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บททคดัย่อ 

การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสี

ม่วง เตาปูน – บางใหญ่และศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรู้จริงของผู้โดยสารที่มีต่อการใช้บริการ

ระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสม่ีวง เตาปูน - บางใหญ่ 

วิธีการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey research method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จากผู้โดยสารที่

ใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน- บางใหญ่ ทั้งหมด 16 สถานี จ านวน 204 คน โดยใช้

เคร่ืองมือทางสถิติที่ส าคัญได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้

Pearson Chi-Square t-testและF-test 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี มีสถานภาพ

โสด ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 

10,001-20,000 บาท ทั้งน้ีส่วนใหญ่ใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน – บางใหญ่ 

มากกว่า 6 คร้ังต่อสปัดาห์ ในการใช้บริการสาเหตุมาจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูน – บางใหญ่ ใกล้

สถานที่ท  างาน โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการน้ันมาจาตนเองเป็นผู้ตัดสินใจอีกทั้ง

ช่วงวันและเวลาในการใช้บริการเป็นช่วงวันปกติ (จันทร์-ศุกร์) ในช่วงเวลา 5.00- 11.59 น. โดยสถานที่

ใช้บริการมากที่สุดเป็นสถานีบางซ่อน ทางการด้านวิธีการซ้ือตั๋วเดินทางใช้แบบบัตรโดยสารแบบเติมเงิน

โดยผู้โดยสารมีระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้จริงมากที่สุดทางด้านผลิตภัณฑ์ซ่ึงผู้โดยสารมีความ

คาดหวังทางด้านขบวนรถที่มีความทันสมัย เน่ืองจากผู้โดยสารสวนใหญ่เลิกใช้บริการในช่วงวัน/เวลาที่

เร่งด่วน การจราจรที่ติดขัดในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งน้ีรวมไปถึงระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้

ทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายที่มีระดับการรับรู้จริงน้อยที่สุดคือทางด้านจ านวนห้องน า้ภายใน

สถานีที่ไม่เพียงพอต่อผู้โดยสาร ป้ายบอกทางทั้งภาษาไทยและภาอังกฤษที่อาจบอกทางไม่ชัดเจนและไม่

เพียงพอ 

 

 

                                                           
*
นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
†
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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1. บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา โดยมีการเร่งพัฒนาในหลากหลายด้านซ่ึงการ

พัฒนาในด้านต่างๆ ภายใต้การดูแลและบริหารโดยคณะรัฐบาล ซ่ึงในปัจจุบันคณะรัฐบาลประเทศไทยได้

ใช้โมเดลการพัฒนาที่เรียกว่า ‘ไทยแลนด์ 4.0’ จากโมเดลน้ีเป็นวิสัยทศัน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทศัน์ที่ ว่า 

“มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ 

จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคาม

แบบใหม่ ๆที่เปล่ียนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ โดยนโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ได้ให้

ความส าคัญกบัการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและปัจจัยพ้ืนฐานของประเทศอกีด้วย  

ส านักงานขนส่งงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จึงได้ด าเนินการปรับแผนแม่บท

ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหม่น ามาสู่แผนโครงข่ายรถไฟฟ้า 12

สาย 487 กิโลเมตร จ านวน 311 สถานี โดยก าหนดให้เป็น “แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพมหานคร ใช้เวลาการพัฒนา 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2572” ครอบคลุมพ้ืนที่ 700 ตาราง

กิโลเมตร โดยมีการยืดขยายทางออกไปยังเขตชานเมืองมากขึ้ น โดยแผนแม่บทน้ีใช้เงินลงทุนทั้งหมด 

838,250ล้านบาท  

จากงบประมาณการลงทุนในโครงข่ายรถไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ทุนงบประมาณจ านวมมหาสารใน

การด าเนินการเพ่ือรองรับการขยายตัวของสังคมเมืองที่มีการขายตัวเพ่ิมมากขึ้ นในทุกๆปี ทั้งน้ีหน่ึงใน

โครงข่ายรถไฟฟ้า จากจ านวน12 สาย คือรถไฟฟ้าสายสม่ีวง เตาปูน-บางใหญ่ ที่สร้างข้ึมาเพ่ือกระจายการ

