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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคล และเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
ตามปจจัยสวนบุคคล และสถานีท่ีใชบริการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่
ใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.99  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาทีแบบเปนอิสระตอกัน และการทดสอบ
คาเอฟท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยภาพรวมและราย

ดาน ไดแก ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การ
ติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคา ความสามารถ ความสุภาพและเปนมิตร อยูในระดับสูง สวนความ
ไววางใจ อยูในระดับปานกลาง  

2.  การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล  
                      2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความไววางใจ 
ลักษณะท่ีสัมผัสได ความนาเชื่อถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคาและ
ความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  สวนการตอบสนองลูกคา  
การเขาใจลูกคา และความสุภาพและเปนมิตร ไมแตกตางกัน   
 
 
 
                      

1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ    
2),3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
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2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความนาเช่ือถือ 
ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร และความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 สวนความไววางใจ ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา การเขาใจลูกคา ความสุภาพ
และเปนมิตร ไมแตกตางกัน            
                      2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความไววางใจ 
ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร 
การเขาใจลูกคา และความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนความสุภาพ
และเปนมิตร ไมแตกตางกัน            
                      2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก 
ความไววางใจ ลักษณะท่ีสัมผัสได  ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย การติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคา 
ความสุภาพและเปนมิตรไมแตกตางกัน สวนการตอบสนองลูกคา ความสะดวก และความสามารถ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
                     2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือน พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ลักษณะท่ี
สัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร การเขาใจ
ลูกคา ความสามารถ ความสุภาพและเปนมิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
สวนความไววางใจ ไมแตกตางกัน            
                    2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานีท่ีใชบริการ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความ
ไววางใจ ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก  
การติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคา ความสามารถ ความสุภาพและเปนมิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05   
          

ABSTACT                    
The purpose of this research was to study the service quality level of metropolitan rapid transit 

Chaloem Ratchamongkhon Line and to compare the service quality level of metropolitanrapid transit 
Chaloem Ratchamongkhon Line by gender, age, occupation, educational attainment, income and station.  
The sample of this study was 400 respondents.  The questionnaire with reliability of 0.99 was used to 
collect data.  The statistical data used in analyzing were percentage, arithmetic mean, standard deviation,  
t - test : independent and F – test. 

The finding were as follows : 
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1. The service quality level of metropolitan rapid transit Chaloem Ratchamongkhon Line as a 
whole and the each aspect of tangibles, responsiveness, credibility, security, expedience, communication, 
understanding customer, competence and courtesy were at high level while reliability moderate level. 

2. Comparing the service quality level of metropolitan rapid transit Chaloem 
Ratchamongkhon Line : 
                          2.1 Gender compared : The service quality of metropolitan rapid transit Chaloem 
Ratchamongkhon Line as a whole and the each aspect of reliability, tangibles, credibility, security, 
expedience, communication, understanding customer and competence customer had significant 
difference at the .05 level while responsiveness and courtesy customer had non significant difference. 
                         2.2 Age compared : The service quality of metropolitan rapid transit Chaloem 
Ratchamongkhon Line  as a whole and the each aspect of credibility, expedience, communication and 
competence customer had significant difference at the .05 level while reliability, tangibles, 
responsiveness, understanding customer and courtesy customer had non significant difference. 

2.3 Occupation compared : The service quality of metropolitan rapid transit Chaloem 
Ratchamongkhon Line as a whole and the each aspect of reliability, tangibles, responsiveness, credibility, 
security, expedience, communication, understanding customer andcompetence customer had significant 
difference at the .05 level while courtesy customer had non significant difference. 

2.4 Educational attainment compared :  The service quality of metropolitan rapid transit 
Chaloem Ratchamongkhon Line as a whole and the each aspect of reliability, tangibles, credibility, 
security, communication, understanding customer and courtesy customer had non significant difference 
while responsiveness, expedience and competence customer had significant difference at the .05 level. 

