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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจัยเรื่ อ ง ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อ ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่ วนขบวนพิ เศษทักษิ ณาที่ 31/32
กรุ งเทพ-ชุ มทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ มี วตั ถุประสงค์ ได้แก่ 1. เพื่อศึ กษาลักษณะประชากรศาตร์ เช่นเพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน สถานภาพ ที่ ส่ งผลต่ อระดับ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บ ริ การรถด่ วนขบวนพิเศษ
ทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การรถด่วน
ขบวนพิเศษทักษิณารั ถย์ที่ 31/32 ที่ ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารั ถย์ที่
31/32 กรุ งเทพ-ชุ มทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การรถด่ วนขบวนพิเศษทักษิ ณารั ถย์ที่ 31/32
จานวนทั้งสิ้ น 400 คน
ผลการศึกษาพบว่า ด้านลักษณะประชากรศาตร์ ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารั ถย์ที่ 31/32ฯ โดยรวมแตกต่างกัน โดยมี ค่า F-Test
เท่ากับ 7.006 และมีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่ งน้อยกว่าค่า Sig. ที่กาหนดไว้ จึงกล่าวได้วา่ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32ฯ โดยรวมแตกต่างกัน และปั จจัย
ส่ วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณา
รัถย์ที่ 31/32ฯ แตกต่างกัน โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 6.520 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่าค่า Sig. ที่กาหนด จึง
กล่าวได้ว่า รายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิ ณา
รัถยท์ 31/32ฯโดยรวมแตกต่างกัน
ด้า นพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภคในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารขบวนพิ เ ศษทัก ษิ ณ ารั ถ ย์ที่ 31/32 ฯ พบว่า พฤติ ก รรม
ผูใ้ ช้บริ การด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริ การที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของ ผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวน
พิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32ฯ โดยรวมแตกต่างกัน โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 6.275 และมีค่า Sig. เท่ากับ .013 ซึ่ งน้อยกว่า
ค่า Sig. ที่กาหนดไว้ จึงกล่าวได้วา่ เหตุผลที่เลือกใช้บริ การที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
รถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32ฯ โดยรวมแตกต่างกัน และพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การด้านช่องทางในการจองตัว๋ ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32ฯ โดยรวมแตกต่าง
กัน โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 4.893 และมีค่า Sig. เท่ากับ .008 ซึ่ งน้อยกว่าค่า Sig. ที่กาหนด จึงกล่าวได้วา่ ช่องทางใน
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การจองตัว๋ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่ วนขบวนพิเศษทักษิ ณารั ถย์ที่ 31/32ฯ
โดยรวมแตกต่างกัน และพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การด้านสื่ อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32ฯ โดยรวมแตกต่างกัน โดยมีค่า F-Test
เท่ากับ 14.306 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ งน้อยกว่า ค่า Sig. ที่กาหนดไว้ จึงกล่าวได้วา่ สื่ อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32ฯ
โดยรวมแตกต่างกัน และ พฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การด้านแรงจูงใจด้านเทคโนโลยีที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การรถด่วนฯ
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32ฯ โดยรวมแตกต่าง
กัน โดยมีค่า F-Test เท่ากับ 18.655 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ ง น้อยกว่าค่า Sig. ที่กาหนดไว้ จึงกล่าวได้แรงจูงใจ
ด้านเทคโนโลยีที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การรถด่วนฯที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
รถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32ฯโดยรวมแตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, ผูใ้ ช้บริ การ,พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค,รถด่วนขบวนพิเศษทักษินารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุมทาง
หาดใหญ่-กรุ งเทพ

ABSTRACT
A Research Study on “Factors Affecting Customer Satisfaction of Special Express “Taksinarat” 31/32
Bangkok-Hat Yai Junction-Bangkok ” had the following objectives: 1. To study demographic characteristics such
as gender, age, education level, occupation, monthly income, and status affecting customer satisfaction level of
special express Taksinarat 31/32 Bangkok-Hat Yai Junction-Bangkok. 2. To study customer behavior of special
express Taksinarat 31/32 affecting customer satisfaction level of special express Taksinarat 31/32 Bangkok-Hat Yai
Junction-Bangkok. The sample was 400 customers of special express Taksinarat 31/32.
