจตอความปลอดภัยในการใชบริการ  อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.40    
           ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานผลิตภัณฑ โดยมีความพึง
พอใจตอความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในรถไฟ   อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.38 

 
ตาราง 5   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด 
ดานราคา 

ปจจัยทางการตลาด 
 X  S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ    
ความเพียงพอของขบวนรถทีใ่หบริการ 3.05 0.76 ปานกลาง 
ความปลอดภัยในการใชบริการ 3.40 1.07 ปานกลาง 
ความเหมาะสมของอุณหภูมภิายในรถไฟ 3.38 0.74 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.86 ปานกลาง 

ปจจัยทางการตลาด X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ดานราคา    

ความเหมาะสมของอัตราคาโดยสารเทยีบกับระยะทาง 3.67 0.73 มาก 
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 จากตาราง 5  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัย
ทางการตลาด ดานราคา ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ อยูใน
ระดับมาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67   
 
ตาราง 6   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด 

ดานการจัดจําหนาย 

 
 จากตาราง 6  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจทีม่ตีอปจจัย
ทางการตลาด ดานการจัดจําหนาย ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพงึ
พอใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.74  เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานการจัดจําหนาย โดยมี
ความพึงพอใจตอเคร่ืองจําหนายบัตรโดยสารอัตโนมัติมีความสะดวกและงายตอการใชงาน อยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉล่ียเทากับ  2.83 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานการจัดจําหนาย โดยมี
ความพึงพอใจตอเคร่ืองจัดจําหนายบัตรโดยสารมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ อยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลีย่เทากับ  2.65 
 
 
 
 
 

ปจจัยทางการตลาด 
 X  S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ดานการจัดจาํหนาย    
เคร่ืองจําหนายบัตรโดยสารอัตโนมัติมีความสะดวก 
และงายตอการใชงาน 

2.83 0.88 ปานกลาง 

เคร่ืองจัดจําหนายบัตรโดยสารมีจํานวนเพยีงพอตอความ
ตองการ 

2.65 0.95 ปานกลาง 

รวม 2.74 0.92 ปานกลาง 
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ตาราง 7  แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด 

 

 
 จากตาราง 7  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัย
ทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.83 เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา 
    ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด โดยมี
ความพึงพอใจตอความชัดเจนของขอมูลในส่ือประชาสัมพันธ  เชน  ส่ิงพิมพ ปายโฆษณา  อยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ  2.84 
               ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานการสงเสริมการตลาดโดย
มีความพึงพอใจตอการลดอัตราคาโดยสารในชวงแนะนํา สําหรับ City way ราคา 15 บาทตลอดสาย 
อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.82  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยทางการตลาด X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ดานการสงเสริมการตลาด    
ความชัดเจนของขอมูลในส่ือประชาสัมพันธ เชน  ส่ิงพิมพ  
ปายโฆษณา   

2.84 1.17 ปานกลาง 

การลดอัตราคาโดยสารในชวงแนะนาํสําหรับ City way  ราคา 
15 บาทตลอดสาย 

2.82 1.25 ปานกลาง 

รวม 2.83 1.21 ปานกลาง 
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ตาราง 8   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด 

ดานบุคคล 
 

 
 จากตาราง 8  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัย
ทางการตลาด ดานบุคคล  ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40   เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา 
    ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานบุคคล    โดยมีความพึง
พอใจตอการอํานวยความสะดวกของพนักงาน  เชน การใหคําแนะนําตางๆอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.36 
              ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานบุคคล โดยมีความพึงพอใจ
ตอมารยาทในการใหบริการของพนักงาน  อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ยเทากับ 3.43    
              ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานบุคคล  โดยมีความพึง
พอใจตอความเพียงพอของจํานวนพนักงานในแตละสถานี  อยูในระดับมาก   คาเฉลี่ยเทากับ 3.41 

 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยทางการตลาด 
 X  S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ดานบุคคล    

การอํานวยความสะดวกของพนักงาน  เชน การใหคําแนะนํา
ตางๆ 

3.36 0.97 ปานกลาง 

มารยาทในการใหบริการของพนักงาน 3.43 0.76 มาก 

ความเพียงพอของจํานวนพนักงานในแตละสถาน ี 3.41 0.86 มาก 

รวม 3.40 0.86 ปานกลาง 
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ตาราง 9   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด 
ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ   

 

 
 จากตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยทาง
การตลาด ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.16 เม่ือพิจารณาใน 
แตละขอพบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานกระบวนการสงมอบ
คุณภาพในการใหบริการ  โดยมีความพึงพอใจตอข้ันตอน/ วิธีการซื้อต๋ัวโดยสาร อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.19 
             ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานกระบวนการสงมอบ
คุณภาพในการใหบริการ  โดยมีความพึงพอใจตอความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงานหนา
เคานเตอร อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.19    
             ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานกระบวนการสงมอบ
คุณภาพในการใหบริการ  โดยมีความพึงพอใจตอการดูแลผูโดยสารในกรณีขบวนรถลาชา อยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.04 

 
 
 
 
 

ปจจัยทางดานการตลาด X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ      
ข้ันตอน/ วิธีการซื้อต๋ัวโดยสาร 3.25 0.98 ปานกลาง 
ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงานหนาเคานเตอร     3.19 1.00 ปานกลาง 
การดูแลผูโดยสารในกรณีขบวนรถลาชา 3.04 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.16 1.00 ปานกลาง 
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ตาราง 10   แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด 
ดานกายภาพ 

 

 
 จากตาราง 10   แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัย
ทางการตลาด ดานกายภาพ ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ   3.36    เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา  
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานกายภาพ  โดยมีความพึงพอใจตอ
ความสะอาดของสถานี อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.22 
            ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ดานกายภาพ  โดยมีความพึง
พอใจตอความเพียงพอของแสงสวางภายในสถานี  อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.23  
             ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางดานกายภาพ  โดยมีความพึงพอใจตอ
ความเพียงพอของพนักงานรักษาความปลอดภัยบนสถานี   อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.08 

             ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยทางดานกายภาพ  โดยมีความพึงพอใจตอ
ความชัดเจนของปายแสดงทิศทาง เขา – ออก จากสถานี   อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 

 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลปจจัยทางการตลาด X  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ดานกายภาพ    
ความสะอาดของสถาน ี 3.22 1.12 ปานกลาง 
ความเพียงพอของแสงสวางภายในสถาน ี 3.23 1.22 ปานกลาง 
ความเพียงพอของพนกังานรักษาความปลอดภัยบนสถาน ี 3.08 1.29 ปานกลาง 
ความชัดเจนของปายแสดงทิศทาง เขา – ออก จากสถาน ี 3.93 0.80 มาก 

รวม 3.36 1.11 ปานกลาง 
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 สวนที ่3   การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1   ผูโดยสารที่มีเพศแตกตางกนั มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกนั 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้
 Ho:  ผูโดยสารที่มีเพศแตกตางกนั มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูโดยสารที่มีเพศแตกตางกนั มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  2 กลุม
ที่เปนอิสระตอกัน โดยคํานวณจากคาที (Independent Sample t-test) ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( oH ) ก็ตอเมื่อ Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังนี้ 
 
ตาราง  11  แสดงผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการ

ใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตาม เพศ 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอปจจยัทาง
การตลาด   

ของผูโดยสารในการใชบริการ 

เพศ X  S.D. t-test Sig 

ดานผลิตภัณฑ 
ชาย 3.32 0.60 1.39 0.16 

หญิง 3.23 0.72     

ดานราคา 
ชาย 3.83 0.74 4.70* 0.00 

หญิง 3.50 0.68     

ดานการจัดจําหนาย 
ชาย 2.91 0.67 4.64* 0.00 

หญิง 2.57 0.78     

ดานการสงเสริมการตลาด 
ชาย 3.18 0.93 6.99* 0.00 

หญิง 2.48 1.07     

ดานบุคคล 
ชาย 3.60 0.71 5.32* 0.00 

หญิง 3.20 0.78     
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ตาราง  11  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอปจจยัทาง
การตลาด   

ของผูโดยสารในการใชบริการ 

เพศ X  S.D. t-test Sig 

ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการ
ใหบริการ 

ชาย 3.33 0.90 3.92* 0.00 

หญิง 2.99 0.88     

ดานกายภาพ 
ชาย 4.80 1.18 5.21* 0.00 

หญิง 4.17 1.23     

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 11  พบวา ความพึงพอใจที่มีมีตอปจจัยทางการตลาดรายดาน  ของผูโดยสารใน
การใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตาม เพศ ในดานราคา  ดานการจัด
จําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล  ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ  และ
ดานกายภาพ  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.00  ซึ่งนอยกวา 0.05 ทั้ง 6 ดาน นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0 )   ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูโดยสารที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน ในดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล  ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ  และดาน
กายภาพ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  สวนดาน
ผลิตภัณฑ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.16    ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( oH ) 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ไมแตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
 สมมติฐานที่ 2   ผูโดยสารที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 Ho: ผูโดยสารที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ไมแตกตางกัน 
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 H1: ผูโดยสารที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ   One-way Analysis of 
Variance ANOVA โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95%   แสดงดังนี้ 
 
ตาราง 12   แสดงผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการ

ใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตามอายุ 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอปจจยั
ทางการตลาดของผูโดยสาร 

อายุ X  S.D. F-test Sig 

ดานผลิตภัณฑ 

ตํ่ากวา 20 ป 3.20 0.71 4.01* 0.003 

21-29  ป 3.08 0.61   

30 – 39 ป 3.33 0.70   

40 – 49  ป 3.33 0.57   

 50  ปข้ึนไป 3.50 0.66    

 ตํ่ากวา 20 ป 3.44 0.60 11.02* 0.000 

 21-29  ป 3.61 0.59   

ดานราคา 30 – 39 ป 3.52 0.69   

 40 – 49  ป 4.12 0.88   

 50  ปข้ึนไป 3.67 0.67    

 ตํ่ากวา 20 ป 2.83 0.92 10.47* 0.000 

 21-29  ป 2.92 0.67   
ดานการจัดจําหนาย 30 – 39 ป 2.64 0.75   

 40 – 49  ป 2.40 0.41   

 50  ปข้ึนไป 3.17 0.88    

 ตํ่ากวา 20 ป 2.91 0.90 7.04* 0.000 

 21-29  ป 2.86 0.86   
ดานการสงเสริมการตลาด 30 – 39 ป 2.51 1.06   

 40 – 49  ป 3.09 1.06   

 50  ปข้ึนไป 3.30 1.30    
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ตาราง 12    
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอปจจยั
ทางการตลาดของผูโดยสาร 

อายุ X  S.D. F-test Sig 

ดานบุคคล 

ตํ่ากวา 20 ป 3.24 0.70 6.21* 0.000 
21-29  ป 3.38 0.66   
30 – 39 ป 3.23 0.79   
40 – 49  ป 3.70 0.88    
50  ปข้ึนไป 3.62 0.54   

ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพ 
ในการใหบริการ 

ตํ่ากวา 20 ป 3.30 1.02 8.30* 0.000 
21-29  ป 3.13 0.76   
30 – 39 ป 2.87 0.80   
40 – 49  ป 3.47 1.07    
50  ปข้ึนไป 3.50 0.77   