2.5 Income compared : The service quality of metropolitan rapid transit Chaloem 
Ratchamongkhon Line as a whole and the each aspect of reliability, tangibles, responsiveness, credibility, 
security, expedience, communication, understanding customer, competence and  courtesy customer had 
non significant difference.  

2.6 Station compared : The service quality of metropolitan rapid transit Chaloem 
Ratchamongkhon Line as a whole and the each aspect of reliability, tangibles, responsiveness, credibility, 
security, expedience, communication, understanding customer, competence, and courtesy customer had 
significant difference at the .05 level.  
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ความสําคัญของปญหา 
                 ปจจุบันปญหาจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร  เปนปญหาท่ีรัฐบาลใหความสําคัญและหา
มาตรการตาง ๆ เพื่อแกไขอยางเรงดวน  เนื่องจากปญหาดังกลาว สงผลกระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอมตาง ๆ ของประเทศอยางมาก นอกจากนี้แลว ยังสงผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีกําลังประสบอยูทุกวัน โดยสาเหตุสําคัญหลัก ๆ 
ไดแก การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและประชาชนมีการใชรถยนต
สวนบุคคลเปนจํานวนมาก เนื่องจากไมไดรับความสะดวกจากการเดินทาง โดยใชบริการของรถโดยสาร
สาธารณะประจําทาง จนเปนสาเหตุใหการจราจรในปจจุบันยิ่งติดขัดมากยิ่งข้ึน   

การแกปญหาโดยวิธีดังกลาวไมประสบผลสําเร็จนัก ภาพการจราจรติดขัดยังคงปรากฏใหเหน็
อยูตามถนนเกือบทุกสาย  เพราะส่ิงกอสรางและมาตรการตาง ๆ เหลานี้ สามารถแกไขปญหาจราจรได
เพียงระดับหนึ่งเทานั้น ปจจัยสําคัญอยูท่ีปริมาณรถยนตท่ีมีจํานวนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทุกปในขณะท่ีพื้นท่ี
ถนนยังคงเทาเดิม ถึงแมจะมีการขยายออกไปแลวหลายเสนทาง แตก็ยังไมเพียงพอกับปริมาณรถยนตท่ี
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  รัฐบาลประเทศเยอรมันนีไดสงผูเช่ียวชาญมาศึกษาสํารวจวางแผนแมบทสําหรับ
การจราจรการขนสงในกรุงเทพมหานคร และเสนอแนวทางการแกไขปญหาการจราจรของ
กรุงเทพมหานคร ดวยการพัฒนาระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําระบบ
รถไฟฟาขนสงมวลชนมาใหบริการแกประชาชน ซ่ึงสามารถแกไขปญหาการจราจรติดขัดอยางไดผล
มาแลวในตางประเทศ และคาดวาระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน จะชวยแกปญหาไดสัมฤทธ์ิผลอยาง
ยั่งยืนกับประเทศไทยในระยะยาว                                                                                                       

