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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการรถไฟสายแม่
กลองของผูใ้ชบ้ริการ สถานีวงเวียนใหญ่-มหาชยั และเพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟ
สายแม่กลอง เส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชยั ของผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ช้บริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย 
จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t – test 
และ f – test (one-way ANOVA) 
 ผลการวิจยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัด้าน
ความปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชยั โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดและปัจจยัดา้นความปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทาง
สถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั ล าดบัแรก คือ ดา้นราคา อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นบุคคล อยูใ่น
ระดบัมาก และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั โดยภาพรวมและ
รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ค าส าคญั : ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟของผูใ้ชบ้ริการ  
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1. บทน า 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

เส้นทางรถไฟสายแม่กลอง เป็นเส้นทางรถไฟท่ีเดินรถจากฝ่ังธนบุรี เคล่ือนผ่านจงัหวดั
สมุทรสาคร ส้ินสุดเส้นทางท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม ตั้งแต่ พุทธศกัราช 2444 และ พุทธศกัราช 2448 
เป็นระยะทางกว่า 66.9 กิโลเมตร อยู่ในการควบคุมดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ประกอบดว้ยเส้นทางทั้ง 2 ช่วง เร่ิมจากสถานีรถไฟสายวงเวียนใหญ่ ไปจนถึงสถานีรถไฟมหาชยั 
เป็นระยะทางกวา่ 31.2 กิโลเมตร และเร่ิมจากสถานีรถไฟบา้นแหลม ไปจนถึงสถานีรถไฟแม่กลอง 
เป็นระยะทางกว่า 33.57 กิโลเมตร โดยระหวา่งสถานีมหาชยักบัสถานีบา้นแหลม จะไม่มีเส้นทาง
เช่ือมต่อถึงกนั ผูโ้ดยสารตอ้งลงจากขบวนรถไฟ และเดินเทา้ต่อเพื่อข้ึนเรือขา้มฟากขา้มแม่น ้าท่าจีน 
และไปข้ึนรถไฟอีกขบวนหน่ึง ในอดีตเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง จะส้ินสุดเส้นทางท่ีสถานีรถไฟ
ปากคลองสานริมแม่น ้ าเจา้พระยา ปัจจุบนัเป็นตลาดท่าน ้ าคลองสาน และยกเลิกทางรถไฟสายน้ีไป
ในช่วงสมยั จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ด ารงคต์  าแหน่งนายกรัฐมนตรีซ่ึงท าให้ทางรถไฟสายแม่กลอง
น้ีส้ินสุดลงท่ีสถานีวงเวียนใหญ่ มาจนถึงปัจจุบนั เส้นทางท่ีถูกยกเลิกไดถู้กถมเป็นถนนและถูกตั้ง
ช่ือใหม่ว่าถนนเจริญรัถ โดยแบ่งเป็นถนน 3 ทาง ซ่ึงเส้นทางกลางในอดีตคือบริเวณรางรถไฟ         
แต่เดิมรถไฟสายเก่าน้ีไดรั้บการดูแลและเดินรถโดยบริษทัเอกชน คือ บริษทั รถไฟท่าจีน ทุนจ ากดั
หรือ บริษทั ท่าจีนเรวเวกมัปนีลิมิเต็ตทุน จ ากดั ไดค้วบคุมดูแลการเดินรถตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 
พุทธศกัราช 2444 จากสถานีรถไฟตน้ทางคือสถานีปากคลองสาน ยาวไปจนถึงสถานีรถไฟมหาชยั 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นระยะเวลาทั้งหมด 40 ปี จากนั้นในปีพุทธศกัราช 2484 บริษทัไดเ้ปิดให้
ประชาชนเร่ิมใช้งานตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม พุทธศกัราช 2448 และในปี พุทธศกัราช 2448 บริษทั  
แม่กลองทุน จ ากดั ไดรั้บสัมปทานการเดินรถและดูแลกิจการต่อในช่วงท่ีสอง เร่ิมจากสถานีรถไฟ
บา้นแหลมซ่ึงอยู่ตรงขา้มกบัสถานีรถไฟมหาชัย ยาวไปจนถึงสถานีรถไฟแม่กลอง อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม เร่ิมกิจการเดินรถตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน ปีพุทธศกัราช 2448 ถึง ปีพุทธศกัราช 2488 
รวมทั้งส้ินเป็นระยะเวลากวา่ 40 ปี ระยะทางทั้งส้ิน 33.8 กิโลเมตร เส้นทางรถไฟสายแม่กลอง ไม่มี
เส้นทางต่อกบัเส้นทางรถไฟสายอ่ืนๆ เม่ือเวลาผา่นไปบริษทัรถไฟท่าจีน และบริษทัแม่กลอง ไดรั้บ
พระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ งเป็นบริษทัเดียวกัน โดยใช้ช่ือว่า บริษทัแม่กลองทุน จ ากัด และ
ด าเนินการดูแลและควบคุมการเดินรถจนกระทัง่หมดสัญญาในปี พุทธศกัราช 2488 จึงไดท้  าการขาย
กิจการต่อให้กบักรมรถไฟ ภายใตอ้งคก์รรถไฟสายแม่กลอง เปล่ียนช่ือเป็น ส านกังานรถไฟสายแม่
กลอง เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พุทธศกัราช 2495 และรวมเขา้กบัการรถไฟแห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี  
1 กุมภาพนัธ์ พุทธศกัราช 2498 ปัจจุบนัเส้นทางช่วงสถานีรถไฟปากคลองสาน ถึงสถานีรถไฟ             
วงเวียนใหญ่ ไม่มีการเดินรถมาตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พุทธศักราช 2504 สืบเน่ืองจากมติ



คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2502 โดย 
ราดยางมะตอยทบัไว ้(จุฑาผกามาศ เผา่จินดา , สัณห์ฤทยั ทศันา : สถานีรถไฟแม่กลอง) 

ปัจจุบนัสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชยั เปิดให้บริการ 18 สถานี ประกอบดว้ย สถานีวงเวียน
ใหญ่ สถานีตลาดพูล สถานีคลองตน้ไทร สถานีจอมทอง สถานีวดัไทร สถานีวดัสิงห์ สถานีบาง
บอน สถานีการเคหะ สถานีรางสะแก สถานีรางโพธ์ิ สถานีสามแยก สถานีพรมแดน สถานีทุ่งสีทอง 
สถานีบางน ้าจืด สถานีคอกควาย สถานีบา้นขอม สถานีคลองจาก และสถานีมหาชยั โดยใชร้ถดีเซล
ระบบรางใหบ้ริการ วนัละ 34 รอบจากสถานีวงเวยีนใหญ่ ไปสถานีมหาชยั จ  านวน 17 ขบวนต่อวนั 
และ จากสถานีมหาชยัไปสถานีวงเวียนใหญ่ จ านวน 17 ขบวนต่อวนั และ หน่ึงขบวนประกอบไป
ดว้ย 3-4 ตู ้ในหน่ึงขบวนามารถใหบ้ริการผูโ้ดยสารไดจ้  านวน 228 ถึง 304 คน  

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะพบวา่ รถไฟสายแม่กลอง สถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยัเปิด
ให้บริการมาถึงปัจจุบนัรวมระยะเวลา 119 ปี ซ่ึงมีอายุการให้บริการมาอยา่งยาวนาน ในปัจจุบนัยุค
สมยัเปล่ียนแปลงไปประเทศไทยเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 มีการพฒันาศกัยภาพของการ
ใหบ้ริการขนส่งสาธารณะ แต่รถไฟสายแม่กลอง สถานีเวยีนใหญ่-มหาชยั ยงัคงไม่ไดรั้บการพฒันา 
มีอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง(สยามรัฐออนไลน์:2562) และการคมนาคมระหวา่งช่วงทางสัญจร วงเวยีนใหญ่-
มหาชยันั้น เปล่ียนไปตามยุคสมยั รถโดยสารประเภทอ่ืนๆ เขา้มามีบทบาท เปิดให้บริการเพิ่มข้ึน 
เช่น รถโดยสารประจ าทางหมายเลข 68 และ 105 ท่ีไปถึงมหาชยั ซ่ึงท าให้ผูใ้ชบ้ริการมีทางเลือกใน
การเดินทางระหวา่งเส้นทางวงเวยีนใหญ่-มหาชยัท่ีหลากหลายสะดวกมากข้ึน ถึงแมผู้ใ้ชบ้ริการจะมี
ทางเลือกมากข้ึนในการเดินทางระหวา่งเส้นทางวงเวียนใหญ่-มหาชยั แต่ก็ยงัคงมีผูใ้ชบ้ริการรถไฟ
สายแม่กลอง สถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั อยู ่