เดินทางในเมืองและลดความแออัดของการจราจรและมลภาวะทางท้องถนน ทั้งน้ีงบประมาณในการสร้าง

รถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวน 128,235 ล้านบาท ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซ่ือ มีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 23 กิโลเมตร มีสถานี

ทั้งหมด 16 สถานีเร่ิมจากบริเวณคลองบางไผ่ซ่ึงเป็นที่ต้ังของศูนย์ซ่อมบ ารุงรถไฟฟ้า ถนนวงแหวนรอบ

นอก (ตะวันตก) กาญจนาภิเษก เล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามแม่น า้เจ้าพระยาใกล้สะพานพระน่ัง

เกล้า ก่อนถึงสี่แยกแครายจะเล้ียวขวาไปตามถนนติวานนท์ เล้ียวซ้ายเข้าสู่ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ถึง

บริเวณแยกเตาปูน มีสถานีเตาปูนเป็นสถานีเช่ือมต่อกับสถานีบางซ่ือของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัช

มงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) และในอนาคตจะเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน า้เงิน ช่วงบางซ่ือ - ท่าพระ 

และรถไฟฟ้าสายสม่ีวง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ โดยโครงการน้ีใช้เวลาก่อสร้างรวมเป็นเวลา 6 ปี  

โดยเม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2559 รถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการ แต่

กลับมรีายได้กลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คาดการไว้ โดยจากการต้ังเป้าหมายของโครงการคาดว่าจะ

มีผู้โดยสาราใช้บริการประมาณวันละ 120,000 คน/วัน ท าให้มีเกิดสภาวะขาดทุนอย่างต่อเน่ือง จ านวน

ผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจากการเปิดให้ผู้โดยสารได้ใช้บริการอย่างเป็นทางการ 

รายละเอียดของผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงโดยเฉล่ียต่อเพียงวันละประมาณ 20,000 คน 
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ข้อมูลในข้างต้นจะเหน็ได้ว่าผู้โดยสารที่มาใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูน-บางใหญ่น้ัน ไม่

เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ต้ังแต่ต้น ซ่ึงรายได้ในแต่ละวันเฉล่ียมีรายได้วันละประมาณ 600,000 

บาท แต่ทางบริษัทกลับมีค่าใช้จ่ายต่อวัน วันละ 3,600,000บาท ท าให้เกิดสภาวะขาดทุนอยู่ที่ 

3,000,000 บาทต่อวัน  

 

2. วตุัประสงคใ์นการศึกษา 
1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน – บางใหญ่  

2.  เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรู้จริงของผู้โดยสารที่มีต่อการใช้บริการระบบ

ขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน – บางใหญ่ 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้ามีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการใช้

บริการรถไฟฟ้าสายสม่ีวงเตาปูน-บางใหญ่ 

2. ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีการรับรู้และความคาดหวังที่แตกต่างกนัใน

การให้บริการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง เตาปูน-บางใหญ่ 

 

4.กรอบแนวคิดในการวิจยั 

     ตัวแปรตาม                                                               ตัวแปรอสิระ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 

 

พฤติกรรมของผู ้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้า

สายสีม่วง เตาปูน – บางใหญ่  

- ความถี่ในการใช้บริการ 

- เหตผุลที่เลือกใช้บริการ 

- บุคคลที่มส่ีวนร่วมต่อการตดัสนิใจ 

- ช่วงวันในการใช้บริการ 

- ช่างเวลาในการใช้บริการ 

- สถานีที่ใช้บริการ 

- วิธกีารเลือกซื้อตัว๋โดยสารที่ใช้บริการ 

ระดับความคาดหวังและการรับ รู ้จ ริง  ของ

ผู ้โดยสารท่ีใช้บ ริการระบบขนส่งรถไฟฟ้า  

สายสีม่วง  เตาปูน – บางใหญ่   

- ผลิตภัณฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- การส่งเสริมการตลาด 

- พนักงานที่ให้บริการ 

- กระบวนการการให้บริการ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ 
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5.ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1.สามารถน างานวิจัยในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา การให้บริการ

ระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน - บางใหญ่ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารเพ่ิมมาก