The results of this study indicated that demographic characteristics and personal factors of education level
affect customer satisfaction level of special express Taksinarat 31/32 Bangkok-Hat Yai Junction-Bangkok overall
difference. The F-Test value was 7.006 and the Sig. value was .001, which was less than the specified Sig. It can be
said that different levels of education have customer satisfaction levels of special express Taksinarat 31/32
Bangkok-Hat Yai Junction-Bangkok in overall differently. Different personal monthly income factors affect
customer satisfaction of special express Taksinarat 31/32 differently. The F-Test value was 6.520 and the Sig. value
was .000, which is less than the specified Sig. It can be said that different monthly income affected the overall
customer satisfaction level of special express Taksinarat 31/32 differently.
Regarding customer behavior of special express Taksinarat 31/32, it was found that the user behavior of
the reason for choosing the service affected the satisfaction level of customers of special express Taksinarat 31/32
Bangkok-Hat Yai Junction-Bangkok in overall differently. The F-Test value was 6.275 and the Sig. value was .013,
which was less than the specified Sig. It can be said that the reasons for choosing different services affect customer
satisfaction of special express Taksinarat 31/32 Bangkok-Hat Yai Junction-Bangkok in overall differently. User
behavior on different booking channels affected customer satisfaction of special express Taksinarat 31/32 Bangkokวันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
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Hat Yai Junction-Bangkok in overall differently. The F-Test was 4.893 and the Sig. was 0.008, which was less than
the specified Sig. It can be said that different booking channels affect customer satisfaction of special express
Taksinarat 31/32 Bangkok-Hat Yai Junction-Bangkok in overall differently. Media service user behavior that
received public relations information affected customer satisfaction of special express Taksirat 31/32 Bangkok-Hat
Yai Junction-Bangkok in overall differently. The F-Test was 14.306 and the Sig. was .000, which was less than the
specified Sig. It can be said that the media that received different public relations information affected customer
satisfaction of special expressTaksinarat 31/32 Bangkok-Hat Yai Junction-Bangkok in overall differently.
Technology service user behavior in the train was an incentive to choose the service, affecting customer satisfaction
of special express Taksinarat 31/32 Bangkok-Hat Yai Junction-Bangkok in overall differently. The F-Test was
18.655 and the Sig. was .000, which was less than the specified Sig. It can be said that technology motivation for
choosing different services affect customer satisfaction of special express Taksinarat 31/32 Bangkok-Hat Yai
Junction-Bangkok in overall differently.
Keywords: Satisfaction, Customer, Consumer Behavior, Factors Affecting Customer Satisfaction of Special
Express “Taksinarat” 31/32 Bangkok-Hat Yai Junction-Bangkok
1. บทนา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมโลก บวกกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ของประชากรในยุคปั จจุบนั การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ถือว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ ง
ในการสนับสนุ นเศรษฐกิจ สังคม และเป็ นการกระจายความเจริ ญไปยังเมืองและพื้นที่ต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็ นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีข้ ึนอีกด้วย (วารสารเศรษฐกิจและสังคม,สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2558) โดยปั จจุบนั ประเทศไทย กาลังปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรื อที่เรี ยกว่า Thailand 4.0 การที่จะทาให้นโยบายประสบความสาเร็ จนั้น การพัฒนาด้าน
การคมนาคมขนส่ งและการให้บริ การที่ดีที่ทนั สมัยครบวงจรนั้น เป็ นสิ่ งจาเป็ น ซึ่ งเป็ นส่ วนในการช่วยให้ประชากรทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่เดินทางเข้าออก สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ วและ
ปลอดภัย รวมถึงช่วยให้ผคู ้ นเข้าถึงพื้นที่ที่อยูห่ ่ างไกลได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจต่างๆทั้งภายในและนอกประเทศ อีกทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ประเทศอีกด้วย