รถไฟฟามหานคร เปนบริการรถไฟฟาใตดินสายแรกของประเทศไทย มีระยะทางรวม 20 กม. 
ชวง หัวลําโพง-ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์-บางซ่ือ จํานวน  18  สถานีแตละสถานีหางกันประมาณ 
2 กม. เสนทางท่ีฝงอยูใตดินลึก 20 กม. นั้น อยูใตผิวถนนไดรับการออกแบบ และกอสรางดวย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในระดับสากลมีความปลอดภัยสูง ไมกอใหเกิดมลภาวะตอส่ิงแวดลอมสามารถรับ 
- สง ผูโดยสารได 40,000 คนตอช่ัวโมงตอทิศทาง มีความเร็วสูงสุดเฉล่ีย 80 กม. ตอช่ัวโมง ในชวง
ช่ัวโมงเรงดวน จะเขาสถานี 2 - 4 นาทีตอขบวน สวนในชวงปกติ 4 - 6 นาที ตอขบวน และเนื่องจาก
โครงการฯ ดังกลาวยังไมมีช่ือเฉพาะ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จึงไดมีหนังสือกราบ
บังคมทูลขอพระราชทานชื่อโครงการ ซ่ึงสํานักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง ไดนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
พระราชทานช่ือเสนทางรถไฟฟามหานครระยะแรกวา “ เฉลิมรัชมงคล ” มีความหมายวางานเฉลิมฉลอง
ความเปนมงคลแหงความเปนพระราชา และตอมาในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2547 พระบาทสมเด็จ 
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 สําหรับในอนาคตการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
ใหดําเนินงานโครงการสวนตอขยายและสายใหม เปนระยะทาง 91 กม. ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการเรงรัด
ดําเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อใหบริการประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ไดอยางครอบคลุมท่ัวถึง หากประชาชนในกรุงเทพมหานครหันมาใหความสําคัญในการที่จะรวมกัน
แกไขปญหาจราจรติดขัด โดยการใชบริการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ซ่ึงเปนระบบขนสง
มวลชนท่ีมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในสถานีบริการแตละแหง
อยางครบครัน โดยเฉพาะระบบความปลอดภัยท่ีไดรับการยืนยันจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของวามีความ
ปลอดภัยสูงและอัตราคาโดยสารท่ีไมสูงเกินไป เม่ือเทียบกับการเดินทางโดยเลือกวิธีอ่ืน ปญหาจราจร
ติดขัดในกรุงเทพมหานครก็จะลดลง     

ดวยเหตุนี้ จึงทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญคุณภาพในการใหบริการของรถไฟฟา 
มหานครสายเฉลิมรัชมงคลแกผูท่ีมาใชบริการ อีกท้ังยังเปนทางเลือกใหมในการเดินทางของคน
กรุงเทพมหานคร สําหรับอนาคตอันใกลนี้ ก็กําลังมีโครงการการขยายเสนทางสวนตอขยายและสาย
ใหม เพ่ิมข้ึนอีกหลายสาย  จึงทําการศึกษาถึงคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัช
มงคล เพื่อท่ีจะใชขอมูลจากการวิจัยในการเสนอแนะและปรับปรุงแกไขการบริการใหตรงกับความ
ตองการ อาทิเชน ทางดานสถานท่ี ข้ันตอนการใหบริการ รวมถึงการใหบริการของบุคลากรท่ีสอดคลอง
เหมาะสมกับความตองการของผูท่ีมาใชบริการ เพื่อใหเกิดความประทับใจในการเดินทางและกลับมาใช
บริการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคลอีก 
 
คําสําคัญ                                                    

คุณภาพการใหบริการ   
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
                 1. คุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล มีระดับความสําคัญ
เปนอยางไร 
                 2.  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล และสถานีท่ีใชบริการหรือไม  
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 

ตามปจจัยสวนบุคคล และสถานีท่ีใชบริการ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูโดยสารท่ีใชบริการรถไฟฟามหานครสายเฉลิม 
รัชมงคล จํานวน 18 สถานี เฉล่ียตอเดือนเทากับ 5,308,600 คน  

2.  กลุมตัวอยาง 
     2.1  ขนาดกลุมตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดจากการใชวิธีคํานวณตามสูตรของ 

ทาโร  ยามาเน (Taro Yamane อางในประคอง กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 
ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 399  คน และผูวิจัยเลือกขนาดกลุมตัวอยางจํานวน  400 คน 
                     2.2  การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic) จากผูใชบริการ
รถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคลจํานวน 3 สถานี ไดแก พหลโยธิน เพชรบุรี และสามยาน โดย
เก็บขอมูลทุกคนท่ี 10 ของแตละขบวน เก็บขอมูลชวงเชา 15 คน ชวงบาย 15 คน รวม 30 คนตอวัน  
จนครบจํานวน ใชเวลาเก็บขอมูลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549  
 