 ตํ่ากวา 20 ป 4.49 1.20 10.68* 0.000 

 21-29  ป 4.54 0.86   

ดานกายภาพ 30 – 39 ป 4.09 1.16   
 40 – 49  ป 4.64 1.44    

 50  ปข้ึนไป 5.40 1.36   

 
 จากตาราง 12 พบวา ความพึงพอใจมีตอปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตาม อายุ ในดานผลิตภัณฑมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
0.003   ดานราคา   ดานการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล  ดานกระบวนการสง
มอบคุณภาพในการบริการ  และดานกายภาพ  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000   ซึ่งนอยกวา 0.05 
นั่นคือ  ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0 )   ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูโดยสารที่มีอายุ
แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน ใน
ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล  ดาน
กระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ  และดานกายภาพ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  และเพื่อใหทราบวาผูโดยสารชวงอายุระดับใด มีความพึงพอใจตอ 
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ปจจัยทางการตลาด  ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน   ดังนั้นผูวิจัย
ไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีแบบ Least Significant Difference 
(LSD)    ดังนี้  
 
ตาราง 13    แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของชวงอายุที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ

ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
ผลิตภัณฑ 

 

อายุ 
  
 X  

ตํ่ากวา 20 ป 20 – 29 ป 30 – 39 ป 40 – 49 ป 50 ปข้ึนไป 

3.20 3.08 3.33 3.33 3.50 

ตํ่ากวา 20 ป 3.20 - 0.13 -0.12 -0.13 -0.30 

 (0.303) (0.289) (0.303) (0.034) 

20 -29 ป 3.08   -  -0.25* -0.26* -0.43* 

 (0.004) (0.011) (0.000) 

30 – 39 ป 3.33    -  -0.07 -1.82 

 (0.940) (0.114) 

40 – 49 ป 3.33     -  -0.17 

   (0.164) 
50 ป ข้ึนไป 3.50          -  

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 13   พบวา ผูโดยสารที่มีอายุ  20 - 29 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ       
30 – 39 ป  40 – 49 ป  และ 50 ปข้ึนไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุ      
20 - 29 ปมีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณ 
ดานผลิตภัณฑ  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป  40 – 49 ป  และ 50 ปข้ึนไป   0.25 , 0.26   และ 
0.43   คะแนน ตามลําดับ 

 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 14   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของชวงอายุที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
ราคา 

 

อายุ X  
ตํ่ากวา 20 ป 20 – 29 ป 30 – 39 ป 40 – 49 ป 50 ปข้ึนไป 

3.44 3.61 3.52 4.12 3.67 

ตํ่ากวา 20 ป 3.44 - -0.17 -0.08 -0.68* -0.23 

 (0.186) (0.505) (0.000) (0.136) 

20 -29 ป 3.61   -  0.09 -0.50* -0.06 

 (0.328) (0.000) (0.662) 

30 – 39 ป 3.52    -  -0.59* -0.15 

 (0.000) (0.231) 

40 – 49 ป 4.12     -  0.45* 

   (0.001) 
50 ป ข้ึนไป 3.67          -  

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 14   พบวา ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี
อายุ   40 – 49 ป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป มีความ
พึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคา  
นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   0.68  คะแนน  
 ผูโดยสารที่มีอายุ  20 -29 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุ  20 - 29 ป  มีความพึงพอใจตอปจจัยทาง
การตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคา นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ     
40 – 49 ป   0.50  คะแนน 

 ผูโดยสารที่มีอายุ  30 -39 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุ  30 - 39 ป  มีความพึงพอใจตอปจจัยทาง
การตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคานอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ      
40 – 49 ป   0.59  คะแนน 
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 ผูโดยสารที่มีอายุ  40 -49 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 50 ป ข้ึนไป   อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารท่ีมีอายุ 40 - 49 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทาง
การตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคามากกวาผูโดยสารที่มีอายุ 
50 ป ข้ึนไป   0.45    คะแนน 

 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 15   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของชวงอายุที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ

ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
การจัดจําหนาย 

 

อายุ X  
ตํ่ากวา 20 ป 20 – 29 ป 30 – 39 ป 40 – 49 ป 50 ปข้ึนไป 

2.83 2.92 2.64 2.40 3.17 

ตํ่ากวา 20 ป 2.83 - -0.09 0.19 -0.43* -0.34* 
 (0.491) (0.139) (0.002) (0.032) 

20 -29 ป 2.92   -  0.28* 0.52* -0.25 
 (0.003) (0.000) (0.06) 

30 – 39 ป 2.64    -  0.24* -0.52* 
 (0.02) (0.000) 

40 – 49 ป 2.40     -  -0.76* 
   (0.000) 

50 ป ข้ึนไป 3.17          -  

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 15  พบวา ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ    
40 – 49 ป   และ 50 ป ข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  
ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
การจัดจําหนาย  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป  และ 50 ป ข้ึนไป   0.43   และ 0.34   คะแนน 
ตามลําดับ  
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 ผูโดยสารที่มีอายุ  20 -29 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป   และ 40-49 
ป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุ  20 -29 ป มีความพึงพอใจตอปจจัย
ทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  มากกวา
ผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป   และ 40-49 ป   0.28   และ 0.52   คะแนน ตามลําดับ  
 ผูโดยสารที่มีอายุ  30 -39 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   และ 50 ป 
ข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุ  30 -39 ป มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   ดานการจัดจําหนาย  

มากกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49   ป   0.24   คะแนน  และนอยกวาอายุ 50 ป ข้ึนไป   0.52   คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีอายุ  30 -39 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 50 ป ข้ึนไป  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารท่ีมีอายุ  30 -39 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทาง
การตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)  ดานการจัด
จําหนาย  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ  50 ป ข้ึน 0.76   คะแนน  
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตาราง 16   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของชวงอายุที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
การสงเสริมการตลาด 

 

อายุ X  
ตํ่ากวา 20 ป 20 – 29 ป 30 – 39 ป 40 – 49 ป 50 ปข้ึนไป 

2.91 2.86 2.51 3.09 3.30 

ตํ่ากวา 20 ป 2.91 - 0.06 0.41* -0.18 -0.38 
 (0.768) (0.026) (0.378) (0.091) 

20 -29 ป 2.86   -  0.35* -0.23 -0.44* 
 (0.010) (0.141) (0.022) 

30 – 39 ป 2.51    -  -0.58* -0.79* 
 (0.000) (0.000) 

40 – 49 ป 3.09     -  -0.21 
   (0.292) 

50 ป ข้ึนไป 3.30          -  

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 16   พบวา ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ    
30 – 39 ป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป มีความพึงพอใจ
ตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการสงเสริม
การตลาด มากกวาผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป 0.41   คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีอายุ  20-29   ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป   และ 50 ป 
ข้ึนไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุ 20-29  ป มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดานการสงเสริม
การตลาด  มากกวาผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป  0.35   คะแนน และ นอยกวาอายุ  50 ป ข้ึนไป  0.44  
คะแนน 
 ผูโดยสารที่มีอายุ  30-39   ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   และ 50 ป 
ข้ึนไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุ  30-39  ป มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการสงเสริมการตลาด  
นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49  ป  และ อายุ  50 ป ข้ึนไป  0.58  คะแนน และ 0.79  คะแนน  
ตามลําดับ 
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 17   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของชวงอายุที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
บุคคล 

 

อายุ X  
ตํ่ากวา 20 ป 20 – 29 ป 30 – 39 ป 40 – 49 ป 50 ปข้ึนไป 

3.24 3.38 3.23 3.70 3.62 

ตํ่ากวา 20 ป 3.24 - -0.14 0.01 -0.45* -0.38* 
 (0.336) (0.926) (0.002) (0.023) 

20 -29 ป 3.38   -  0.15 -0.32* -0.24 
 (0.138) (0.006) (0.085) 

30 – 39 ป 3.23    -  -0.47* -0.39* 
 (0.000) (0.003) 

40 – 49 ป   3.70       -      0.08 
      
50 ป ข้ึนไป             

   
  3.62 

   
       (0.631) 

      - 
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 17  พบวา ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ    
40 – 49 ป   และ 50 ปข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  
ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
บุคคล  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป  และ 50 ปข้ึนไป  0.45 และ 0.38    คะแนน  ตามลําดับ  
ผูโดยสารที่มีอายุ  20-29  ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป      อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอายุ 20-29  ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการ
ใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานบุคคล  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   
0.32  คะแนน 
 ผูโดยสารที่มีอายุ 30-39   ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   และ 50 ป
ข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุ 30-39   ป  มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานบุคคล  นอยกวา
ผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   และ 50 ปข้ึนไป   0.47  และ 0.39    คะแนน  ตามลําดับ  
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 18   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของชวงอายุที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
กระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ 

 

อายุ X  
ตํ่ากวา 20 ป 20 – 29 ป 30 – 39 ป 40 – 49 ป 50 ปข้ึนไป 

3.30 3.13 2.87 3.47 3.50 

ตํ่ากวา 20 ป 3.30 - 0.17 0.43* -0.16 -0.20 
 (0.295) (0.005) (0.328) (0.299) 

20 -29 ป 3.13   -  0.26* -0.34* -0.37* 
 (0.024) (0.012) (0.023) 

30 – 39 ป 2.87    -  -0.50* -0.63* 
 (0.000) (0.000) 

40 – 49 ป 3.47     -  -0.03 
   (0.328) (0.838) 

50 ป ข้ึนไป 3.50          -  

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 18  พบวา ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ    
30 – 39 ป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป มีความพึง
พอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการ
สงมอบคุณภาพในการใหบริการ  มากกวาผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป   0.43    คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีอายุ  20-29  ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39  ป 40 – 49 ป    
และ  50 ป ข้ึนไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอายุ 20-29  ป มีความพึง
พอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการ
สงมอบคุณภาพในการใหบริการ  มากกวาผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป   0.26 คะแนน  แตนอยกวาอายุ 
40 – 49   ป    และ  50 ป ข้ึนไป  0.34     0.37   คะแนน ตามลําดับ 
 ผูโดยสารที่มีอายุ 30-39   ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   และ 50 ป
ข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุ 30-39   ป มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการสงมอบ
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คุณภาพในการใหบริการ  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   และ 50 ปข้ึนไป   0.50  และ 0.63    
คะแนน  ตามลําดับ  
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 19    แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของชวงอายุที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ

ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
กายภาพ 

 

อายุ X  
ตํ่ากวา 20 ป 20 – 29 ป 30 – 39 ป 40 – 49 ป 50 ปข้ึนไป 

4.49 4.54 4.09 4.64 5.40 

ตํ่ากวา 20 ป 4.49 - -0.06 0.40 -0.15 -0.92* 

 (0.800) (0.060) (0.503) (0.000) 

20 -29 ป 4.54   -  0.45* -0.10 -0.86* 

 (0.004) (0.592) (0.000) 

30 – 39 ป 4.09    -  -0.55* -1.31* 

 (0.001) (0.000) 

40 – 49 ป 4.64     -  -0.76* 

   (0.001) 
50 ป ข้ึนไป 5.40          -  

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 19  พบวา ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 
50  ปข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป มีความพึง
พอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  
นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 50 ป ข้ึนไป   0.92    คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีอายุ  20 - 29 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป  และ 50 ป
ข้ึนไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารท่ีมีอายุ 20 - 29 ปมีความพึงพอใจตอ



 57

ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ   มากกวา
ผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป  0.45  คะแนน และนอยกวาอายุ  50 ป ข้ึนไป  0.86  คะแนน 
 ผูโดยสารที่มีอายุ  30-39   ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   และ 50 ป
ข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุ 30-39   ป มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  นอยกวา
ผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   และ 50 ปข้ึนไป   0.55  และ 1.31    คะแนน  ตามลําดับ  
 ผูโดยสารที่มีอายุ   40 – 49 ป แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอายุ 50 ปข้ึนไป  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูโดยสารที่มีอายุ 40 - 49 ปมีความพึงพอใจตอปจจัยทาง
การตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  นอยกวาผูโดยสารที่มี
อายุ   50 ป ข้ึนไป  0.76  คะแนน 
สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานที่ 3   ผูโดยสารที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 Ho: ผูโดยสารที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไมแตกตางกัน 
 H1: ผูโดยสารที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ   t-test  โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 
95% 
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ตาราง 20  แสดงผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการ
ใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 
ความพึงพอใจท่ีมีตอปจจยัทาง