ยานพาหนะถือว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการเดินทางและขนส่ งผูโ้ ดยสาร ดังนั้นธุ รกิจด้านการขนส่ งนั้น การ
นาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้กล็ ว้ นเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะเป็ นสิ่ งที่ช่วยในการตัดสิ นใจเลือกใช้รูปแบบการเดินทางของ
ผูค้ น ซึ่ งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละคุณลักษณะ พฤติกรรมและวัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้บริ การ โดยในปั จจุบนั ระบบการ
ขนส่ งสาธารณะที่ให้บริ การระหว่างจังหวัดภายในประเทศไทยนั้น ก็จะมีการขนส่ งทางอากาศ หรื อการโดยสารโดย
เครื่ องบิน การขนส่ งทางถนนเช่น การให้บริ การรถทัวร์ และรถตูโ้ ดยสารของบริ ษทั ขนส่ ง การขนส่ งทางรางหรื อการ
โดยสารโดยรถไฟ ซึ่ งรู ปแบบการขนส่ งทั้ง 3 แบบในภาคธุ รกิจนั้นก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุ นแรงในการด้านส่ วน
แบ่งทางการตลาด โดยเฉพาะธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่าหรื อ Low Cost Airline ที่ได้รับส่ วนแบ่งทางการตลาดที่สูง
มากเนื่ องจาก สามารถตอบสนองความต้องการของคนส่ วนใหญ่ได้ในปั จจุบนั คือมีราคาให้เลือกหลากหลาย มีช่วง
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ราคาโปรโมชัน่ สะสมไมล์เพื่อแลกของที่ ระลึกหรื อใช้เป็ นส่ วนลดในการซื้ อตัว๋ มี เวลาเที่ ยวบิ นให้เลื อกใช้บริ การ
มากมาย แถมยังมีความรวดเร็ วในการไปถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่ งมีภาพลักษณ์ในเชิงบวก จึงถือว่าเป็ นคู่แข่งตัวฉกาจ
ของบริ ษทั ขนส่ งและการรถไฟไทยเป็ นอย่างมาก
แต่เนื่ องจากวิสัยทัศน์เชิงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศปั จจุบนั นั้นรัฐบาลมุ่งเน้นให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนาระบบรางเป็ นพิเศษ ดังจะเห็ นได้จากโครงการก่อสร้ างรถไฟความเร็ วสู งและรถไฟทางคู่ไทย-จี น และไทยญี่ปุ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการพัฒนาระบบขนส่ งทางรางของประเทศมุ่งให้การขนส่ งระบบรางเป็ นระบบการ
ขนส่ งหลักที่ สามารถเชื่ อมโยงกับรู ปแบบการขนส่ งและเชื่ อมต่อกับจุ ดเชื่ อมต่ออื่ นๆ ได้ จึ งจาเป็ นต้องพัฒนาและ
ยกระดับการขนส่ งทางรางให้มีประสิ ทธิ ภาพ กล่าวคือ ให้เกิ ดความตรงต่อเวลา สะดวกและปลอดภัย รวมถึ ง การ
สนับสนุ นให้ใช้การขนส่ งทางรางที่สามารถลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประเด็น
ต่างๆ จึ งเป็ นสิ่ งที่รัฐบาลคานึ งถึง เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในครั้งนี้ ประสบผลสาเร็ จและมี
ประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศชาติ ถึงแม้ตอนนี้ รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็ วสู งจะยังไม่แล้วเสร็ จและเปิ ดให้บริ การ
แต่ทางรัฐบาลและการรถไฟก็ได้พยายามจัดหารู ปแบบการให้บริ การ อย่างการเปิ ดให้บริ การขบวนรถด่วนพิเศษรุ่ น
ใหม่สาหรับบริ การเชิ งพาณิ ชย์ โดยให้บริ การระหว่างสถานี กรุ งเทพ – เชี ยงใหม่, อุบลราชธานี , หนองคาย และ
หาดใหญ่ เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของตลาด และให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างทางคู่ระยะเร่ งด่วนที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งเป็ นการเพิ่มรู ปแบบทางการแข่งขันทางด้านส่ วนแบ่งทางการตลาดกับบริ ษทั ขนส่ ง ที่ถือว่า
เป็ นคู่แข่งที่ ค่อนข้างสู สี ณ ขณะนี้ ซึ่ งบรรดารถทัวร์ เองนั้นก็ได้มีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากขึ้น เข้ามาปรั บใช้
เพื่อให้บริ การ ดังนั้นเราจะเห็นถึงความสาคัญของระบบการให้บริ การที่เป็ นส่ วนช่วยในด้านการแข่งขันที่สาคัญ และ
หากในอนาคตรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็ วสู งเปิ ดให้บริ การแบบครบวงจร อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ในภาคธุรกิจการขนส่ งก็เป็ นได้ ซึ่ งเราอาจเห็นการแข่งขันแย่งส่ วนแบ่งทางการตลาดระหว่างสายการบินต้นทุนต่ากับ
รถไฟความเร็ วสู งของการรถไฟที่ดุเดือดขึ้น และอาจส่ งผลกระทบเป็ นอย่างมากกับภาคธุรกิจที่เป็ นการขนส่ งทางถนน
ในอนาคต (http://www.railway.co.th)
ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการให้บริ การทางรางเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน จึง
ได้ทาการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 โดยเลือก
ท า 1 เส้ น ทางจากทั้ง หมด 4 เส้ น ทาง คื อ เส้ น ทางสายใต้ กรุ ง เทพ-ชุ ม ทางหาดใหญ่ -กรุ ง เทพ โดยได้ก ารท า
แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการใช้บริ การ ซึ่ งจะถามเกี่ ยวกับ วัตถุ ประสงค์ในการใช้ เหตุผลในการเลื อกใช้
ประเภทตั๋ว โดยสารที่ เ ลื อ กใช้แ ละข้อ ค าถามอื่ น ๆ และแบบสอบถามในส่ ว นของระดับ ความพึ ง พอใจด้า นการ
ให้ บ ริ ก ารด้า นการจัด จ าหน่ า ยตั๋ว การให้ บ ริ ก ารด้า นขบวนรถโดยสาร การให้ บ ริ ก ารด้า นข้อ มู ล ข่ า วสารการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะได้ทราบว่าผูค้ นแต่ละเพศแต่ละช่วงอายุ ฯลฯนั้น ให้ความสาคัญกับด้านไหนมากน้อยเพียงใด