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจและตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการรถไฟสายแม่กลอง สถานีวงเวียนใหญ่-มหาชยั ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
สมุทรสาคร เพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัไปประยุกต์ใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทาง สถานี        

วงเวยีนใหญ่-มหาชยั ของผูใ้ชบ้ริการ 
2. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทาง สถานีวงเวียนใหญ่-

มหาชยั ของผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 



3. สมมติฐานของการวจิัย 
 จากวตัถุประสงค์การวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสมมติฐานการวิจยัเพื่อใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟ
สายแม่กลอง วงเวยีนใหญ่-มหาชยั แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการรถไฟสาย
แม่กลองของผูใ้ชบ้ริการ : เส้นทางสถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั  

1. ผูใ้หบ้ริการขนส่งทางรถไฟสายสายแม่กลอง สถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยัสามารถน าผลท่ี
ไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาการให้บริการรถไฟสายวงเวียนใหญ่-
มหาชยั 

2. ผลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัสามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับผูท่ี้สนใจเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดไดใ้นอนาคต 
 

5. ขอบเขตของการวจิัย 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณมีขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 

5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวจิยัน้ีมุ่งท าการศึกษาเฉพาะ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นคุณภาพ ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการตดัสินใจใช้
บริการรถไฟสายแม่กลอง สถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั  
5.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

การวิจยัน้ีศึกษาเฉพาะการเดินทางดว้ยรถไฟสายแม่กลอง จากสถานีตน้ทาง วงเวียนใหญ่
ไปยงัสถานีปลายทางมหาชยั 
5.3 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีคือ ผูใ้ชบ้ริการรถไฟโดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร-
สมุทรสาคร  
5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา 

งานวจิยัน้ีใชร้ะยะเวลาในการศึกษาทั้งส้ิน 5 เดือน เร่ิมตั้งแต่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 18 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 



6. ระเบียบวธิีวจิัย 
6.1 กรอบแนวคิดการวจัิย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 
 
6.2 ประชากร และตัวอย่าง 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประชากรและตวัอยา่งไวด้งัน้ี 
 
 

ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 
-การเดินทาง 
-ดา้นสาธารณะสุข 
 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
-เพศ -อาย ุ -รายได ้
-การศึกษา -อาชีพ -สถานภาพ 

 

ปัจจยัทางการตลาด 
-Product (รถไฟ) 
-Price (ราคา) 
-Place (สถานท่ี) 
-Promotion (ส่งเสริมการขาย) 
-People (บุคคล) 
-Process (กระบวนการ) 
-Physical Evident (ลกัษณะทางกายภาพ) 

การตดัสินใจใชบ้ริการ
รถไฟสายแม่กลอง  เส้นทาง

สถานีวงเวยีนใหญ่ – 
มหาชยั 

 
-ใชบ้ริการ 

-ไม่ใชบ้ริการ 



6.2.1 ประชากร 
 ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นประชาชนท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหา
นครและสมุทรสาคร โดยผูว้ิจยัศึกษาผูท่ี้ใชบ้ริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทาง สถานีวงเวียนใหญ่-
มหาชัย เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการรถไฟสายแม่กลอง สถานีวงเวียนใหญ่-
มหาชยัของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร และเพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจ
ใช้บริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทาง สถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัยของผู ้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานครและสมุทรสาครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ี
แน่นอน 

6.2.2 การก าหนดขนาดตวัอยา่ง 
 ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นประชากรท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร ไม่
ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ดังนั้ นทางผู ้วิจ ัยจึงเลือกใช้สูตรของคอแครน (Cocharan,1977) โดย
ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95%  
 จากการแทนค่าสูตรท าให้ไดข้นาดตวัอยา่งไม่น้อยกว่า 385 คน ตวัอยา่งเพื่อป้องกนัความ
ผดิพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้จิยัจึงก าหนดใหมี้การส ารองเพิ่มจ านวน 15 คน 
รวมขนาดตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง  