ผลการวิจัย 

1.  คุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยภาพรวมและดาน
ลักษณะท่ีสัมผัสได ดานการตอบสนองลูกคา ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย ดานความสะดวก 
ดานการติดตอส่ือสาร ดานการเขาใจลูกคา ดานความสามารถ ดานความสุภาพและเปนมิตร อยูใน
ระดับสูง สวนดานความไววางใจ อยูในระดับปานกลาง  

2.  การเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล   
                        2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความไววางใจ 
ดานลักษณะท่ีสัมผัสได  ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย ดานความสะดวก ดานการ
ติดตอส่ือสาร ดานการเขาใจลูกคา และดานความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  สวนดานการตอบสนองลูกคา ดานการเขาใจลูกคา และดานความสุภาพและเปนมิตร ไมแตกตางกัน 
                      2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความนาเช่ือถือ 
ดานความปลอดภัย ดานความสะดวก ดานการติดตอส่ือสาร และดานความสามารถ  แตกตางกันอยางมี
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                      2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความไววางใจ 
ดานลักษณะท่ีสัมผัสได ดานการตอบสนองลูกคา ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย ดานความ
สะดวก ดานการติดตอส่ือสาร ดานการเขาใจลูกคา และดานความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนความสุภาพและเปนมิตร ไมแตกตางกัน            
                      2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความ
ไววางใจ ดานลักษณะท่ีสัมผัสได  ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย ดานการติดตอส่ือสาร ดาน
การเขาใจลูกคา ดานความสุภาพและเปนมิตร  ไมแตกตางกัน  สวนดานการตอบสนองลูกคา ดานความ
สะดวก และดานความสามารถ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
                      2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานลักษณะ
ท่ีสัมผัสได ดานการตอบสนองลูกคา ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย ดานความสะดวก ดานการ
ติดตอส่ือสาร ดานการเขาใจลูกคา ดานความสามารถ ดานความสุภาพและเปนมิตร แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานความไววางใจ ไมแตกตางกัน            
                      2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานีท่ีใชบริการพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความ
ไววางใจ ดานลักษณะท่ีสัมผัสได ดานการตอบสนองลูกคา ดานความนาเช่ือถือ ดานความปลอดภัย 
ดานความสะดวก ดานการติดตอส่ือสาร ดานการเขาใจลูกคา ดานความสามารถ ดานความสุภาพและ
เปนมิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                                       
   
อภิปรายผล 

1.  คุณภาพการใหบริการของรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยภาพรวมและดาน
ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร 
การเขาใจลูกคา ความสามารถ ความสุภาพและเปนมิตร อยูในระดับสูง สวนความไววางใจ อยูในระดับ
ปานกลาง  จะเห็นวา ดานความนาเช่ือถือ มีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะวา  รถไฟฟาสามารถใหบริการ
ในการเดินทางไดตรงตอเวลา มีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถวางแผนการเดินทางไดตามที่ตองการ 
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของวนิดา  ไทยเอ้ือ (2544)  ซ่ึงไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการ
ตัดสินใจใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา  
การบริการที่ไดรับในดานตาง ๆ สวนใหญอยูในระดับดี   ฉะนั้นจึงไมมีความจําเปนตองขยายเวลา
ใหบริการอีก แตควรมีการขยายจํานวนสถานีบริการเพิ่มข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ 
ดังนั้นกลุมตัวอยางไมมีปญหาในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอสผลวิจัยของอนุวัฎ บรรลุทางธรรม  
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2.  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศพบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความไววางใจลักษณะท่ี
สัมผัสได ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคาและ
ความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนการตอบสนองลูกคา การเขาใจ
ลูกคา และความสุภาพและเปนมิตรไมแตกตางกัน จะเห็นวาผูใชบริการที่เปนเพศชาย มีระดับคุณภาพ
การใหบริการสูงกวาเพศหญิง โดยเฉพาะดานความนาเช่ือถือ  อาจเปนเพราะวา กลุมตัวอยางท่ีเปนเพศ
ชายสวนมากทํางานพนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท การทํางานท่ีรีบเรง ตองแขงกับเวลา ทําใหมา
ใชบริการมากกวากลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิง และการใชบริการรถไฟฟาชวยใหประหยัดเวลาในการ
เดินทาง ประหยัดคาใชจายมากกวาการใชรถยนตสวนตัวเปนพาหนะในการเดินทาง โดยเฉพาะราคา
น้ํามันท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จิตรลดา  เทวีทิวารักษ (2549)  ซ่ึงได
ศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบริการของสายการบินเอเชียนา ผลการศึกษาพบวา เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  
พบวาโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการเขาถึงลูกคา ดานความสามารถ ดานความนาเชื่อถือ ดาน
ความไววางใจ และดานการตอบสนองลูกคา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดาน
การติดตอส่ือสาร ดานความมีน้ําใจ ดานความปลอดภัย ดานการสรางบริการใหเปนท่ีรูจัก ดานการเขาใจ
และรูจักลูกคา ไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อนุวัฎ  บรรลุทางธรรม  (2545)  
ผลการศึกษาพบวา  ผูใชบริการท่ีมีเพศ ท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวัง และการรับรูเร่ืองคุณภาพการ
ใหบริการไมแตกตางกัน  