กลุ่มคนที่ใช้บริ การส่ วนใหญ่น้ นั มีลกั ษณะอย่างไร พฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจ
ในด้านการให้บริ การแตกต่างกันหรื อไม่ เพื่อให้องค์กรได้สามารถนาไปปรับปรุ งการให้บริ การในด้านนั้นๆได้ หรื อ
การทาการบริ การให้ดียงิ่ ขึ้นไป เป็ นต้น
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาตร์ เช่นเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ ที่ส่งผล
ต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารั ถย์ที่31/32 ที่ส่งผลต่อ
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ
3. การดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั เป็ นผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุมทาง
หาดใหญ่-กรุ งเทพ จานวนทั้งสิ้ น 400 คน เนื่ องจากประชากรเป็ นกลุ่มที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นจึง
ได้กาหนดขนาดตัวเองจากสู ตรที่ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran (1953) (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2550, น. 74) โดย
การกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่ อนร้ อยละ 5 โดยได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
ทั้งสิ้ น 384.16 คน
3.1 การสุ่ มตัวอย่าง ใช้หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยมีวธิ ี การสุ่ มตัวอย่าง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ทาการเลือกแจก แบบสอบถามกับผู ้
ที่รอขึ้นใช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่31และ32 กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ
ขั้นตอนที่ 2 การสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีกาหนดแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการ กาหนดสัดส่ วน
สาหรั บการสารวจแบบสอบถามครั้ งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้สุ่มตัวอย่างจากผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารั ถย์ที่ 31 คือ
รอบขบวนต้นทางจากสถานี กรุ งเทพไปจุดหมายปลายทางสิ้ นสุ ดที่สถานี ชุมทางหาดใหญ่ และจากผูใ้ ช้บริ การรถด่วน
ขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 32 คือรอบขบวนต้นทางจากสถานี ชุมทางหาดใหญ่ไปจุดหมายปลายทางสิ้ นสุ ดที่สถานี
กรุ งเทพ
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 สอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ
ส่ วนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมผูใ้ ช้บ ริ ก ารรถด่ ว นขบวนพิ เ ศษทัก ษิ ณ ารั ถ ย์ที่
31/32 ได้แ ก่
วัตถุประสงค์ เหตุผลที่เลือกใช้บริ การ ช่องทางในการจองตัว๋ ประเภทตัว๋ โดยสาร ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ
ด้านเทคโนโลยีภายในขบวนรถ
ส่ วนที่ 3 สอบถามเกี่ ยวกับระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บ ริ การรถด่ วนพิเศษทักษิ ณารั ถย์ที่ 31/32 โดย
คาถามแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1.การให้บริ การด้านจัดจาหน่ายตัว๋ 2.การให้บริ การด้านขบวนรถโดยสาร 3.การ
ให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์
โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ทาการคียข์ อ้ มูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าทางสถิติ
เพื่อสรุ ปผลลัพธ์
3.3 การทดสอบเครื่ องมือ

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 682

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ผูว้ ิจยั ได้เสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสาหรับการศึกษาวิจยั ไปทาการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity)
และความน่าเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนาไปเก็บข้อมูลจริ ง ดังนี้
1. ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) เป็ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหาว่าแบบสอบถาม
ที่ใช้ สามารถวัดปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุม
ทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ โดยพิจารณาในด้านความเที่ยงตรง ความเหมาะสมของเนื้ อหา (Content Validity) ความ
เหมาะสมในการใช้ภ าษา และความชัด เจนของค าถามในแบบสอบถาม สามารถสื่ อ ความหมายได้ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของผูว้ ิจยั
2. ทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability Test) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและ
ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยไปทาการทดสอบ (Pre-test) กับผูใ้ ช้บริ การรถไฟภายในสถานี หวั ลาโพง จานวน 30 ตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบว่าค าถามสามารถสื่ อ ความหมายตรงตามความต้อ งการ จากนั้นจึ งนามาทดสอบความเชื่ อ มัน่ ของ
แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปมาวิ เคราะห์หาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้การหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบราค โดยค่ าความเชื่ อมั่นในภาพรวมทั้งฉบับ ได้ค่ าความเชื่ อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาเท่ากับ 0.942