การตลาด   
สถานภาพ 
สมรส X  S.D. t-test Sig 

ดานผลิตภัณฑ 
โสด/หมาย     

สมรส  3.45 0.60   

ดานราคา 
โสด/หมาย 3.58 0.67 -2.65* 0.009 

สมรส  3.93 0.55   

ดานการจัดจําหนาย 
โสด/หมาย 3.84 0.76  3.16* 0.02 

สมรส  2.61 0.71   

ดานการสงเสริมการตลาด 
โสด/หมาย 2.89 0.88  1.26 0.21 

สมรส  2.75 1.24   

ดานบุคคล โสด/หมาย 3.38 0.73 -0.75 0.45 

 สมรส  3.43 0.82     

ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพใน โสด/หมาย 3.17 0.84 0.37 0.71 

การใหบริการ สมรส  3.14 0.98   

ดานกายภาพ 
โสด/หมาย 4.47 1.09 -0.24 0.81 

สมรส  4.50 1.40   

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 20  พบวา ความพึงพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาดรายดาน  ของผูโดยสารใน
การใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตาม สถานภาพสมรม ในดานผลิตภัณฑ  
ดานราคา   ดานการจัดจําหนาย มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.00,  0.009, 0.02     ซึ่งนอยกวา 0.05 
ทั้ง 3 ดาน  นั่นคือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0 )   ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูโดยสารที่
มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ  ดานราคา   ดานการจัดจําหนาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  สวนดานการจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล  ดาน
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กระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ  และดานกายภาพ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.21, 0.45,  
0.71,  0.81   ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( oH ) หมายความวา ผูโดยสารที่มี
สถานภาพสมราสแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
 สมมติฐานที่ 4   ผูโดยสารที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 Ho: ผูโดยสารที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ไมแตกตางกัน 
 H1: ผูโดยสารที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ   One-way Analysis of 
Variance ANOVA โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95%   แสดงไดดังนี้  
 

ตาราง  21  แสดงผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการ
ใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)  จําแนกตามอาชีพ 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอปจจยั
ทางการตลาดของผูโดยสาร 

อาชีพ X  S.D. t-test Sig 

ดานผลิตภัณฑ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 3.60 0.70 12.65* 0.000 

พนกังานเอกชน 3.35 0.72   

ขาราชการ 2.91 0.62   

ธุรกิจสวนตัว 3.44 0.42   

 อ่ืนๆ (นักเรียน) 3.21 0.65    
 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 3.84 0.69 5.36* 0.000 
 พนกังานเอกชน 3.73 0.72   
ดานราคา ขาราชการ 3.61 0.49   
 ธุรกิจสวนตัว 3.81 0.98   
 อ่ืนๆ (นักเรียน) 3.35 0.54    
 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 3.14 0.99 11.35* 0.000 
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ตาราง  21  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอปจจยั
ทางการตลาดของผูโดยสาร 

อาชีพ X  S.D. t-test Sig 

ดานการจัดจําหนาย 
 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 3.14 0.99 11.35* 0.000 

พนกังานเอกชน 2.93 0.68   

ขาราชการ 2.47 0.67    

ธุรกิจสวนตัว 2.50 0.47   

อ่ืนๆ (นักเรียน) 2.80 0.82   
    พนกังานรัฐวิสาหกิจ 3.34    1.20 5.40* 0.000 
 พนกังานเอกชน 2.89 0.87   
ดานการสงเสริมการตลาด ขาราชการ 2.47 1.07   
 ธุรกิจสวนตัว 2.89 1.26    
 อ่ืนๆ (นักเรียน) 2.82 0.83   

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 3.57 0.56 14.31* 0.000 

 พนกังานเอกชน 3.28 0.74   

ดานบุคคล ขาราชการ 3.04 0.86    

 ธุรกิจสวนตัว 3.83 0.65   

 อ่ืนๆ (นักเรียน) 3.42 0.69   

ดานกระบวนการสงมอบ 
คุณภาพในการใหบริการ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 3.41 0.78   8.25* 0.000 

พนกังานเอกชน 3.07 0.74   

ขาราชการ 2.76 0.83    

ธุรกิจสวนตัว 3.34    1.04   

อ่ืนๆ (นักเรียน) 3.41 0.95   

ดานกายภาพ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 5.17 1.47 11.25* 0.000 

พนกังานเอกชน 4.55 0.95   

ขาราชการ 3.82 1.30    

ธุรกิจสวนตัว 4.60 1.30   

อ่ืนๆ (นักเรียน) 4.66 1.00   
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 21  พบวา ความพึงพอใจมีตอปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการ
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตาม อาชีพ ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา   ดานการจัด
จําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล  ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ  และ
ดานกายภาพ  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000   ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ  ปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0 )   ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูโดยสารที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจใน
การใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  และเพื่อใหทราบวาผูโดยสารอาชีพใด มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด  ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน   ดังนั้นผูวิจัย
ไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีแบบ Least Significant Difference 
(LSD)    ดังนี้  
 
ตาราง 22    แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอาชีพที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ

ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
ผลิตภัณฑ 

 

อาชีพ 

  
 X  

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
เอกชน 

ขาราชการ 
ธุรกิจ
สวนตัว 

อ่ืนๆ 
(นักเรียน) 

3.14 2.93 2.47 2.50 2.80 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.14 - 0.25* 0.69* 0.16 0.40* 

 (0.027) (0.000) (0.17) (0.001) 

พนกังานเอกชน 2.93   -  0.44* -0.09 0.15 

 (0.000) (0.33) (0.12) 

ขาราชการ 2.47    -  -0.53* -0.30* 

 (0.000) (0.000) 

ธุรกิจสวนตัว 2.50     -  0.24* 

   (0.17) (0.02) 

อ่ืนๆ (นักเรียน) 2.80          -  

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 22  พบวา ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอาชีพพนักงานเอกชน  ขาราชการ และ อ่ืนๆ (นักเรียน)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานผลิตภัณฑ  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพพนักงาน
เอกชน  ราชการ และ อ่ืนๆ (นักเรียน)   0.25,  0.69  และ 0.40    คะแนน  ตามลําดับ 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพ ขาราชการ   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานผลิตภัณฑ  มากกวา
ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ  0.44   คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว  และ 
อ่ืนๆ (นักเรียน)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ ขาราชการ มีความพึง
พอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานผลิตภัณฑ  
นอยกวากวาผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว  และ อ่ืนๆ (นักเรียน)  0.53  และ 0.43    คะแนน  
ตามลําดับ 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว     แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพ อ่ืนๆ (นักเรียน)   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว     มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานผลิตภัณฑ  มากกวา
ผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)  0.24   คะแนน   
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 23   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอาชีพที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิดาน
ราคา 

 

อาชีพ 

  

X  

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
เอกชน 

ขาราชการ 
ธุรกิจ
สวนตัว 

อ่ืนๆ 
(นักเรียน) 

3.84 3.73 3.60 3.81 3.35 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.84 - 0.11 0.23 0.03 0.49* 

 (0.41) (0.082) (0.849) (0.000) 

พนกังานเอกชน 3.73   -  0.13 -0.08 0.38* 

    (0.216) (0.437) (0.000) 

ขาราชการ 3.60    -  -0.21* 0.25* 

     (0.000) (0.025) 

ธุรกิจสวนตัว 3.81 - - - - 0.46* 

   - -  -  (0.000) 

อ่ืนๆ (นักเรียน) 3.35   -  -  - 

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 23  พบวา ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอาชีพ อ่ืนๆ (นักเรียน)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ดานราคา มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพ อ่ืนๆ (นักเรียน)   0.49    คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพ อ่ืนๆ (นักเรียน)      
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคา มากกวา
ผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)     0.38   คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว  และ 
อ่ืนๆ (นักเรียน)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ ขาราชการ มีความพึง
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พอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคา  นอย
กวากวาผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว 0.21 คะแนน และ มากกวาอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)  0.25    
คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว     แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพ อ่ืนๆ (นักเรียน)   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว     มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคา  มากกวา
ผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)  0.46  คะแนน   
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 24   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอาชีพที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ

ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
การจัดจําหนาย 

 

อาชีพ 

  
 X  

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
เอกชน 

ขาราชการ ธุรกิจ
สวนตัว 

อ่ืนๆ  
(นักเรียน) 

3.14 2.93 2.47 2.50 2.80 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.14 - 0.21 0.67* 0.64* 0.34* 

 (0.106) (0.000) (0.000) (0.015) 

พนกังานเอกชน 2.93   -  0.47* 0.43 0.13 

 (0.000) (0.000) (0.227) 

ขาราชการ 2.47    -  -0.03 0.34* 

 (0.754) (0.003) 

ธุรกิจสวนตัว 2.50     -  -0.30* 

   (0.008) 
อ่ืนๆ (นักเรียน) 2.80          -  

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 24  พบวา ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ   อาชีพธุรกิจสวนตัว  และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทาง
การตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  มากกวา
ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ   อาชีพธุรกิจสวนตัว  และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   0.67,  0.64  และ 0.34    
คะแนน ตามลําดับ   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ      
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  
มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ   0.47   คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ ขาราชการ มีความพึงพอใจตอปจจัย
ทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  มากกวา
กวาผูโดยสารที่มีอาชีพอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   0.34   คะแนน 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว     แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพ อ่ืนๆ (นักเรียน)   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว     มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย    
นอยกวาผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)  0.30  คะแนน   
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 25   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอาชีพที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
การสงเสริมการตลาด 

 

อาชีพ 

  
 X  

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
เอกชน 

ขาราชการ ธุรกิจ
สวนตัว 

อ่ืนๆ  
(นักเรียน) 

3.34 2.89 2.47 2.88 2.82 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.34 - 0.45* 0.87* 0.45* 0.52* 

 (0.016) (0.000) (0.020) (0.010) 

พนกังานเอกชน 2.89   -  0.42* 0.01 0.07 

 (0.004) (0.968) (0.650) 

ขาราชการ 2.47    -  -0.42* -0.35* 

 (0.009) (0.034) 

ธุรกิจสวนตัว 2.88     -  0.07 

     (0.020) (0.695) 

อ่ืนๆ (นักเรียน) 2.82          -  

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 25  พบวา ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน    ขาราชการ   อาชีพธุรกิจสวนตัว  และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจ
ตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  
มากกวาผูโดยสารท่ีมีอาชีพ พนักงานเอกชน พนักงานขาราชการ   อาชีพธุรกิจสวนตัว  และอาชีพอ่ืนๆ  
0.45, 0.87,  0.45 ,  และ 0.52    คะแนน ตามลําดับ   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ      
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  
มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ   0.42   คะแนน   
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 ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว และ
อาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ ขาราชการ มี
ความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการ
จัดจําหนาย  นอยกวากวาผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)  0.42 และ 0.35   
คะแนน ตามลําดับ 
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 26   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอาชีพที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ

ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
บุคคล 

 

อาชีพ 

  
 X  

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
เอกชน 

ขาราชการ ธุรกิจ
สวนตัว 

อ่ืนๆ  
(นักเรียน) 