3.  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุพบวา โดยภาพรวมและรายดานไดแก ความนาเช่ือถือความ
ปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร และความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สวนความไววางใจ ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา การเขาใจลูกคา ความสุภาพและ
เปนมิตร ไมแตกตางกัน  จะเห็นวา  ผูใชบริการที่มีอายุมากกวา 35 ป มีระดับคุณภาพการใหบริการสูง
กวากลุมอ่ืน  อาจเปนเพราะวา  ผูใชบริการกลุมนี้สวนมากมีสถานภาพสมรสแลว จะเนนเร่ืองของความ
ปลอดภัยในการเดินทาง  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จิตรลดา  เทวีทิวารักษ (2549)  ผลการศึกษา
พบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการเขาถึงลูกคา  ดาน
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4.  เม่ือเปรียบเทียบตามอาชีพพบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความไววางใจลักษณะท่ี
สัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร การเขาใจ
ลูกคา และความสามารถ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนความสุภาพและ 
เปนมิตรไมแตกตางกัน จะเห็นวาผูใชบริการที่มีอาชีพขาราชการ มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวา
กลุมอ่ืน อาจเปนเพราะวา เปนกลุมท่ีตองเดินทางใหถึงจุดหมายปลายทางใหเร็วท่ีสุด ตามเวลาท่ีกําหนด
ในการเขาทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อนุวัฎ บรรลุทางธรรม (2545) ผลการศึกษาพบวา  
ผูใชบริการที่มีอาชีพ ท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวัง และการรับรูเร่ืองคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน  
ผลงานวิจัยของ จุฑารัตน ประดับเพ็ชร (2548)  ผลการศึกษาพบวา  เม่ือจําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม
และรายดานกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานคุณภาพการใหบริการในงานผูปวยนอก แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สิริกัญญา อวมอ่ิมคํา (2549) ไดศึกษา
คุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน ภาคนครหลวง 2 ผลการศึกษาพบวา เม่ือเปรียบเทียบตาม
ระดับอาชีพ โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความไววางใจ การเขาถึงบริการการติดตอส่ือสาร ส่ิง
สัมผัสได/บริการที่เปนรูปธรรม ความปลอดภัย และการตอบสนองไมแตกตางกัน สวนดานความรูความ
ชํานาญ อัธยาศัยไมตรี การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง และความเช่ือถือได  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