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจยั
1.ข้อมูลในแบบสอบถามในส่ วนที่ 1 ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การ ส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับ
พฤติ กรรมของผูใ้ ช้บริ การรถด่วน และส่ วนที่ 3 ซึ่ งเป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ใช้การ
วิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การทดสอบสมมติฐานระหว่างข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนพิเศษทักษิณารั ถย์ที่31/32 ที่มีส่งต่อ
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 โดยใช้การวิเคราะห์ T-test ซึ่ งจะใช้
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และ F-test (One-way Analysis of Variance ANOVA)
3.การทดสอบสมมติฐานระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่31/32
กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ ที่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่
31/32 โดยใช้การวิเคราะห์ การวิเคราะห์ F-test (One-way Analysis of Variance ANOVA) ซึ่ งจะใช้ในการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปเป็ นสถิติในการทดสอบ เพื่อทดสอบว่าข้อมูลในแต่ละ
กลุ่มที่จาแนกนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่
4. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เป็ นเพศชาย จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 54.00 และ เพศหญิง จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.00 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จานวน 136 คน คิดเป็ น ร้อยละ
34.00 รองลงมาอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.00 ต่อมาคือ 36-45 ปี จานวน 77 คน
คิดเป็ นร้อยละ 19.30 46-55 ปี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.50 รองมาตามลาดับส่ วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่ สุดคื อ
อายุ 56 ปี ขึ้นไป จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.30 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.50
รองลงมาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.30 รองมาตามลาดับ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดคือ สู ง
กว่าปริ ญญาตรี จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.30 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ
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29.50 รองลงมา ข้าราชการ จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.70 ต่อมาคือ นักเรี ยน/ นิ สิต/นักศึกษา จานวน 66 คน คิด
เป็ นร้อยละ 16.50 ว่างงาน จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.80 งานอิสระ จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00 เจ้าของกิจการ จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00 อื่นๆ จานวน 8
คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 รอง มาตามลาดับ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างน้อยสุ ดคือ เกษียณอายุ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50
มีรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.30 รองลงมา มากกว่า 40,001 บาท
ขึ้นไป จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 ต่อมาคือ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.00 20,001-30,000 บาท จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00 รองมาตามลาดับ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างน้อยสุ ดคือ 30,00140,000 บาท จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.70 มีสถานภาพการสมรสเป็ น โสด จานวน 248 คน คิดเป็ นร้อยละ
62.00 รองลงมา สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.70 รองมา ตามลาดับ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างน้อยสุ ด
คือ หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.30
ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณา
รั ถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุ ม ทางหาดใหญ่ -กรุ งเทพ คื อ ไปท่ อ งเที่ ย วพักผ่อ น จ านวน 190 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 47.50
รองลงมา กลับภูมิลาเนา จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.70 ต่อมาคือ ไปเยีย่ มญาติ/เพื่อน จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 16.00 ไปทางาน/ทาธุ รกิจ จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 ไปศึกษาเล่าเรี ยน จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50
รองมาตามลาดับ ส่ วน กลุ่มตัวอย่างน้อยสุ ดคื อ อื่ นๆ จานวน 1 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.30 เหตุผลที่ เลื อกใช้บริ การ
รถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพฯ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ คือ ความสะอาดและทันสมัย จานวน
229 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมา ความสะดวกในด้านสัมภาระ จานวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.40 ต่อมาคือ
ความปลอดภัย จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.10 ราคาเหมาะสม จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ13.90 สถานี อยู่
ใกล้ที่อยูอ่ าศัยจานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ความสะดวกด้านกายภาพ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.90 รอง
มาตามลาดับ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างน้อยสุ ดคือ อื่นๆ จานวน 16 คน คิดเป็ น ร้อยละ 2.20 ช่องทางในการจองตัว๋ โดยสาร
รถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ คือ ไปจองที่สถานี จานวน 258 คน คิด
เป็ นร้อยละ 64.50 รองลงมา จองผ่านระบบจองตัว๋ ออนไลน์ จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.70 รองมาตามลาดับ
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างน้อยสุ ดคื อ โทรจองผ่านคอลเซ็ นเตอร์ จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.80 ประเภทตัว๋ โดยสาร
รถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุ มทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ ที่เลือกคือ ตัว๋ โดยสารชั้นที่ 2 เตียงล่าง
จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.80 รองลงมา ตัว๋ โดยสารชั้นที่ 1 เตียงล่าง จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.80 ต่อมา
คือ ตัว๋ โดยสารชั้นที่ 1 เหมาห้อง จานวน 41 คน คิด เป็ นร้อยละ 10.40 ตัว๋ โดยสารชั้นที่ 2 เตียงบน จานวน 35 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.80 รองมาตามลาดับ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างน้อยสุ ดคือ ตัว๋ โดยสารชั้นที่ 1 เตียงบน จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 6.20 สื่ อที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32
กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ คือ ทางสื่ อโซเชียลมิเดียต่างๆ จานวน 255 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.20 รองลงมา ทาง
เว็บไซต์การรถไฟแห่ งประเทศไทย จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.60 ต่อมาคือ ป้ าย บอร์ ดประชาสัมพันธ์ตาม
สถานี รถไฟ จานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.90 ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์หรื อคอลเซ็นเตอร์ จานวน 38 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.60 รองมาตามลาดับ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างน้อยสุ ดคื อ อื่ นๆ จานวน 10 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.70 เทคโนโลยี
ภายในขบวนเป็ นแรงจู ง ใจที่ ท าให้ตดั สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารรถด่ ว นขบวนพิ เศษทัก ษิ ณ ารั ถย์ที่ 31/32 พบว่า เป็ น
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แรงจูงใจปานกลางที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ จานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.00 รองลงมา เป็ นแรงจูงใจมาก
ที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ จานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.00 รองมาตามลาดับ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างน้อยสุ ด คือ
เป็ นแรงจูงใจน้อยที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การจานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่ วนขบวนพิเศษทักษิ ณารั ถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุ มทาง
หาดใหญ่-กรุ งเทพโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ =3.77) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.62)
ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน ขบวนรถโดยสารโดยมีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด ( ̅ = 4.00) รองลงมาคือ ด้านจัด
จาหน่ายตัว๋ ( ̅ = 3.73) ส่ วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุ ดคือ ด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ( ̅ = 3.60)
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีค่า F-Test เท่ากับ 7.006
และมีค่า Sig. เท่ากับ .001 และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันซึ่ งมีค่า F-Test เท่ากับ 6.520 มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ส่ งผล
ต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ
แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ พบว่า เหตุผลในการเลือกใช้บริ การที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีค่า F-Test เท่ากับ
6.275 และมีค่า Sig. เท่ากับ .013 ช่องทางในการจองตัว๋ ที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีค่า F-Test เท่ากับ 4.893 และมีค่า Sig.