3.57 3.28 3.04 3.83 3.42 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.57 - 0.29 0.52* -0.27* 0.15 

 (0.026) (0.000) (0.051) (0.290) 

พนกังานเอกชน 3.28   -  0.23* -0.55 -0.14 

 (0.025) (0.000) (0.199) 

ขาราชการ 3.04    -  -0.79* -0.30* 

     (0.000) (0.001) 

ธุรกิจสวนตัว 3.83     -  0.41* 

      (0.000) 

อ่ืนๆ (นักเรียน) 3.42       -  

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 26  พบวา ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอาชีพ ขาราชการ  และ อาชีพธุรกิจสวนตัว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดย
ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
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รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานบุคคล  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพ ขาราชการ 0.52  
คะแนน  และนอยกวาอาชีพธุรกิจสวนตัว  0.27  คะแนน  
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ      
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการบุคคล  มากกวา
ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ   0.23   คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว และ
อาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ ขาราชการ มี
ความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
บุคคล  นอยกวากวาผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   0.79  และ 0.30  
คะแนน ตามลําดับ 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการบุคคล  มากกวา
ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ   0.41   คะแนน   
  สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 27   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอาชีพที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
กระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ 

 

อาชีพ 

  
 X  

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
เอกชน 

ขาราชการ ธุรกิจ
สวนตัว 

อ่ืนๆ  
(นักเรียน) 

3.41 3.07 2.76 3.34 3.41 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.41 - 0.34 0.65* 0.07 -0.002 

 (0.031) (0.000) (0.670) (0.989) 

พนกังานเอกชน 3.07   -  0.31* -0.27* -0.34* 

 (0.014) (0.032) (0.010) 

ขาราชการ 2.76    -  -0.58* -0.65* 

     (0.670) (0.989) 

ธุรกิจสวนตัว 3.34     -  0.07 

      (0.609) 

อ่ืนๆ (นักเรียน) 3.41          -  

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 27   พบวา ผูโดยสารท่ีมีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอาชีพ ขาราชการ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพ 
ขาราชการ 0.65  คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ      
อาชีพธุรกิจสวนตัว และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มี
อาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพ
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ขาราชการ   0.31   คะแนน   และนอยกวาอาชีพธุรกิจสวนตัว และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)    0.27,  0.34   
คะแนน  ตามลําดับ 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานขาราชการ  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี อาชีพธุรกิจ
สวนตัว และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ 
พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  นอยกวาอาชีพธุรกิจสวนตัว และอาชีพ
อ่ืนๆ (นักเรียน)    0.58,  0.65   คะแนน  ตามลําดับ 
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 28   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของอาชีพที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ

ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
กายภาพ 

 

อาชีพ 

  
 X  

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
เอกชน 

ขาราชการ ธุรกิจ
สวนตัว 

อ่ืนๆ  
(นักเรียน) 

5.17 4.55 3.82 4.60 4.66 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

5.17 - 0.62* 1.35* 0.57* 0.51* 

 (0.004) (0.000) (0.010) (0.026) 

พนกังานเอกชน 4.55   -  0.73* -0.45 -0.11 

 (0.000) (0.789) (0.535) 

ขาราชการ 3.82    -  -0.77* -0.84* 

     (0.010) (0.026) 

ธุรกิจสวนตัว 4.60     -  -0.07 

      (0.729) 

อ่ืนๆ (นักเรียน) 4.66     - 

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 28   พบวา ผูโดยสารท่ีมีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีอาชีพพนักงานเอกชน  อาชีพขาราชการ  อาชีพธุรกิจสวนตัว  และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจ
ตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  
มากกวาผูโดยสารที่มีผูโดยสารที่มีอาชีพพนักงานเอกชน  อาชีพขาราชการ  อาชีพธุรกิจสวนตัว  และ
อาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)  0.62, 1.35, 0.57,  0.51  คะแนน  ตามลําดับ 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ      
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ   มากกวา
ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ   0.73   คะแนน    
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานขาราชการ  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มี อาชีพธุรกิจ
สวนตัว และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีอาชีพ 
พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  นอยกวาอาชีพธุรกิจสวนตัว และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)    0.77,  0.84   
คะแนน  ตามลําดับ 
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานที่ 5   ผูโดยสารที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 Ho: ผูโดยสารที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ไมแตกตางกัน 
 H1: ผูโดยสารที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
 เนื่องจากกลุมตัวอยางที่เก็บแบบสอบถาม มีรายได 40,001 บาทข้ึนไป นอยกวา 30   คน  
ผูวิจัยจึงไดรวมกลุมตัวอยาง เปน 4 กลุม คือ รายไดตํ่ากวา 10,000 บาท , รายได 10,001 - 20,000 
บาท, รายได  20,001 – 30,000 บาท และรายได 30,001 บาทข้ึนไป   
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ   One-way Analysis of 
Variance ANOVA โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  แสดงไดดังนี้  
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ตาราง  29    แสดงผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารใน
การใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตามรายได 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอ
ปจจัยทางการตลาด 

รายได X  S.D. F-test Sig 

 ตํ่ากวา 10,000 บาท 3.22 0.65 6.37* 0.000 

ดานผลิตภัณฑ 10,001- 20,000 บาท 2.93 0.64   

 20,001 - 30,000 บาท  3.29 0.65   

 30,001 บาทข้ึนไป 3.45 0.65   

 ตํ่ากวา 10,000 บาท 3.43 0.57 2.65* 0.049 

ดานราคา 10,001- 20,000 บาท  3.60 0.62   

                   20,001 - 30,000 บาท 3.71 0.78   

   30,001 บาทข้ึนไป 3.74 0.69   

 ตํ่ากวา 10,000 บาท 2.87 0.83 5.96* 0.001 

ดานการจัดจําหนาย 10,001- 20,000 บาท 2.66   0.77   

 20,001- 30,000 บาท 2.62 0.63   

 30,001 บาทข้ึนไป 3.00 0.89   

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 2.90 0.79 4.89* 0.002 

10,001- 20,000 บาท 2.57 1.01   

20,001- 30,000 บาท 2.73 1.06   

30,001 บาทข้ึนไป 3.19 1.15   

 ตํ่ากวา 10,000 บาท 3.41 0.76 3.07* 0.028 

บุคคล 10,001- 20,000 บาท 3.15 0.76   

 20,001- 30,000 บาท 3.38 0.83   

 30,001 บาทข้ึนไป 3.58 0.53   

 ตํ่ากวา 10,000 บาท 3.38 1.00 3.05* 0.029 

ดานกระบวนการสง 10,001- 20,000 บาท 2.93 0.84   

มอบคุณภาพ  20,001- 30,000 บาท 3.10 0.91   

 30,001 บาทข้ึนไป 3.30 0.81   
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ตาราง  29    (ตอ) 
 

ความพึงพอใจท่ีมีตอ
ปจจัยทางการตลาด 

รายได X  S.D. F-test Sig 

ดานกายภาพ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 4.71 1.03 6.00* 0.001 

10,001- 20,000 บาท 4.06 1.11   

20,001- 30,000 บาท 4.37 1.24   

30,001 บาทข้ึนไป 4.89 1.34   

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 29   พบวา ความพึงพอใจมีตอปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใช
บริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จําแนกตามรายได ในดานผลิตภัณฑมี ดานราคา   ดาน
การจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล  ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ  
และดานกายภาพ  มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000,  0.049, 0.001, 0.002, 0.028,  0.029 และ 
0.001   ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ  ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0 )   ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูโดยสารที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว  
และเพื่อใหทราบวาผูโดยสารรายไดระดับใด มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด  ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน   ดังนั้นผูวิจัยไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคู ดวยวิธีแบบ Least Significant Difference (LSD)    ดังนี้  
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ตาราง 30    แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
ผลิตภัณฑ 

 

รายได 

  
 X  

ตํ่ากวา 
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

20,001- 
30,000 บาท 

30,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.22 2.93 3.29 3.45 
ตํ่ากวา 10,000 บาท 3.22 - 0.28* -0.08 -0.24* 

 (0.032) (0.430) (0.038) 
10,001- 20,000 บาท 2.93   -  -0.36* -0.52 

 (0.001) (0.000) 
20,001- 30,000 บาท 3.29    -  -0.16 

 (0.060) 
30,001 บาทข้ึนไป 3.45 - - - - 

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 30  พบวา ผูโดยสารท่ีมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารท่ีมีรายได    10,001- 20,000 บาท และ 30,000 บาทข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ใน
การใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานผลิตภัณฑ  มากกวาผูโดยสารที่มีรายได    
10,001- 20,000 บาท 0.28  คะแนน  และนอยกวารายได  30,001 บาทข้ึนไป   0.24  คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีรายได 10,000-20,000 บาท  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีรายได    
20,001- 30,000 บาท  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีรายได10,000-20,000 
บาท  บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ดานผลิตภัณฑ  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    20,001- 30,000 บาท 0.36  คะแนน   
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 31    แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
ราคา 

 

รายได 

  
 X  

ตํ่ากวา 
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

20,001- 
30,000 บาท 

30,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.43 3.60 3.71 3.74 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 3.43 - -0.17 -0.28* -0.31* 

 (0.234) (0.010) (0.015) 

10,001- 20,000 บาท 3.60   -  -0.11 -0.14 

 (0.351) (0.308) 

20,001- 30,000 บาท 3.71    -  0.03 

 (0.774) 

30,001 บาทข้ึนไป 3.74     -  

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 31  พบวา ผูโดยสารท่ีมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารท่ีมีรายได    20,001- 30,000 บาท และ 30,001 บาทข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ใน
การใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคา  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    
20,001- 30,000 บาท  และ 30,001 บาทข้ึนไป   0.28  คะแนน  และ 0.31  คะแนน ตามลําดับ   
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 32    แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
การจัดจําหนาย 

 

รายได 

  
 X  

ตํ่ากวา 
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

20,001- 
30,000 บาท 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

2.87 266 2.62 3.00 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 2.87 - 0.21 0.25* -0.129 

   (0.147) (0.028) (0.315) 

10,001- 20,000 บาท 2.66   -  0.03 -0.34* 

 (0.795) (0.012) 

20,001- 30,000 บาท 2.62    -  -0.37* 

 (0.000) 

30,001 บาทข้ึนไป 3.00     -  

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 32  พบวา ผูโดยสารท่ีมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีรายได   20,001 - 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มี
รายไดตํ่ากวา 10,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  มากกวาผูโดยสารที่มีรายได  20,001- 30,000 บาท  0.25  
คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีรายได 10,000 – 20,000 บาท  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีรายได    
30,000 บาทข้ึนไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีรายได10,000 – 20,000 
บาท    มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ดานการจัดจําหนาย  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    30,001 บาทข้ึนไป  0.34 คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีรายได 20,000 – 30,000 บาท  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีรายได   
30,001บาทข้ึนไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีรายได 20,000 – 30,000 
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บาท    มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ดานการจัดจําหนาย  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    30,001 บาทข้ึนไป  0.37   คะแนน   
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 33   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ

ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
การสงเสริมการตลาด 

 

รายได 

  
 X  

ตํ่ากวา 
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

20,001- 
30,000 บาท 

30,001 บาท 
ข้ึนไป 

2.90 2.57 2.73 3.19 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 2.90 - 0.33 0.17 -0.30 

 (0.117) (0.299) (0.109) 

10,001- 20,000 บาท 2.57   -  -0.17 -0.63* 

 (0.331) (0.001) 

20,001- 30,000 บาท 2.73    -  -0.46* 

 (0.001) 