ขึ้น  

2. สามารถน างานวิจัยในคร้ังไปปรับเปล่ียนกลยุทธก์ารให้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

เตาปูน-บางใหญ่ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ทางด่วนและการรถไฟฟ้าไทย จ ากัด 

(มหาชน) 

3. สามารถน างานวิจัยในคร้ังไปเป็นแนวทางเพ่ือต่อยอดทางศึกษาในเร่ืองความคาดหวังและ

การรับรู้จริงของผู้โดยสารระบบขนส่งรถไฟฟ้าในโครงการต่างๆที่ก  าลังด าเนินการสร้างอยู่และโครงการ

ระบบขนรถไฟฟ้าในอนาคต 

 

6.ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

เน้ือหาในการวิจัยคร้ังน้ีครอบคลุมในเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

1) ด้านส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง เตาปูน - บางใหญ่ 

2) ด้านพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน - บางใหญ่ โดยศึกษา

พฤติกรรมผู้บริโภคตามแนวคิด 6 W 1H  

3) ด้านความคาดหวังและการรับรู้จริงของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน - 

บางใหญ่ โดยเน้นการศึกษาหลักการส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิประเภทบริการ(7P’s) 

2. ขอบเขตดา้นประชากร 

 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีกลุ่มประชากรเพ่ือท าการสุ่มตัวอย่างจากผู้โดยสารที่ใช้บริการ

รถไฟฟ้าสายสม่ีวง เตาปูน - บางใหญ่  โดยเลือกใช้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าทั้งหมด 16 สถานี ทั้ง

ขาเข้า-ออก เพ่ือท าการศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรู้จริงของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสี

ม่วง เตาปูน –บางใหญ่ในช่วงเวลาที่ท  าการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยในคร้ังน้ี 

3. ขอบเขตดา้นพื้ นที ่

    ในการศึกษาวิจัยในคร้ังได้ใช้พ้ืนที่ในการแจกแบบสอบถามในส่วนของผู้โดยสารคือ สถานี

รถไฟฟ้าสายเตาปูน - บางใหญ่ ทั้งหมด 16 สถานี 

4. ขอบเขตดา้นเวลา 

    ในการศึกษาการวิจัยคร้ังน้ีเร่ิมต้นต้ังแต่วันที่ 21 มกราคม 2560 - 23พฤษภาคม 2560 

รวมระยะเวลาในการศึกษาวิจัยทั้งสิ้น 125 วัน 

 

 

 

195195195



7. ระเบยีบวิธีวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาความ

คาดหวังและการรับจริงของผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง เตาปู-บางใหญ่ โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

1 การสรา้งแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด มี

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 6 ข้อ 

2 พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูโ้ดยสารทีใ่ชบ้ริการขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน - บางใหญ่  

ตามหลัก 6W1H  ซ่ึงได้แก่ ความถี่ในการใช้บริการ,เหตุผลที่เลือกใช้บริการ,บุคคลที่มีส่วน

ร่วมต่อการตัดสนิใจ,ช่วงวันในการใช้บริการ,ช่างเวลาในการใช้บริการ,สถานีที่ใช้บริการและวิธีการเลือกซ้ือ

ตัว๋โดยสารที่ใช้บริการ เป็นค าถามปลายปิด 

3.ระดบัความคาดหวงัและการรบัรูจ้ริงของผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการและระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

เตาปูน - บางใหญ่  

เพ่ือจะศึกษาความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้จริงเพ่ือประเมินถึงความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน - บางใหญ่ ตามหลัง 7P’sได้แก่ ผลิตภัณฑ์,

ราคา,การส่งเสริมการตลาด,พนักงานผู้ใช้บริการ,กระบวนการการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกทาง

กายภาพ โดยเป็นค าถามปลายเปิด (Close-cndcdQucstions) ซ่ึงได้ใช้มาตราไลเกิร์ต (LinkcrtScala) 5

ระดับเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ ทมีีต่อความคาดหวังและการรับรู้จริงของผู้โดยสารที่ใช้ระบบรถไฟฟ้า

มหานครสายสม่ีวง เตาปูน - บางใหญ่  

 