เท่ากับ .008 แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งมีค่า F-Test เท่ากับ 14.306 และมีค่า Sig.
เท่ากับ .000 และ แรงจูงใจด้านเทคโนโลยีที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การรถด่วนฯ ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ แตกต่างกัน
5. การอภิปรายผล
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิ ณารั ถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุ มทางหาดใหญ่กรุ งเทพ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก แสดงว่าที่ผใู ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32ฯได้รับ
การตอบสนองในสิ่ งที่ตนเองต้องการ หรื อได้รับสิ่ งที่ ตนเองต้องการอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับแนวคิดของปรี ยาพร
วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2549,หน้า 43) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวก
ของบุคคลหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง บุคคลจะรับรู ้ความพึงพอใจจาเป็ นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมรอบตัว และ
หากสิ่ งที่ได้รับเป็ นไปตามความต้องการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ได้แนวทางความคิดของ Millet (1954, pp.397-400) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
บริ การ (Satisfactory Service) ความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริ การนั้นเป็ นที่พึงพอใจหรื อไม่โดยทาการวัดจากปั จจัย
ดังต่อไปนี้ การให้บริ การอย่างเท่าเทียม (Equitable Service) ความเสมอภาคและเสมอหน้า (Equality Service) การ
ให้บริ การที่รวดเร็ วทันต่อเวลา (Timely Service) การให้บริ การอย่างพอเพียง (Ample Service) การให้บริ การอย่าง
ต่อเนื่ อง (Continuous Service) และการให้บริ การที่มีความก้าวหน้า (Progressive Service) ซึ่ งเป็ นตัวอย่างแนวคิดใน
การตั้งคาถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจในงานวิจยั นี้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้านคือ การให้บริ การด้านจัดจาหน่ายตัว๋
การให้บริ การด้านขบวนรถโดยสาร และการให้บริ การด้านข้อ มูลข่าวสารการประชาสั มพันธ์ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของวิจยั ของ อัจฉรา สมประชา (2559) ที่ศึกษาเรื่ อง การให้บริ การของการรถไฟแห่งประเทศไทย : ศึกษากรณี
เส้นทางสายใต้ (กรุ งเทพฯ-หัวหิ น) ผลวิจยั การให้บริ การฯ พบว่า ควรพัฒนาด้านขบวนรถไฟ ความสะอาดของขบวน
รถไฟ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ การติดป้ ายประกาศหรื อแจ้งข้อมูลเกี่ ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ
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ด้านบุคลากรที่ให้บริ การ ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริ การอย่างสุ ภาพ และความรู ้ความสามารถในการ
ให้บริ การ เช่ น สามารถตอบคาถาม ชี้ แจงข้อสงสัยให้คาแนะนาได้ ด้านเวลาในการเดิ นทาง ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาการเดินทางและความตรงต่อเวลาของการเดินทาง เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่าระดับการศึกษาและรายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุม
ทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ริวฒั น์ มีแสงแพรว (2553) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง ความ
พึงพอใจของผูโ้ ดยสารที่มีต่อการให้บริ การของสายการบินไทยสมายล์ พบว่า ผูโ้ ดยสารที่มีระดับการศึกษาและรายได้
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การสายการบินไทยสมายล์แตกต่างกัน และตามแนวคิดของ เสรี
วงษ์มณฑา (2548, น. 32-46) ที่ได้กล่าวไว้วา่ ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่ งมีผลมาจากความ
แตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาให้การตัดสิ นใจซื้ อและใช้บริ การของแต่
ละบุคคลมีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัฐนันท์ พุกภักดี (2557) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การชาวไทยที่มีต่อสายการบินไทย พบว่า ผูโ้ ดยสารที่ช่องทางในการจองตัว๋ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสายการบินที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาวิจัยเรื่ อ ง ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อ ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่ วนขบวนพิ เศษทักษิ ณาที่ 31/32
กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ มีวตั ถุประสงค์ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาตร์ เช่นเพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน สถานภาพ ที่ ส่ งผลต่ อระดับ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บ ริ การรถด่ วนขบวนพิเศษ
ทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การรถด่วน
ขบวนพิเศษทักษิณารั ถย์ที่ 31/32 ที่ ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารั ถย์ที่
31/32 กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ เพื่อให้องค์กรได้สามารถนาข้อมูลไปปรับปรุ งการให้บริ การในด้านนั้นๆได้
หรื อนาข้อมูลไปใช้ในด้านบริ หารจัดการด้านการให้บริ การให้ดียิ่งขึ้น จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชาย มีอายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน
10,001-20,000 บาท ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีวตั ถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณา
รัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพ คือ ไปท่องเที่ยวพักผ่อน มีเหตุผลที่เลือกใช้บริ การ คือ ความสะอาด
และทันสมัย ช่องทางในการจองตัว๋ ส่ วนใหญ่คือ คือ ไปจองที่สถานี ประเภทตัว๋ โดยสาร คือ ตัว๋ โดยสารชั้นที่ 2 เตียง
ล่าง รับทราบข้อมูลข่าวสารหรื อการประชาสัมพันธ์ทางสื่ อโซเชียลมิเดียต่างๆ เทคโนโลยีภายในขบวนเป็ นแรงจูงใจ
ที่ทาให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การในระดับปานกลาง ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณา
รัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุมทางชุมทางหาดใหญ่-กรุ งเทพโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก พบว่า ด้าน ขบวนรถ
โดยสารโดยมีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด นอกจากนี้สมมุติฐานการวิจยั พบว่า ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน เหตุผลในการ
เลือกใช้บริ การ ช่องทางในการจองตัว๋ แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และเทคโนโลยีภายในขบวนที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุ งเทพ-ชุมทาง
หาดใหญ่-กรุ งเทพ แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา คือ
1. การให้บริ การด้านจัดจาหน่ายตัว๋ ควรมีการวางแผนด้านบุคลากรที่ประจาเคาเตอร์ จาหน่ายตัว๋ ที่สถานี และ
วางแผนระบบเทคโนโลยีให้เพียงพอกับผูใ้ ช้บริ การ มีระบบชาระเงิ นที่ หลากหลายเช่น เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส หรื อมี ตู ้
จาหน่ ายตัว๋ โดยสารอัตโนมัติ อี กทั้งควรมี สื่อการสอนวีธีการจองตัว๋ ออนไลน์ตามบอร์ ดประชาสัมพันธ์ตามสถานี
รถไฟหรื อสื่ อภาพเคลื่อนไหวเช่น เผยแพร่ ใน Youtube ฯ เพื่อเป็ นทางเลือกให้แก่ผโู ้ ดยสารที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
แต่ไม่รู้วิธีการจองตัว๋ และควรมี นโยบายด้านโปรโมชัน่ ส่ วนลดต่างๆ ในช่วงเทศกาลหรื อปิ ดภาคเรี ยน มุ่งเน้นทา
โปรโมชัน่ ด้านการท่องเที่ยวเป็ นอันดับแรก มีการวางแผนด้านการตลาดหากผูโ้ ดยสารต้องการยกเลิกตัว๋ หรื อเลื่อน
เที่ยวการเดินทางเป็ นเวลาอื่น เป็ นต้น
2. การให้บริ การด้านขบวนรถโดยสาร ภายในขบวนควรมีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใช้งานได้ เช่น WIFI ระบบ
ให้ความบันเทิงเช่นทีวี เป็ นต้น ควรเพิ่มตูโ้ บกกี้โดยสารที่ผโู ้ ดยสารส่ วนใหญ่เลือกใช้บริ การหรื อเพิ่มรอบการเดินทาง
ให้เป็ นไปตามความต้องการของผูโ้ ดยสาร เพิ่มความสะดวกสบายด้านความสะอาดและด้านสัมภาระ เป็ นต้น
3. การให้บริ การด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ควรมี การอัพเดทข่าวสารเกี่ ยวกับการใช้บริ การ
รถด่วนขบวนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32ฯ อยูเ่ สมอ เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น ศูนย์คอลเซ็นเตอร์
ควรติดต่อได้ทุกเวลา
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