6.2.3 วธีิการสุ่มตวัอยา่ง  
  การสุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม ดงัน้ี  
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้วิธีแบ่งประชากรเป็นกลุ่มตามลักษณะ
ภูมิศาสตร์ ภาค/เขต โดยเลือกตวัอยา่งท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร 
6.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึ้กษา
ค้นคว้าจากทฤษฎีนักวิชาการ และนักปฏิบัติท่ีได้เขียนไว้เพื่อน ามาเ ป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
รายได ้การศึกษา อาชีพและสถานภาพ เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีค าตอบใหเ้ลือกและ
ใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 6 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟท่ีมีลกัษณะ
ปลายปิดจ านวน 29 ขอ้ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert 
Scale มีทางเลือกตอบได ้5 ระดบั  
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  



6.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
6.4.1 ท าการแจกแบบสอบถามกบัผูใ้ช้บริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทางสถานีวงเวียน

ใหญ่-มหาชยั จ านวน 400 คนโดยใหต้วัอยา่งตอบแบบสอบถามไดอ้ยา่งอิสระ 
6.4.2 เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จใหต้วัอยา่งน าแบบสอบถามส่งคืนใหก้บัผูว้จิยั 
6.4.3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามกลับ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ

แบบสอบถามทุกฉบบัดว้ยตนเอง เพื่อน าไปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
6.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และใช้ระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.05 เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจยั โดยใชส้ถิติใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 6.5.1 สถิติเชิงพรรณา (Percentage)  

1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยายลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ 
อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายระดบั
ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการรถไฟสายแม่กลอง สถานีวงเวียนใหญ่-มหาชยั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการ และก าหนดการวดัคะแนนเฉล่ียโดยใชร้ะดบัค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุดลบดว้ยคะแนนต ่าสุด 
แลว้หารดว้ยจ านวนชั้น จึงไดเ้กณฑก์ารแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 6.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชค้่าทดสอบ t-
Test F-Test (ANOVA) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

7. ผลการศึกษา 
7.1 ผลการวจัิยปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟสายแม่กลองของผู้ใช้บริการ: เส้นทาง
สถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชัย จ านวนทั้งส้ิน 400 คน สรุปผลการวจัิยได้ดังนี ้ 
 



ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นผูใ้ชบ้ริการเพศหญิง จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อย

ละ 70.5 ส่วนใหญ่มีอายุ 16-25 ปี จ  านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.30 มีรายได ้น้อยกว่า 10,000 
บาท จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80 มีการศึกษาระดบั มธัยมศึกษา/ปวช. จ านวน 233 คน คิด
เป็นร้อยละ58.30 มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 236 คิดเป็นร้อยละ 59.00 และมีสถานภาพ
โสด จ านวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 91.50  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางด้านความปลอดภัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทางสถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชัย 

พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทางสถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั ใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรรถไฟสายแม่กลอง เส้นทาง
สถานีวงเวียนใหญ่-มหาชยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าผูใ้ช้บริการให้ความส าคญักับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัด้านความ
ปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย 
ล าดบัแรก คือ ดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 3.99) อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.68) 
และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(ค่าเฉล่ีย 3.37) อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1  
          (n=400) 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด 

�̅�  S.D. ระดับการให้
ความส าคัญ 

ระดับ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.37 1.098 ปานกลาง 8 
ดา้นราคา 3.99 0.979 มาก 1 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.66 1.044 มาก 3 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.41 1.185 มาก 7 
ดา้นบุคคล 3.68 1.043 มาก 2 
ดา้นกระบวนการ 3.57 1.050 มาก 5 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.54 1.050 มาก 6 
ดา้นความปลอดภยั 3.57 1.040 มาก 4 

รวม 3.59 1.061 มาก  

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัประสม
ทางการตลาดและปัจจยัทางดา้นความปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟสายแม่กลอง 
เส้นทางสถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั ทั้งหมด 8 ดา้น  



ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการรถไฟสายแม่กลองของผู้ใช้บริการ เส้นทาง
สถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชัย 

พบว่า ผูใ้ช้บริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย ตดัสินใจใช้
บริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 และผูท่ี้ไม่ใช้บริการ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จ าแนกตามปัจจยัท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดและดา้นควมปลอดภยั  

 ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นความปลอดภยั ตดัสินใจใชบ้ริการ ใน
ทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 100.00  และผู ้ท่ีไม่ใช้บริการ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00                     
ตามตารางท่ี 2 
          (N=400) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
และปัจจัยด้านความปลอดภัย 