8. ผลการศึกษา 

จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงของผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบ

ขนไฟฟ้าสายมหานครสีม่วง เตาปูน – บางใหญ่ที่ได้ท าการตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 204 คน พบว่า 

จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวนมากถึง 119 คน ร้อยละ 58.3 โดยมีอายุเฉล่ีย 31-40 ปี 

จ านวน 67 คน ร้อยละ 32.8 ทางด้านสถานภาพ โสด จ านวน 132 คน ตามล าดับ ด้านระการศึกษาพบว่า

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 121 คน ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 90 คน 

สุดท้ายเป็นรายได้เฉล่ียต่อเดือน มากที่สุดคือ 10,000 -20,000 บาท จ านวน 99 คน  ทางด้าน

พฤติกรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการการบริการใช้บริการ มากกว่า 6 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 68 

คน เหตุผลที่เลือกใช้บริการเน่ืองจากใกล้สถานที่ท  างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย จ านวน 78 คน ส่วน

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการเลือกใช้บริการเป็นคือ ตัวเอง 100 คน ช่วงวันที่ใช้บริการบ่อยที่สุด

เป็นช่วง วันธรรมดาปกติคือวันจันทร์-วันศุกร์ จ านวน 86 คน ในส่วนของช่วงเวลาที่ใช้บริการโดยเป็น

ช่วงเวลา 5.00-011.59 (ช่วงเช้า) ซ่ึงเป็นจ านวน 98 คน สถานีที่เลือกใช้บริการมากที่สุด คือสถานี บาง

ซ่อน ทั้งหมด26 คน โดยจ านวนผู้โดยสารเฉล่ียกนัไปสถานีต่างๆพอๆกนั และในส่วนของวิธีการเลิกซ้ือตั๋ว
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เดินทางประเภทบัตรโดยสารแบบเติมเงินมากที่สุด จ านวน 94 คน รวมไปถึงทางด้านความคาดหวังต่อ

การใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้าสาย  สีม่วง เตาปูน – บางใหญ่ซ่ึงผู้โดยสารมีความคาดหวังมากที่สุดคือ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.48 ตามมาด้วยการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.45 จากกน้ันเป็น

พนักงานผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.44 ทางด้านราคาและด้านความสะดวกทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 

4.43 จากกน้ันเป็นด้านกระบวนการการให้บริการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.40 ตามล าดับ ซ่ึงจากค่าเฉล่ีย

ทั้งหมดพบว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน – บางใหญ่ มีความพึงพอใจมากที่สุดในการ

ใช้บริการ  

ในส่วนทางด้านการรับรู้จริง จากการศึกษาพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้จริงต่อการใช้

บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้าสาย  สีม่วง เตาปูน – บางใหญ่ ซ่ึงผู้โดยสารมีการรับรู้จริงมากที่สุดคือด้าน

ผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.44 ตามมาด้วยด้านราคาและพนักงานผู้ให้บริการ

ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.41 จากกน้ันเป็นด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านกระบวนการการให้บริการโดยมี

ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.40 และล าดับสุดท้ายเป็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.33 

ตามล าดับ ตามล าดับ ซ่ึงจากค่าเฉล่ียทั้งหมดพบว่าผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน – บาง

ใหญ่ มีความพึงพอใจปานกลางในการใช้บริการ   

 

9. อภิปรายผล 

1. ด้านพฤติกรรมการใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสม่ีวง เตาปูน- บางใหญ่   

จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน – บางใหญ่ 

มากกว่า 6 คร้ังต่อสปัดาห์ อาจเน่ืองมาจากใช้เพ่ือเดินทางทั้งขาไป-ขากลับ ในการใช้บริการสาเหตุมาจาก

สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูน – บางใหญ่ ใกล้สถานที่ท  างาน โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ในการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการน้ันมาจาตนเองเป็นผู้ตัดสินใจอีกทั้งช่วงวันและเวลาในการใช้บริการเ ป็นช่วงวันปกติ 

(จันทร์-ศุกร์) ในช่วงเวลา 5.00- 11.59 น. จากการใช้บริการในช่วงน้ีอาจมาจากจ านวนรถในช่วงเวลา