     5.  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา โดยภาพรวมและรายดานไดแก ความ
ไววางใจ ลักษณะที่สัมผัสได  ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย การติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคา ความ
สุภาพและเปนมิตร  ไมแตกตางกัน  สวนการตอบสนองลูกคา ความสะดวก และความสามารถ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จะเห็นวา  ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.  
มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน  อาจเปนเพราะวา  ผูใชบริการสวนมากเปนกลุมนักเรียน/
นักศึกษา ซ่ึงชอบเรียนรูความทันสมัยของเทคโนโลยี และตองเขาหองเรียนใหทันเวลาที่กําหนด   
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 6.  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ลักษณะท่ี
สัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การติดตอส่ือสาร การเขาใจ
ลูกคา ความสามารถ ความสุภาพและเปนมิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวน
ความไววางใจ ไมแตกตางกัน  จะเห็นวา  ผูใชบริการท่ีมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท มีระดับ
คุณภาพการใหบริการสูงกวากลุมอ่ืน  อาจเปนเพราะวา  ผูใชบริการกลุมนี้อาจไมใชผูมาใชบริการ
ประจํา แตจะเลือกใชบริการรถไฟฟาในบางโอกาส  ซ่ึงเนนดานความสะดวก โดยเฉพาะข้ันตอนการใช
บริการท่ีรวดเร็ว ความสามารถในการรองรับจํานวนผูใชบริการเพียงพอตอความตองการ และสถานีมี
จุดเช่ือมตอไปยังบริการขนสงมวลชนอ่ืนท่ีสะดวกตอการเดินทาง  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สิริ
กัญญา  อวมอ่ิมคํา (2549)  ผลการศึกษาพบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือน  โดยภาพรวมและราย
ดาน ไดแก ดานความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี  ความไววางใจ การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร 
การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการท่ีเปนรูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และความ
เช่ือถือได  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อนุวัฎ  บรรลุทางธรรม  (2545)  ผลการศึกษาพบวา  ผูใชบริการที่มีรายได
ตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีความคาดหวัง และการรับรูเร่ืองคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน 
ผลงานวิจัยของ จุฑารัตน  ประดับเพ็ชร (2548)  ผลการศึกษาพบวา  เม่ือพิจารณาตามรายได โดย
ภาพรวม กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการในงานผูปวยนอก ไมแตกตางกัน แตเม่ือ
พิจารณาตามรายดาน พบวา ดานความม่ันใจในบริการมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  และผลงานวิจัยของ จิตรลดา  เทวีทิวารักษ (2549)  ผลการศึกษาพบวา เม่ือเปรียบเทียบตาม
รายไดตอเดือน โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการเขาถึงลูกคา ดานการติดตอส่ือสาร ดานความ
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7.  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานีที่ใชบริการพบวา โดยภาพรวมและรายดานไดแก ความ
ไววางใจ ลักษณะท่ีสัมผัสได การตอบสนองลูกคา ความนาเช่ือถือ ความปลอดภัย ความสะดวก การ
ติดตอส่ือสาร การเขาใจลูกคา ความสามารถ ความสุภาพและเปนมิตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  จะเห็นวา  สถานีท่ีมีผูใชบริการมาก มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาสถานีอ่ืน  
อาจเปนเพราะวา  กลุมตัวอยางมีจํานวนมาก สวนมากเปนผูมาใชบริการประจํา เนื่องจากการเดินทางไป 
– มาท่ีสถานีมีความสะดวก งายตอการไปใชบริการนอกจากนี้ ไดมีการปรับพื้นท่ีจอดรถสําหรับ
ผูโดยสาร มีจุดเช่ือมตอกับระบบขนสงมวลชนอ่ืน มีท่ีจอดรถแท็กซ่ี และท่ีจอดรถตูใหผูโดยสาร
สามารถเดินสัญจรไดสะดวกมากข้ึน  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สิริกัญญา  อวมอ่ิมคํา (2549)  ผล
การศึกษาพบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามหนวยงาน โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความรูความ
ชํานาญ อัธยาศัยไมตรี การเขาถึงบริการ การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการท่ีเปนรูปธรรม 
ความปลอดภัย การตอบสนอง และความเช่ือถือได ไมแตกตางกัน  สวนดานความไววางใจ การ
ติดตอส่ือสาร  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
จิตรลดา  เทวีทิวารักษ (2549)   เม่ือเปรียบเทียบตามช้ันผูโดยสาร  พบวา โดยภาพรวมและรายดาน  
ไดแก ดานการเขาถึงลูกคา ดานการติดตอส่ือสาร ดานความสามารถ ดานความมีน้ําใจ ดานความ
นาเช่ือถือ ดานความไววางใจ ดานการตอบสนองลูกคา ดานความปลอดภัย ดานการสรางบริการใหเปน
ท่ีรูจัก ดานการเขาใจและรูจักลูกคา ไมแตกตางกัน                                  
             