ใช้บริการ ไม่ใช้บริการ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 100 100.00 0 0.00 100 100.00 
ดา้นราคา 100 100.00 0 0.00 100 100.00 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 100 100.00 0 0.00 100 100.00 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 100 100.00 0 0.00 100 100.00 
ดา้นบุคลากร 100 100.00 0 0.00 100 100.00 
ดา้นกระบวนการ 100 100.00 0 0.00 100 100.00 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 100 100.00 0 0.00 100 100.00 
ดา้นความปลอดภยั 100 100.00 0 0.00 100 100.00 
 

ตารางที ่2 จ  านวนและค่าร้อยละการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟสายแม่กลองของผูใ้ชบ้ริการ 
เส้นทางสถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั จ าแนกตามปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดและดา้นความปลอดภยั 
 
7.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใช้บริการรถไฟสายแม่
กลอง สถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั แตกต่างกนั ดงัน้ี 



ผูใ้ช้บริการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันเพศต่างกัน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดปัจจยัดา้นความปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการรถไฟสายแม่
กลอง เส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชยั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05  

ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีและปัจจยั
ดา้นความปลอดภยัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทางสถานีวงเวียน
ใหญ่-มหาชยั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผูใ้ช้บริการท่ีมีรายไดต่้างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั
ดา้นความปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทางสถานีวงเวียน
ใหญ่-มหาชยั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
และปัจจยัด้านความปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเเลือกใช้บริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทาง
สถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั
ดา้นความปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเเลือกใชบ้ริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทางสถานีวงเวยีน
ใหญ่-มหาชยั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ
ปัจจยัดา้นความปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทางสถานีวง
เวยีนใหญ่-มหาชยั โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 

 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน 

ยอมรับ 
สมติฐาน 

ไม่ยอมรับ 
สมติฐาน 

สมมติฐาน ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟ
สายแม่กลอง วงเวยีนใหญ่-มหาชยั แตกต่างกนั 

(เพศ) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  √ 
2. ดา้นราคา  √ 
3. ดา้นสถานท่ี  √ 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  √ 



 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน 

ยอมรับ 
สมติฐาน 

ไม่ยอมรับ 
สมติฐาน 

5. ดา้นบุคลากร  √ 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  √ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  √ 
8. ดา้นความปลอดภยั  √ 

โดยรวม  √ 

(อายุ) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  √ 
2. ดา้นราคา  √ 
3. ดา้นสถานท่ี  √ 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  √ 
5. ดา้นบุคลากร  √ 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  √ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  √ 
8. ดา้นความปลอดภยั  √ 

โดยรวม  √ 

(รายได้เฉลีย่) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  √ 
2. ดา้นราคา  √ 
3. ดา้นสถานท่ี  √ 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  √ 
5. ดา้นบุคลากร  √ 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  √ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  √ 
8. ดา้นความปลอดภยั  √ 

โดยรวม 
 

 √ 



 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน 

ยอมรับ 
สมติฐาน 

ไม่ยอมรับ 
สมติฐาน 

(ระดับการศึกษา) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  √ 
2. ดา้นราคา  √ 
3. ดา้นสถานท่ี  √ 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  √ 
5. ดา้นบุคลากร  √ 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  √ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  √ 
8. ดา้นความปลอดภยั  √ 

โดยรวม  √ 

 (อาชีพ) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  √ 
2. ดา้นราคา  √ 
3. ดา้นสถานท่ี  √ 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  √ 
5. ดา้นบุคลากร  √ 
6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  √ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  √ 
8. ดา้นความปลอดภยั  √ 

โดยรวม  √ 

(สถานภาพ) 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  √ 
2. ดา้นราคา  √ 
3. ดา้นสถานท่ี  √ 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  √ 
5. ดา้นบุคลากร  √ 



 สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน 

ยอมรับ 
สมติฐาน 

ไม่ยอมรับ 
สมติฐาน 

6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  √ 
7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  √ 
8. ดา้นความปลอดภยั  √ 

โดยรวม  √ 

 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบการให้ความส าคัญกบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดปัจจยัด้านความปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการรถไฟสายแม่กลอง 
เส้นทางสถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

8. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟสายแม่กลองของผูใ้ชบ้ริการ: 