30,001 บาทข้ึนไป 3.19     -  

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 33  พบวา ผูโดยสารที่มีรายได10,001- 20,000 บาท  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารท่ีมีรายได    30,000 บาทข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มี
รายได 10,001- 20,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการสงเสริมการตลาด  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได  30,001 บาทข้ึนไป   
0.63  คะแนน   
 ผูโดยสารที่มีรายได 20,000 – 30,000 บาท  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารที่มีรายได    
30,000 บาทข้ึนไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีรายได 20,000 – 30,000 
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บาท    มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ดานการสงเสริมการตลาด  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได   30,001 บาทข้ึนไป  0.46   คะแนน   
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 34   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ

ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
บุคคล 

 

รายได 

  
 X  

ตํ่ากวา 
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

20,001- 
30,000 บาท 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

3.41 3.15 3.38 3.58 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 3.41 - 0.27 0.30 -0.16 

 (0.086) (0.793) (0.231) 

10,001- 20,000 บาท 3.15   -  -0.23 -0.43* 

 (0.061) (0.003) 

20,001- 30,000 บาท 3.38    -  -0.19 

 (0.055) 

30,001 บาทข้ึนไป 3.58     -  

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 34  พบวา ผูโดยสารท่ีมีรายได 10,001- 20,000 บาท  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารท่ีมีรายได    30,001 บาทข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มี
รายได 10,001- 20,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานบุคคล  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได   30,001  บาทข้ึนไป    0.43  
คะแนน    
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 35   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
กระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ 

 

รายได 

  
 X  

ตํ่ากวา 
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

20,001- 
30,000 บาท 

30,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.38 2.93 3.10 3.30 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 3.38 - 0.45* 0.28* 0.08 

 (0.013) (0.043) (0.629) 

10,001- 20,000 บาท 2.93   -  -0.17 -0.37* 

 (0.238) (0.026) 

20,001- 30,000 บาท 3.10    -  -0.20 

 (0.088) 

30,001 บาทข้ึนไป 3.30     -  

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 35  พบวา ผูโดยสารที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000  บาท  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีรายได    10,001- 20,000 บาท และ 20,001- 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000  บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ใน
การใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  
มากกวาผูโดยสารที่มีรายได    10,001- 20,000 บาท และ 20,001- 30,000 บาท 0.45  และ  0.28   
คะแนน  ตามลําดับ 
  ผูโดยสารที่มีรายได 10,001- 20,000 บาท  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารท่ีมีรายได    
30,001 บาทข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีรายได 10,001- 20,000 
บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    30,001 บาทข้ึนไป    
0.37  คะแนน    
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 36  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของรายไดที่ตางกันกับความพึงพอใจที่มีตอ
ปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
กายภาพ 

 

รายได 

  
 X  

ตํ่ากวา 
10,000 บาท 

10,001- 
20,000 บาท 

20,001- 
30,000 บาท 

30,001 บาท
ข้ึนไป 

4.71 4.06 4.34 4.89 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 4.71 - 0.65* 0.34 -0.18 

 (0.008) (0.068) (0.408) 

10,001- 20,000 บาท 4.06   -  -0.31 -0.83* 

 (0.118) (0.000) 

20,001- 30,000 บาท 4.37    -  -0.52* 

 (0.001) 

30,001 บาทข้ึนไป 4.89     -  

 
*  มนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 36  พบวา ผูโดยสารที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000  บาท  แตกตางเปนรายคูกับ
ผูโดยสารที่มีรายได    10,001- 20,000 บาท  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสาร
ที่มรายไดตํ่ากวา 10,000  บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  มากกวาผูโดยสารที่มีรายได    10,001- 20,000 บาท  0.65   
คะแนน   
  ผูโดยสารที่มีรายได 10,001- 20,000 บาท  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารท่ีมีรายได    
30,001 บาทข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีรายได 10,001- 20,000 
บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ดานกายภาพ  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    30,001 บาทข้ึนไป    0.83  คะแนน    
 ผูโดยสารที่มีรายได 20,001- 30,000 บาท  แตกตางเปนรายคูกับผูโดยสารท่ีมีรายได    
30,001 บาทข้ึนไป   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยผูโดยสารที่มีรายได 20,001- 30,000 
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บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ดานกายภาพ  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    30,001 บาทข้ึนไป    0.52  คะแนน    
 สวนคูอ่ืน ๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 37  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 1:  
ผูโดยสารที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

ดานผลิตภัณฑ  

ดานราคา  

ดานการจัดจําหนาย  

ดานการสงเสริมการตลาด  

ดานบุคคล  

ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  

ดานกายภาพ  
สมมติฐานขอที่ 2:  
ผูโดยสารที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

ดานผลิตภัณฑ  

ดานราคา  

ดานการจัดจําหนาย  

ดานการสงเสริมการตลาด  

ดานบุคคล  

ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  

ดานกายภาพ  
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ตาราง 37  (ตอ) 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 3:  

ผูโดยสารที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

ดานผลิตภัณฑ  

ดานราคา  

ดานการจัดจําหนาย  

ดานการสงเสริมการตลาด  

ดานบุคคล  

ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  

ดานกายภาพ  
สมมติฐานขอที่ 4:  

ผูโดยสารที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  แตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

ดานผลิตภัณฑ  

ดานราคา  

ดานการจัดจําหนาย  

ดานการสงเสริมการตลาด  

ดานบุคคล  

ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  

ดานกายภาพ  
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ตาราง 37  (ตอ) 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 5:  
ผูโดยสารที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อม
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

ดานผลิตภัณฑ  

ดานราคา  

ดานการจัดจําหนาย  

ดานการสงเสริมการตลาด  

ดานบุคคล  

ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  

ดานกายภาพ  

 
 สวนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอะแนะของผูตอบแบบสอบ  ไดแก  ดาน
ผลิตภัณฑ, ดานการสงเสริมการตลาด  โดยแจกแจงจํานวน และคารอยละ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 พบวาจากผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนทั้งหมด  400  คน  มีผูใหขอมูลปญหาและ
ขอเสนอแนะจํานวนทั้งส้ิน  122  คน  โดยสามารถแบงไดเปนดานผลิตภัณฑ  จํานวน  70 คน จําแนก
ปญหาและขอเสนอแนะได 2  ประเด็น คือ  
 1.  ประตูเปด-ปดเสียงดังเกินไป จํานวน  45 คน คิดเปน  รอยละ 11.25  ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 400  คน     
 2.  การเพิ่มรอบ หรือขบวนใหมากข้ึนเพื่อรองรับผูโดยสาร ในชวงช่ัวโมงเรงดวน จํานวน 25 
คน  คิดเปน รอยละ 6.25 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400  คน     
 และในดานการสงเสริมการตลาด  จํานวน  52 คน  จําแนกปญหาและขอเสนอแนะได  2 
ประเด็น  คือ  
 1.  ควรมีเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธใหมากข้ึน จํานวน 20 คน  คิดเปน รอยละ 5 ของ
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400  คน     
 2.  การกําหนดอัตราคาโดยสาร เชน  เปนรายเดือน  จํานวน  32 คน คิดเปน รอยละ 8  ของ
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400  คน    



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอปจจัยทางการตลาด  ของผูโดยสารใน
การใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหทราบถึงความพึง
พอใจที่มีตอดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดาน
กระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  และดานกายภาพ เพื่อเปนประโยชนตอการรถไฟแหง
ประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม ที่จะสามารถนําขอมูลงานวิจัยไปใชประโยชนปรับปรุงและพัฒนา 
การกําหนดนโยบายการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบริโภค  รวมทั้งเพื่อเปนกรณีศึกษาในการลงทุนของโครงการตางๆ ในการแกปญหาจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครตอไป   
 
สังเขปความมุงหมาย ความสําคัญ สมมติฐานและวิธีดําเนินการวิจัย 
       ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
   2.  เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจรายดานตางๆ ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
         3.  เพื่อรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ 
  
 ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอการรถไฟแหงประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม ที่จะ
สามารถนําขอมูลงานวิจัยไปใชประโยชนปรับปรุงและพัฒนา การกําหนดนโยบายการดําเนินงานใหมี
ความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค  รวมทั้งเพื่อเปนกรณีศึกษาในการ
ลงทุนของโครงการตางๆ ในการแกปญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครตอไป 
  
 สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ผูโดยสารที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
 2.  ผูโดยสารที่อายุตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
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 3.  ผูโดยสารที่มีสถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ  แตกตางกัน 
 4.  ผูโดยสารที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  แตกตางกัน 
 5.  ผูโดยสารที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือและข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับดังนี้ 
 1.  ศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค และทฤษฎีตางๆ ที่กลาวมาขางตน
จากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนนําขอมูลเหลานี้มาสรางแบบสอบถามที่ใชในการวจิยั
ในคร้ังนี้ 
 2.  รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวม แบงได  3   ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูที่เคยใชบริการรถรถไฟฟา
เชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดสวน
บุคคลตอเดือน มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) โดยคําถามจะเปนลักษณะ
ใหเลือกตอบ (Multiple Choice) ไดเพียงคําตอบเดียว จํานวนทั้งส้ิน 5  ขอ  
  ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มีตอระบบรถไฟฟาเช่ือมตอ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ทั้ง 7  ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ,  ดานราคาม  ดานการจัดจําหนาย,  ดาน
การสงเสริมการตลาด,   ดานบุคคล,   ดานคุณภาพในการใหบริการ  และดานลักษณะทางกายภาพ
และส่ิงแวดลอม 
  คําถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended Question) และเปน
มาตรฐานวัดลิเคอรท สเกล (Likert scale) ซึ่งจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตภาคชั้น (Interval 
scale) มี  5 ระดับ   
  ตอนท่ี 3   คําถามปลายเปด เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 
 
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 เคร่ืองมือและข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือและแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูลมีการ
ดําเนินการสรางตามลําดับ ดังนี้ 
 1.  ศึกษาลักษณะ รูปแบบ ละวิธีการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
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 2.  นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมนั้นมาสรางเปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 3.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบ 
เสนอแนะและปรับปรุงแกไข 
 4.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธไปตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา 
 5.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบอีกคร้ังใหสมบูรณกอนนําไปทดลองใช  (Try-out) 
 6.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out)   กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด  
 
 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 เพื่อใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ และ
เสนอแนะเพิ่มเติม และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out ) กับผูที่เคยใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 30 ชุด พรอมทั้งหา
ความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient)โดยใชสูตรของ ครอนบัค (Cronbach) ผลปรากฏวาไดคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามเทากับ   0.862 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บทําการเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามโดยทํา
การแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง แลวรอรับคืนดวยตนเอง โดยมีแหลงขอมูลดังนี้  
 1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแก วารสารตางๆ บทความ วิทยานิพนธ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต แผนพับและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกับรถไฟฟาเช่ือมตอทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ  
 2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแก การเก็บขอมูลจากการดําเนินการเก็บ
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง  คือ ผูที่เคยใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ใน
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 ตัวอยาง 
 