น้ันมีปริมาณมากรวมไปถึงการหลีกเหล่ียงจราจรที่ติดขัดตลอดทั้งเส้นทาง โดยสถานที่ใช้บริการมากที่สุด

เป็นสถานีบางซ่อน ทางการด้านวิธกีารซ้ือตั๋วเดินทางใช้แบบบัตรโดยสารแบบเติมเงินเพราะผู้โดยสารส่วน

ใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนในการบัตรโดยสารแบบเติมเงินอาจมีความสะดวกในการใช้บริการระบบ

ขนส่งรถไฟฟ้าสายสม่ีวง เตาปูน – บางใหญ่  

2. ด้านความคาดหวังและการรับรู้จริงในการใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-

บางใหญ่   

จากการศึกษาพบว่าผู้โดยสารมีความคาดหวังและการรับรู้จริงในการใช้บริการระบบขนส่ง

รถไฟฟ้าสายสม่ีวง  เตาปูน-บางใหญ่ โดยรวมมีระดับความคาดหวังต่อการใช้บริการมีความคาดหวังที่สูงที่

สุดแต่การรับรู้จริงพบว่าในการใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน- บางใหญ่ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้าน

กระบวนการการให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพน้ันมีบางด้านที่ระดับการรับรู้จริงอยู่
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ในระดับมาก ถึง ปานกลาง อาทเิช่น ผู้โดยสารมีความคาดหวังและการรับรู้จริงในการใช้บริการระบบขนส่ง

รถไฟฟ้าสายสีม่วง  เตาปูน-บางใหญ่มีระดับความคาดหวังและการรับรู้จริงมากที่สุดมากที่สุดคือด้าน

ผลิตภัณฑ์ โดยผู้โดยสารมีระดับความคาดหวังต่อความทนัสมัยของขบวนรถโดยสารมากที่สุดแต่การรับรู้

จริงที่มีกลับมีระดับการับรู้จริงในระดับมาก แต่เม่ือมองจากค่าเฉล่ียมีความแตกต่างกันเป็นอย่างซ่ึงระดับ

ความคาดหวังมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.59 แต่ทางด้านระดับการรับรู้จริงมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.41 เมื่อพิจารณาจาก

ค่าเฉล่ียแล้วทั้งสองมีระยะห่างที่สูงมาก ทั้งน้ีผู้โดยสารอาจต้องการขบวนรถที่ทนัสมัยมีความปลอดภัยสูง

ในการเดินทาง การเดินรถที่มีความเหมาะสมและตรงต่อเวลาเพ่ือให้ไปยังจุดหมายปลายทางได้ทนัเวลา

เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วน ซ่ึงช่วงวันและเวลาที่ผู้โดยสาร

เลือกใช้บริการมากที่สุดจะเป็นช่วงวันและเวลาที่การจราจรในเส้นทางที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงผ่านน้ันมี

การจราจรที่ติดขัดตลอดทั้งเส้นทาง ทั้งน้ีจากการศึกษาพบว่า ทางการด้านกระบวนการการให้บริการและ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพนั้นระดับความคาดหวังอยู่ในระดับสูงมากซ่ึงแตกต่างกับระดับการ

รับรู้จริงซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงผู้โดยสารมีระดับการรับจริงในระดับปานกลาง ซ่ึงระดับการรับจริงที่

เกดิขึ้นอยู่ในระดับปานกลางมาจาก แสงสว่างภายในสถานีและในขบวนรถมีให้บริการในช่วงโมงเร่งด่วนไม่

เพียงพอ จ านวนห้องน ้าที่ให้บริการในแต่ละสถานีไม่เพียงพอต่อผู้โดยสาร บันไดเล่ือนเพ่ือความ

สะดวกสบายตามที่คาดการไว้ ป้ายบอกทางภาษาไทย/อังกฤษไม่ชัดเจนและระบบขนส่งเพ่ือเช่ือมต่อไปยัง

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีบางซ่ือไม่มีความสะดวกสบายต้องเดินทางต่อโดยใช้รถโดยสารประเภทอื่น ซ่ึง

สอดคล้องกบัความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้โดยสารที่ได้แนะน าไว้ 
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