เส้นทางสถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั มีการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงสามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
 ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัดา้นความปลอดภยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการเส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชยั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั
ดา้นความปลอดภยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟสายแม่กลอง เส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-
มหาชัย ล าดบัแรก คือ ด้านราคา อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ด้านบุคคล ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านความปลอดภยั ด้านกระบวนการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด และล าดบัสุดทา้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั ดงัเช่นท่ีในทฤษฎี
กล่าวไวเ้ก่ียวกบัราคาวา่ สินคา้ท่ีราคาต ่า จะมีผลต่อความอ่อนไหวของผูบ้ริโภคน้อยกวา่สินคา้ท่ีมี
ราคาสูงกวา่ กล่าวคือหากซ้ือสินคา้ราคาไม่สูงมาก เม่ือใชแ้ลว้พบวา่คุณค่าของสินคา้นอ้ยกวา่จ านวน
เงินท่ีจ่ายไป จะมีความอ่อนไหว แต่เน่ืองจากราคาสินคา้ไม่สูงมาก จึงอ่อนไหวน้อยกว่า สายชล 
วสุิทธ์ิสมุทรและปนดัดา ภู่อารีย.์ (2562:6) 
 
 
 
 



9. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผลจากการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการด าเนินการแกไ้ขปัญหารวมถึงการปรับปรุงและ
พฒันา เพื่อน ามาปรับปรุงการใหบ้ริการของรถไฟสายแม่กลอง สถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั เป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการสร้างการไดเ้ปรียบทางดา้นคู่แข่งขนั
และความพึงพอใจในคุณภาพการบริการในระดบัท่ีดีข้ึนต่อไปในอนาคต ดงัน้ี 
 1. รถไฟสายแม่กลอง สถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการ
อ านวยความสะดวกภายในโบก้ีจดัท่ีนัง่โดยสารให้มีความสะอาดและเพียงพอต่อการใชบ้ริการของ
ผูโ้ดยสาร 
 2. รถไฟสายแม่กลอง สถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบถึงโปรโมชัน่ 
 3. รถไฟสายแม่กลอง สถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของระบบ
สาธาณะสุข เช่น การให้บริการเจลลา้งมือในสถานีและภายในโบก้ีของรถไฟ การตรวจวดัอุณหภูมิ 
เพือ่การป้องกนัความเส่ียงของโรคระบาดโควิด -19 ในการโดยสารรถไฟส าหรับผูใ้ชบ้ริการ  

4. รถไฟสายแม่กลอง สถานีวงเวียนใหญ่-มหาชัย ควรให้ความส าคญัในเร่ืองของความ
ปลอดภยัระหว่างรอรับบริการ บริเวณชานชลาในแต่ละสถานีควรมีท่ีกั้น และเคร่ืองหมายเตือน
พื้นท่ีปลอดภยัในจุดยนืรอรับริการ เพื่อลดความเส่ียงต่ออุบติัเหตุท่ีอาจข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในแนวลึกข้ึน เช่น โดยการสัมภาษณ์ 
2. ควรศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการ โดยการเปรียบเทียบกบัรถโดยสารประเภทอ่ืน 

เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการรถไฟสายแม่
กลอง สถานีวงเวยีนใหญ่-มหาชยั 
 

10. กติติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการรถไฟสายแม่กลองของผูใ้ชบ้ริการ: 

เส้นทางสถานีวงเวียนใหญ่-มหาชยั ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือและให้ค  าปรึกษา
ช้ีแนะแนวทางการศึกษาคน้ควา้ท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆในการศึกษาวิจยั
อย่างดียิ่งจาก ดร.ภูมิพฒัน์ พงศ์พฤฒิกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้การค้นควา้อิสระฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ ซ่ึง
ผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 



ขอกราบขอบพระคุณผูว้ิจยัและผูเ้ขียนต าราวชิาการ ท่ีสร้างแหล่งขอ้มูลเพื่อใชศึ้กษาคน้ควา้
น ามาใชใ้นการอา้งอิงในการคน้ควา้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีจนส าเร็จครบถว้นสมบูรณ์ 
  สุดท้ายน้ีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว ญาติ ครู อาจารย์ และผูมี้
พระคุณทุกท่านท่ีให้การสนบัสนุนเป็นก าลงัใจและความช่วยเหลือแก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา หวงัเป็น
อย่างยิ่งว่าการคน้ควา้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูส้นใจในเน้ือหาและการศึกษา
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