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจะนํามาดําเนินการวิเคราะห ดังนี้ 
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 1.  เมื่อรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมดแลว ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของแบบสอบถาม 
 2.  ทําการลงรหัสขอมูลที่ได  และนําไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสถิติ
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 3.  วิเคราะหคาสถิติเชิงพรรณนา จากขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได โดยหาคาความถี่(Frequency) และคิดเปนคารอยละ (Percentage)  
วิเคราะหสถิติเชิงปริมาณ จากขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation S.D.) 
 4.  วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานจากการสํารวจขอมูลดานสวนบุคคลและความพึง
พอใจของผูมาใชบริการรถไฟฟาเช่ือมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในแตละดาน ไดแกดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม และดานคุณภาพในการใหบริการ ระหวาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคาที (t-test) และ
กรณีที่ระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป จะใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
analysis of variance) ถามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงใช Least Significant 
Difference (LSD) ตรวจสอบความแตกตางระหวางกลุม 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ผลจากการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ  ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยสรุปผลไดดังนี้ 
 สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งจําแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน  
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 202  คน คิดเปนรอยละ 50.5  มีอายุ 30-
39  ป จํานวน 144  คน คิดเปนรอยละ 36  มีสถานภาพโสด/หมาย  จํานวน 220  คน คิดเปนรอยละ 55  
มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน จํานวน 112  คน คิดเปนรอยละ 28  มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 
30,000 บาท จํานวน 221  คน คิดเปนรอยละ 55.3    
 สวนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร   ในดาน
ผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการสง
มอบคุณภาพในการใหบริการ และดานกายภาพ เมื่อพิจารณารายดาน  
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 ดานผลิตภัณฑ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28   เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความปลอดภัยในการใชบริการ อยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40   
 ดานราคา 
    ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67    
 ดานการจัดจําหนาย 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.74   เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เคร่ืองจําหนายบัตรโดยสารอัตโนมัติมีความสะดวกและ
งายตอการใชงาน   อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.83   
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.83   เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความชัดเจนของขอมูลในส่ือประชาสัมพันธ  เชน 
ส่ิงพิมพ ปายโฆษณา   อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  2.84   
 ดานบุคคล 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40    เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มารยาทในการใหบริการของพนักงาน   อยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.43   
 ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16    เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ันตอน / วิธีการซื้อต๋ัวโดยสาร   อยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.25  
 ดานกายภาพ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36    เม่ือ
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พิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความชัดเจนของปายแสดงทิศทาง เขา-ออก จากสถานี   
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.93 
  
 สวนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  

 สมมติฐานขอที่ 1  ผูโดยสารที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิแตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหพบวา ผูโดยสารที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในดานผลิตภัณฑไมแตกตางกัน    
 
 สมมติฐานขอที่ 2  ผูโดยสารที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  แตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหพบวา ผูโดยสารที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา
เช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ และดานกายภาพแตกตางกัน   
ดังนี้ 
 ดานผลิตภัณฑ   
 ผูโดยสารที่มีอายุ  20 - 29 ป   มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  ดานผลิตภัณฑ  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป   40 – 49 ป  และ 50  ปข้ึนไป    
 ดานราคา 
 ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคา  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป    
 ผูโดยสารที่มีอายุ  20 -29 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคานอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป     
 ผูโดยสารที่มีอายุ  30 -39 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคานอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป     
 ผูโดยสารที่มีอายุ  40 -49 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคามากกวาผูโดยสารที่มีอายุ 50 ป ข้ึนไป    
 ดานการจัดจําหนาย 
 ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป  
และ 50 ป ข้ึนไป    
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 ผูโดยสารที่มีอายุ  20 -29 ป  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  มากกวาผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป   
และ 40-49 ป    
 ผูโดยสารที่มีอายุ  30 -39 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  มากกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49   ป   และนอย
กวาอายุ 50 ป ข้ึนไป    
 ผูโดยสารที่มีอายุ  30 -39 ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ  50 ป ข้ึนไป 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการสงเสริมการตลาด  มากกวาผูโดยสารที่มีอายุ 30–39 ป   
 ผูโดยสารที่มีอายุ  20-29   ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการสงเสริมการตลาด  มากกวาผูโดยสารที่มีอายุ 30–39 ป   
และ นอยกวาอายุ  50 ป ข้ึนไป   
 ผูโดยสารที่มีอายุ  30-39   ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการสงเสริมการตลาด นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40–49  ป  
และ อายุ  50 ป ข้ึนไป     
 ดานบุคคล 
 ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานบุคคล  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   และ 50 ป
ข้ึนไป    
               ผูโดยสารที่มีอายุ  20-29  ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานบุคคล  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป    
 ผูโดยสารที่มีอายุ 30-39   ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานบุคคล  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   และ 50 ปข้ึนไป     
 ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ 
 ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  มากกวา
ผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป    
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 ผูโดยสารที่มีอายุ  20-29  ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟา
เช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  มากกวาผูโดยสารที่
มีอายุ 30 – 39 ป   แตนอยกวาอายุ 40 – 49   ป    และ  50 ป ข้ึนไป   
 ผูโดยสารที่มีอายุ 30-39   ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  นอยกวาผูโดยสารที่
มีอายุ 40 – 49 ป   และ 50 ปข้ึนไป    
 ดานกายภาพ 
 ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ากวา  20  ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 50 ป ข้ึนไป    
 ผูโดยสารที่มีอายุ  20 - 29 ป  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ   มากกวาผูโดยสารที่มีอายุ 30 – 39 ป  และนอย
กวาอายุ  50 ป ข้ึน 
 ผูโดยสารที่มีอายุ  30-39   ป มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ 40 – 49 ป   และ 
อายุ  50 ปข้ึนไป    
 ผูโดยสารที่มีอายุ   40 – 49 ป  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  นอยกวาผูโดยสารที่มีอายุ   50 ป ข้ึนไป   
  
 สมมติฐานขอที่ 3 ผูโดยสารที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีความพึงพอใจในการใช
บริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 
 ผลการวิเคราะหพบวา ผูโดยสารที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการ
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการสง
มอบคุณภาพในการใหบริการ และดานกายภาพไมแตกตางกัน 
 ผูโดยสารท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย  แตกตางกัน โดย
ผูโดยสารที่มีสถานภาพโสด/ หมาย  มีความพึงพอใจความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ ในดานดานผลิตภัณฑ และ ดานราคา   นอยกวาผูโดยสารที่มีสถานภาพสมรส 
    
 สมมติฐานขอที่ 4 ผูโดยสารที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน     
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 ผลการวิเคราะหพบวา ผูโดยสารที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา
เช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ และดานกายภาพแตกตางกัน   
ดังนี้  
 ดานผลิตภัณฑ   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานผลิตภัณฑ  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพพนักงาน
เอกชน  ราชการ และ อ่ืนๆ (นักเรียน 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานผลิตภัณฑ  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานผลิตภัณฑ  นอยกวากวาผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว  
และ อ่ืนๆ (นักเรียน)   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว     มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดานผลิตภัณฑ  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   
 ดานราคา 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคา มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพ อ่ืนๆ (นักเรียน) 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงาน มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคา มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)      
 ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคา  นอยกวากวาผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว  และ 
มากกวาอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว     มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคา  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   
 ดานการจัดจําหนาย 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพ
ขาราชการ   อาชีพธุรกิจสวนตัว  และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)    
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ    
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 ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดานการจัดจําหนาย  มากกวากวาผูโดยสารที่มีอาชีพอาชีพ
อ่ืนๆ (นักเรียน)    
 ผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว     มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย    นอยกวาผูโดยสารที่มีอาชีพอ่ืนๆ 
(นักเรียน)   
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพ 
พนักงานเอกชน พนักงานขาราชการ   อาชีพธุรกิจสวนตัว และอาชีพอ่ืนๆ     
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ    
 ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  นอยกวากวาผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน) 
 ดานบุคคล 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานบุคคล  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพ ขาราชการ และ
นอยกวาอาชีพธุรกิจสวนตัว   
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการบุคคล  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ    
 ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานบุคคล  นอยกวากวาผูโดยสารที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว และ
อาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)       
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ ธุรกิจ มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการบุคคล  มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ    
 ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ 
มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพ ขาราชการ 
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 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการ
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  มากกวา
ผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ  และนอยกวาอาชีพธุรกิจสวนตัว และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)     
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานขาราชการ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  นอย
กวาอาชีพธุรกิจสวนตัว และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   
 ดานกายภาพ 
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  มากกวาผูโดยสารที่มีผูโดยสารที่มีอาชีพ
พนักงานเอกชน  อาชีพขาราชการ  อาชีพธุรกิจสวนตัว  และอาชีพอ่ืนๆ (นักเรียน)   ผู โ ด ย ส า ร ท่ี มี
อาชีพ พนักงานเอกชน  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ  ดานกายภาพ   มากกวาผูโดยสารที่มีอาชีพขาราชการ    
 ผูโดยสารที่มีอาชีพ พนักงานขาราชการ  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  นอยกวาอาชีพธุรกิจสวนตัว และอาชีพ
อ่ืนๆ (นักเรียน) 
  
 สมมติฐานขอที่ 5 ผูโดยสารที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหพบวา ผูโดยสารที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ และดานกายภาพแตกตางกัน   
ดังนี้  
 ดานผลิตภัณฑ  
 ผูโดยสารที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานผลิตภัณฑ  มากกวาผูโดยสารที่มีรายได    10,001- 
20,000 บาท และนอยกวารายได  30,000 บาทข้ึนไป     
 ผูโดยสารท่ีมีรายได 10,000-20,000 บาท    มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการ
ใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานผลิตภัณฑ  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    
20,001- 30,000 บาท   
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 ดานราคา 
 ผูโดยสารที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานราคา  นอยกวาผูโดยสารท่ีมีรายได    20,001- 
30,000 บาท  และ 30,000 บาทข้ึนไป   
 ดานการจัดจําหนาย 
 ผูโดยสารที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  มากกวาผูโดยสารที่มีรายได    
20,001- 30,000 บาท   
 ผูโดยสารที่มีรายได 10,000 – 20,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการ
ใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    
30,000 บาทข้ึนไป   
 ผูโดยสารที่มีรายได 20,000 – 30,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการ
ใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการจัดจําหนาย  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    
30,000 บาทข้ึนไป   
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 ผูโดยสารที่มีรายได10,001- 20,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการสงเสริมการตลาด  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    
30,000 บาทข้ึนไป     
 ผูโดยสารที่มีรายได 20,000 – 30,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการ
ใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานการสงเสริมการตลาด  นอยกวาผูโดยสารที่มี
รายได  30,000 บาทข้ึนไป   
 ดานบุคคล 
 ผูโดยสารที่มีรายได10,001- 20,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   ดานบุคคล  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    30,000 
บาทข้ึนไป     
 ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ 
 ผูโดยสารที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000  บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  
มากกวาผูโดยสารที่มีรายได    10,001- 20,000 บาท และ 20,001- 30,000 บาท  
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 ผูโดยสารที่มีรายได 10,001- 20,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  นอย
กวาผูโดยสารที่มีรายได    30,000 บาทข้ึนไป    
 ดานกายภาพ 
 ผูโดยสารที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000  บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  มากกวาผูโดยสารที่มีรายได    10,001- 
20,000 บาท   
 ผูโดยสารที่มีรายได 10,001- 20,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    30,000 
บาทข้ึนไป     
 ผูโดยสารที่มีรายได 20,001- 30,000 บาท  มีความพึงพอใจตอปจจัยทางการตลาด ในการใช
บริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกายภาพ  นอยกวาผูโดยสารที่มีรายได    30,000 
บาทข้ึนไป     
 
 สวนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอะแนะของผูตอบแบบสอบ  ไดแก  ดาน
ผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด  โดยดานผลิตภัณฑ  คือ 1. ประตูเปด-ปดเสียงดังเกินไป  และ 2. 
การเพิ่มรอบ หรือขบวนใหมากข้ึนเพื่อรองรับผูโดยสาร ในชวงชั่วโมงเรงดวน และในดานการสงเสริม
การตลาด    คือ 1. ควรมีเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธใหมากข้ึน และ  2. การกําหนดอัตราคา
โดยสาร เชน  เปนรายเดือน   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษางานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายได ดังนี้  
    1.  ดานขอมูลสวนบุคคล 
        ซึ่งจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน สามารถอภิปราย 
ผลไดดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูโดยสารเพศหญิง มีอายุระหวาง  30-39  ป สถาน ภาพ
โสด / หมาย   รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และมีอาชีพสวนใหญเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน   
    2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ  ในดานผลิตภัณฑ  ดานการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคคล  ดาน
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กระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ  และดานกายภาพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้มี
เพียงในดานราคา  ที่มีระดับความพึงพอใจของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
        ระดับความพึงพอใจของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ในดานผลิตภัณฑ  ดานการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคคล  ดานกระบวน การสง
มอบคุณภาพในการบริการ  และดานกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  เนื่องมาจาก การใหบริการของรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนระบบขนสง
มวลชนรูปแบบใหมที่ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูโดยสารไดเทากับระบบขนสงมวลชน
แบบอ่ืนๆ  จะพบวา ขบวนรถที่ใหบริการยังมีคอนขางจํากัด และผูโดยสารยังตองใชบริการขนสงมวลชน
ระบบอ่ืนๆ อีกทอดเพ่ือตอไปยังจุดเปาหมาย  ซึ่งตางกับการใชบริการรถไฟฟา BTS และ รถไฟใตดิน 
MRT  ที่สามารถถึงจุดเปาหมายไดสะดวกมากกวา อีกทั้งในการโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ของ
การใหบริการของรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังไมทั่วถึงกลุมเปาหมายเทที่ควร  ดังนั้น
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จึงความพึงพอใจในดานตางๆ ดังกลาวขางตน   ในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ เกศินี ฤทธิรงค และคณะ (2546: 97-98 )  ทําการวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจ
ของผูโดยสารตอการใหบริการของรถไฟฟา บีทีเอส ผลการวิจัยพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจ
ในการใชบริการอยูในระดับปานกลาง คือเร่ืองความเหมาะสมของขบวนรถไฟฟา การจอดรับขสง
ผูโดยสาร ความสะดวกในการข้ึน-ลงสถานี ความสุภาพของพนักงานบริการ ความสุภาพของยามรักษษ
ความปลอดภัย ความสภาพของพนักงานแลกเหรียญ จํานวนสถานี เสนทางการใหบริการ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาณุพงษ พงษงาม (2551 )  ทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางการ
ใหบริการกับความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผลการศึกษาพบวา  
ความพึงพอใจของผูโดยสารภายในประเทศทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยภาพรวม ผูโดยสาร
ภายในประเทศทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ อยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลางที่คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการบริการที่จอดรถรองลงมาคือ ดานการตรวจคนเพื่อรักษา
ความปลอดภัย ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานความสะอาดของ สถานที่ ดานการบริการขนสง
ระหวางทาอากาศยานกับตัวเมือง ดานการแสดงเคร่ืองหมายตาง ๆ 
        ระดับความพึงพอใจของผูโดยสารในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ในดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในดาน
ราคา  คือ ความเหมาะสมของอัตราคาโดยสารเทียบกับระยะทาง  ระดับความพึงพอใจ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  เนื่องมาจาก การใหบริการของรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนระบบขนสง
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มวลชนที่ยังอยูในชวงแนะนําการใหบริการใหเปนที่รูจัก  จึงมีการกําหนดอัตราคาโดยสารพิเศษทั้ง 2 
ระบบ  คือ  รถไฟฟาดวนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA Express)   ราคา 100 บาท  และ  รถไฟฟาทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ (SA City Line)   ราคา 15 บาท ตลอดสาย    ซึ่งเมื่อคิดราคาดังกลาวเทียบกับ
ระยะทางแลว  จะพบวา   คาโดยสารดังกลาวถือวาตํ่ากวา  เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ  รวมทั้งถูกกวา
ขนสงประเภทอ่ืนที่ใชเดินทางไปยังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  ดังนั้นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จึง
ความพึงพอใจกับความเหมาะสมของอัตราคาโดยสารเทียบกับระยะทาง ดังกลาว   ในระดับมาก  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของปฐมพงศ แกวบุญเรือง  และคณะ (2552: 63-67)  ทําการวิจัยเร่ือง  
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟดวนพิเศษดีเซลรางสายเหนือในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟสปร้ินเตอรสายเหนือ   ดาน
ผลิตภัณฑ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอเร่ืองความเพียงพอของขบวนรถที่ใหบริการมากที่สุด  
ดานราคา พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอเร่ืองความเหมาะสมของอัตราคาโดยสารเทียบกับ
ระยะทางในระดับมาก 
     3.  อภิปรายผลตามสมมติฐาน 
       ผลการศึกษาความแตกตางของผูโดยสารจําแนกตามลักษณะขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน 
    เพศ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา 
เช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน ในดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคคล  ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ  และดานกายภาพ  ซึ่ง
สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวเนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันทั้งดานความคิด
คานิยมและทัศนะคติ รวมไปถึงพฤติกรรมตางๆ ตลอดจนความพึงพอใจที่แตกตางกัน ทั้งนี้สอดคลอง
กับงานวิจัยของธารทิพย เตชะทิพยมณี  (2546: 81-82)  ทําการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการใช
รถไฟฟาบีทีเอสของผูบริโภคภายหลังการเปดใหบริการ  ผลการวิจัยพบวา ดานความพึงพอใจในการใช
บริการรถไฟฟาบีทีเอส ผูใชบริการฯ   มีความพึงพอใจในการใชบริการ ทุก ๆ ดาน มีภาพรวมในระดับ 
“พอใจ” และในประเด็นเร่ืองประชากรศาสตร พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไมวาจะเปนดานสถานภาพการ
สมรส ดานชวงอายุ  ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานระดับรายได ซึ่งมีความพึงพอใจแตกตาง
กัน    
       อายุ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟา 
เชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ  และดานกายภาพ  ซึ่ง
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว  ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของดวงฤทัย  นอยพะวงษ  (2550: 98-102)  
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ทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟที่มีตอการบริหารจัดการขบวนชาน
เมืองของการรถไฟแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา อายุตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของการรถไฟดานความเหมาะสมของสถานี ดานการจัดจําหนายต๋ัวรถไฟ ดานความตรงตอ
เวลาของขบวนรถไฟ ดานสภาพรถโดยสาร และดานการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่แตกตางกัน 
       อาชีพ  ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกตางกัน  มีความพึงพอใจในการใชบริการ 
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ  ดานราคา   ดานการจัด
จําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ  และ
ดานกายภาพ  ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไวและสอดคลองกับทฤษฎีของ ชัยวัฒน ปญจพงษ และ 
ณรงค เทียนสง (2525: 3) ที่กลาววา คนที่มีอาชีพตางกันยอมมองโลก มีแนวคิด อุดมการณและคานิยม
ตอสงตาง ๆ แตกตางกันไป ซึ่งรวมไปถึงทัศนคติและความคิดเห็นการใชสินคาและบริการตาง ๆ ดวย 
        รายได   ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชบริการ 
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัดจําหนาย  
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการบริการ  และดาน
กายภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดวงฤทัย  นอยพะวงษ  (2550: 98-102)  ทําการวิจัยเร่ือง 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูโดยสารรถไฟที่มีตอการบริหารจัดการขบวนชานเมืองของการรถไฟ
แหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของการรถไฟดานความเหมาะสมของสถานี ดานการจัดจําหนายต๋ัวรถไฟดานความตรงตอเวลาของ
ขบวนรถไฟ ดานสภาพรถโดยสาร และดานการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่แตกตางกัน 
   ผลในสวนขอมูลปญหาและขอเสนอแนะหลังจากการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทา อากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ของผูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร   พบวาในดานผลิตภัณฑ คือ 1. ประตูเปด-ปด
เสียงดังเกินไป  และ  2. การเพิ่มรอบ หรือขบวนใหมากข้ึนเพื่อรองรับผูโดยสาร ในชวงช่ัวโมงเรงดวน 
และในดานการสงเสริมการตลาด    คือ 1. ควรมีเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธใหมากข้ึน และ  2. การ
กําหนดอัตราคาโดยสาร เชน  เปนรายเดือน    
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะและความคิดเห็นหลายประการ โดย
บางสวนไดจากผูโดยสารที่ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งนับวามีประโยชนตอการพัฒนาระบบขนสงมวลชน
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปไดดังนี้  
  1. ความพึงพอใจท่ีมีตอปจจัยทางการตลาด ในดานตางๆ  พบวา ดานราคาที่เหมาะสม
กับระยะทาง มีระดับความพึงพอใจมากเพียงดานเดียว  สวนในดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย 
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ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ และดาน
กายภาพ พบวามีระดับความพึงพอใจปานกลาง ทําใหจากการวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนใน
การพัฒนากลยุทธทางการสงเสริมการตลาด  ดังนี้ 
  ดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวา  เปนปจจัยที่ผูโดยสารมีความพึงพอใจในการใช
บริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรวมปานกลาง  ซึ่งพบวาในเร่ือง ความเพียงพอของ
ขบวนรถที่ใหบริการ มีระดับความพึงพอใจนอยสุด  อีกทั้งจากขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามยังพบ
อีกวา ประตูเปด-ปดมีเสียงดังเกินไป  และควรมีการเพิ่มรอบ หรือ ขบวนใหมากข้ึนเพื่อรองรับผูโดยสาร
ในชวงช่ัวโมงเรงดวน   ดังนั้น การรถไฟแหงประเทศไทย ควรใหความสําคัญในประเด็นดังกลาว โดย
ควรหามาตรการสรางความมั่นใจในการใหบริการเพิ่มมากข้ึน  อาทิเชน การเพิ่มจํานวนขบวนรถหรือ
กระชับชวงระยะเวลาการรอขบวนรถในแตละรอบใหนอยลง  และควรนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนของ
กรณีประตูเปด-ปดที่มีเสียงดังกวาปกติวาเปนลักษณะของประตูที่ใชวิธีดูดประตูเขามาแลวล็อกใหเขาที่  
จึงทําใหเกิดเสียงดัง ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย เพราะเปนรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะตางจากประตูชนิดที่ใช
กับรถไฟฟา BTS, MRT เพราะรถไฟฟาเหลานั้นวิ่งดวยความเร็วไมเกิน 90 km/h  เปนตน เพื่อสราง
ความพึงพอใจใหกับผูโดยสารมากย่ิงข้ึนดาน      
   การจัดจําหนาย  จากการศึกษาพบวา  ผูโดยสารเห็นวาเคร่ืองจําหนายบัตรโดยสาร
อัตโนมัติมีความมีความสะดวกและงายตอการใชงานในระดับปานกลาง   ผูใหบริการจึงควรปรับปรุง
ชองทางการจัดจําหนายใหงายและสะดวกตอการใชงายมากยิ่งข้ึน เหมาะสมกับผูโดยสารในทุกวัย 
เพื่อใหผูโดยสารเกิดความพึงพอใจมากข้ึน   
  ดานการสงเสริมการตลาด อันไดแก ความชัดเจนของขอมูลในส่ือประชาสัมพันธ เชน 
ส่ิงพิมพ ปายโฆษณา  และ การลดอัตราคาโดยสารในชวงแนะนําสําหรับ City way  ที่ราคา 15 บาท 
ตลอดสาย  จากการศึกษาพบวา  เปนปจจัยที่ผูโดยสารมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลางที่
มีคอนมาทางคานอย  คือ มีคาเฉลี่ยเพียง 2.83  ประกอบกับจากขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามยัง
พบอีกวา  ควรมีเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธใหมากข้ึน และ  ควรมีการกําหนดอัตราคาโดยสาร เชน  
เปนรายเดือน   (ขอมูลลาสุดหลังวันที่ 4 มกราคม 2554  ไดมีการปรับใชบัตรโดยสาร รายเดือนแลว)   
ดังนั้น การรถไฟแหงประเทศไทย จึงไมควรละเลยในประเด็นดังกลาว โดยควรเรงดําเนินการปรับปรุงให
ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ มีความชัดเจนของขอมูลมากยิ่งข้ึน   และเพิ่มชองทางในการสื่อสาร
ทางการตลาดใหเกิดการรับรูไดอยางทั่วถึง  อาทิเชน การโฆษณาผานส่ือวิทยุ โทรทัศน ที่จะสามารถ
เขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง รวมทั้งควรมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษในแตละชวงเทศกาลตางๆ  สําหรับ
การจัดทําบัตรโดยสารแบบรายเดือน หรือ รายป เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม และดึงดูดลูกคาใหม  เปนตน  
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ดานบุคคล     จากการศึกษาพบวา  การอํานวยความสะดวกของพนักงาน  เชน การใหคําแนะนําตางๆ  
อยูในระดับปานกลาง  ซึ่งเปนปจจัยที่ผูใหบริการควรพยายามพัฒนาบุคคลากรขององคกรใหสามารถ
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ  จากการศึกษาพบวา  ข้ันตอน/ วิธีการ
ซื้อต๋ัวโดยสาร, ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงานหนาเคานเตอร  และ การดูแลผูโดยสารใน
กรณีขบวนรถลาชา   มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง    ดังนั้น ผูใหบริการจึงควรเพิ่มชองทางใน
การจําหนายต๋ัวในชวงชั่วโมงเรงดวน  หรือ ควรออกแบบเคร่ืองจําหนายต๋ัวที่รวดเร็วเพื่อประหยัดเวลา
แกผูโดยสารที่มาคร้ังละหลาย ๆ  คน เชน มาเปนครอบครัวใหมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน 
  ดานกายภาพ  จากการศึกษาพบวา  ความสะอาดของสถานี,  ความเพียงพอของแสง
สวางภายในสถานี,  ความเพียงพอของพนักงานรักษาความปลอดภัยบนสถานี  และความชัดเจนของ
ปายแสดงทิศทาง เขา – ออก จากสถานี  เปนปจจัยที่ผูโดยสารมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
ดังนั้น ผูใหบริการจึงควรมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นไดเหลานี้ใหผูโดยสาร
เกิดความพึงพอใจ และ รูสึกไดรับความปลอดภัยในการใชบริการมากยิ่งข้ึน  เชน มีการเพิ่มพนักงาน
รักษาความปลอดภัยทั้งบนสถานี และ บริเวณสถานีโดยเฉพาะลานจอดรถ อีกทั้ง  การเพิ่มแสงสวาง  
ใหเพียงพอทั้งภายในสถานี  และ บริเวณสถานี เนื่องจากในหลายสถานีของรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ มักอยูในพื้นที่เปล่ียว   จึงจําเปนตองไดรับความปลอดภัยในการเดินทางเขาไปยังสถานี
เพื่อใชบริการ    
 2.  ผลจากการทดสอบสมมุติฐาน   พบวาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม    
  เพศที่แตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ แตกตางกัน  เกือบทุกดาน ยกเวนดานผลิตภัณฑที่ไมมีความแตกตางกัน  โดยผูชายจะมีระดับ
ความพึงพอใจมากกวาผูหญิง  ในดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล  
ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการ และดานกายภาพ  ดังนั้นในการพัฒนาปจจัยทาง
การตลาดเหลานี้จึงควรปรับปรุงใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูโดยสารท่ีเปนผูหญิงใหมาก
ยิ่งข้ึน  อาทิเชน  การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ  บนสถานีที่ใหเหมาะกับผูหญิง เชน แจกสินคา
ตัวอยางประเภทครีมกันแดด หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ  ที่เหมาะกับผูหญิง เปนตน 
  อายุที่แตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ แตกตางกัน ในทุกดาน  โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป จะมีระดับความพึง
พอใจในปจจัยการตลาดดานตางๆ  มากกวาผูที่มีอายุนอย  ดังนั้นผูใหบริการจึงควรปรับปรุงปจจัย
การตลาดทั้ง 7 ดานดังกลาว ใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูโดยสารท่ีมีอายุนอยกวา 40 ปให
มากยิ่งข้ึน  ทั้งนี้อาจจัดทําเปนกิจกรรมสงเสริมการตลาดในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัยรุน และวัยทํางาน  
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เชน ทําบัตรโดยสารที่ใชเปนสวนลดสําหรับรานคาหรือรานอาหารตางๆ   ประเภทสวนลดบัตรชม
ภาพยนตร หรือสวนลดสําหรับการรองคาราโอเกะ เปนตน  
  อาชีพที่แตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  แตกตางกัน ในปจจัยการตลาดทุกดาน โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ จะมี
ระดับความพึงพอใจในปจจัยการตลาด นอยกวาผูที่มีอาชีพอ่ืนๆ เกือบทุกดาน  ดังนั้นผูใหบริการจึงควร
เพิ่มกิจกรรมตางๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึงตนสังกัดของขาราชการเหลานี้  ใหพวกเขามีสวนรวมและ
สรางความประทับใจในการใชบริการ  เชน การจัดสวนลดสําหรับผูถือบัตรขาราชการที่มาใชบริการ
รถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  เปนตน 
  รายไดที่แตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ แตกตางกัน ในปจจัยการตลาดทุกดาน   โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดนอยกวา 
30,000 บาท จะมีระดับความพึงพอใจรายดานนอยกวาผูที่มีรายไดสูง  ดังนั้นผูใหบริการจึงควรมีแผน
รองรับที่จะสามารถเขาถึงความตองการของผูมีรายไดนอย  ใหมีความพึงพอใจมากข้ึน   ซึ่งอาจเนนไป
ในเร่ืองการอํานวยความสะดวก เชน บริการรถรับสงจากสถานที่สําคัญตางๆ ไปยังสถานีที่ใหบริการ   
หรือ การจําหนายบัตรโดยสารที่สามารถนําบัตรไปใชเปนสวนลดในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ ได  
เปนตน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
 สําหรับการวิจัยที่นาสนใจคร้ังตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาประเด็นของปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
รถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเปนแนวทางในการนําไปปรับปรุงการใหบริการที่กอใหเกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรตอไป 
 2. ควรจะมีการศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เพิ่มเติม  เพื่อนําผลที่ไดไปใชปรับปรุงทั้งดานการใหบริการ ราคา และเร่ืองจุดเชื่อมตอกับสถานที่สําคัญ
อ่ืนๆซึ่งจะทําใหประชาชนหันมาใชบริการมากข้ึน  
 3. ควรมีการศึกษาตอในสวนขยายของรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิในอนาคต 
ทั้งนี้เพื่อสํารวจถึงความพรอมและผลกระทบตางๆ ที่จะตามมา 
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แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
เรื่อง 

ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศยานสวุรรณภูมิ ของผูโดยสารใน
กรุงเทพมหานคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขอชี้แจง    
แบบสอบถามนี้เปนของนิสิตหลักสูตรปริญญาโท  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ของผูโดยสารในกรุงเทพมหานคร ขอบพระคุณอยางสูงในความอนุเคราะหการตอบแบบสอบถามนี้     
 
 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในชอง   ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 
1.  เพศ            

        1)  ชาย       

     2)  หญิง  
2.  อาย ุ   

        1)  ตํ่ากวา 20 ป       

   2)  21 - 29 ป  

        3)  30 – 39 ป              

   4)  40 – 49 ป  

                5)  50 ปข้ึนไป 
3.  สถานภาพสมรส 

   โสด  /  หมาย 

   สมรส   
4.  อาชีพ  

             พนักงานรัฐวิสาหกิจ    

   พนักงานเอกชน        

 ขาราชการ              

 ธุรกิจสวนตัว 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ  

ตอนท่ี 1 :  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   
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5. รายได  

  1) ตํ่ากวา 10,000 บาท    

  2) 10,001- 20,000 บาท  

  3) 20,001- 30,000 บาท   

  4)  30,001- 40,000 บาท  

  5)  40,001 บาท ข้ึนไป  
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  คําชี้แจง โปรดอานขอความและทําเคร่ืองหมาย  ลงชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็น   
  ของทานมากที่สุดเพยีงชองเดียว 
 

หัวขอ / Topic 

ระดับความพึงพอใจ 

ไม 
พอใจ 
มาก 

ไม 
พอใจ 

ปาน 
กลาง 

พอใจ 
พอใจ
มาก 

1. ดานผลิตภัณฑ   
1.1  ความเพยีงพอของขบวนรถที ่ ใหบริการ 

     

1.2  ความปลอดภัยในการใชบริการ       
1.3 ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายใน  รถไฟ      
2. ดานราคา  
2.1 ความเหมาะสมของอัตราคาโดยสารเทียบกับ
ระยะทาง 

     

3. ดานการจดัจําหนาย 
3.1 เคร่ืองจําหนายบัตรโดยสารอัตโนมัติมคีวาม
สะดวกและงายตอการใชงาน 

     

3.2 เคร่ืองจัดจําหนายบัตรโดยสารมีจํานวน
เพียงพอตอความตองการ 

     

4.  ดานการสงเสริมการตลาด  
4.1 ความชัดเจนของขอมูลในส่ือประชาสัมพันธ  
เชน  ส่ิงพิมพ ปายโฆษณา   

     

4.2  การลดอัตราคาโดยสารในชวงแนะนาํ สําหรับ 
City way  ราคา 15 บาทตลอดสาย  

     

5. ดานบุคคล  
5.1 การอํานวยความสะดวกของพนักงาน  เชน 
การใหคําแนะนําตางๆ 

     

ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิของ
ผูโดยสารในกรุงเทพมหานคร 
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หัวขอ / Topic 

ระดับความพึงพอใจ 

ไม 
พอใจ 
มาก 

ไม 
พอใจ 

ปาน 
กลาง 

พอใจ 
พอใจ
มาก 

5.2  มารยาทในการใหบริการของพนักงาน      
5.3 ความเพยีงพอของจํานวนพนักงานในแตละ
สถาน ี

     

6. ดานกระบวนการสงมอบคุณภาพในการ
ใหบริการ   
6.1  ข้ันตอน/ วิธีการซื้อต๋ัวโดยสาร 

     

6.2 ความรวดเร็วในการใหบริการของ 
พนกังานหนาเคานเตอร     

     

6.3 การดูแลผูโดยสารในกรณีขบวนรถลาชา      
7. ดานกายภาพ  
7.1  ความสะอาดของสถาน ี

     

7.2 ความเพียงพอของแสงสวางภายใน สถาน ี      
7.3  ความเพยีงพอของพนกังานรักษาความ
ปลอดภัยบนสถาน ี

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.4 ความชัดเจนของปายแสดงทิศทาง  
เขา -ออก จากสถาน ี
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คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานในดานปญหา และ ขอเสนอแนะ 
ปญหา 
1. ................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือที่ทานไดเสียสละเวลาใหขอมูลที่เปนประโยชนในคร้ังนี ้
 

 
 

 

ตอนที่ 3 :  ปญหา / ขอเสนอแนะ     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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วันเดือนปเกิด     12 กันยายน 2523 
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สถานทีท่ํางานปจจุบนั   บริษัท ทีโอเอ เพอรฟอรมมานซ โคทต้ิง (ประเทศไทย) จาํกัด 
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