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.1  สถานีท่ีมีผูใชบริการมาก  ควรเนนและใหความสําคัญในดานความไววางใจ  

ขอพนักงานสามารถใหบริการดวยความถูกตองและไววางใจได  ดานลักษณะท่ีสัมผัสได  ควรเนน
และใหความสําคัญขอมีพนักงานประจําแตละจุดเพ่ือใหบริการอยางเพียงพอ  ดานการตอบสนอง
ลูกคา  ควรเนนและใหความสําคัญขอพนักงานมีความพรอมในการใหบริการตลอดเวลา  ดานความ
นาเช่ือถือ  ควรเนนและใหความสําคัญขอรถไฟฟามีความนาเช่ือถือในคุณภาพของการใหบริการใน
การเดินทาง  ดานความปลอดภัย  ควรเนนและใหความสําคัญขอมีอุปกรณในการรักษา ความ
ปลอดภัยภายในสถานี  ดานความสะดวก  ควรเนนและใหความสําคัญขอทําเลที่ตั้งของแตละสถานี
มีความสะดวกตอการใชบริการ  ดานการติดตอส่ือสาร  ควรเนนและใหความสําคัญขอผูใชบริการ
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1.2  สถานีท่ีมีผูใชบริการปานกลาง  ควรเนนและใหความสําคัญในดานความไววางใจ
ขออัตราคาโดยสารมีความถูกตอง แมนยํา และไววางใจได  ดานลักษณะท่ีสัมผัสได  ควรเนนและ
ใหความสําคัญขอมีพนักงานประจําแตละจุดเพื่อใหบริการอยางเพียงพอ  ดานการตอบสนองลูกคา 
ควรเนนและใหความสําคัญขอพนักงานใหบริการแกผูใชบริการดวยความรวดเร็ว  ดานความ
นาเช่ือถือ  ควรเนนและใหความสําคัญขอจํานวนรถไฟฟาท่ีใหบริการมีความเหมาะสมและเพียงพอ
กับผูใชบริการ  ดานความปลอดภัย  ควรเนนและใหความสําคัญขอภายในสถานีมีการออกแบบ
ระบบการรักษาความปลอดภัยแกผูใชบริการ  ดานความสะดวก  ควรเนนและใหความสําคัญขอ
ทําเลท่ีตั้งของแตละสถานีมีความสะดวกตอการใชบริการ  ดานการติดตอส่ือสาร  ควรเนนและให
ความสําคัญขอแจงขอมูลการใหบริการและขาวสารแกผูใชบริการอยางชัดเจนเหมาะสม  ดานความ
เขาใจลูกคา  ควรเนนและใหความสําคัญขอมีการปรับปรุงการใหบริการเพื่อใหตรงกับความ
ตองการอยูเสมอ  ดานความสามารถ  ควรเนนและใหความสําคัญขอพนักงานสามารถใหคําแนะนํา
และชวยเหลือไดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  ดานความสุภาพและเปนมิตร  ควรเนนและใหความสําคัญขอ
พนักงานใหบริการอยางเปนกันเองแกผูใชบริการ 

1.3  สถานีท่ีมีผูใชบริการนอย  ควรเนนและใหความสําคัญในดานความไววางใจขอ
พนักงานสามารถใหบริการดวยความถูกตองและไววางใจได  ดานลักษณะท่ีสัมผัสได  ควรเนนและ
ใหความสําคัญขอมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในสถานีอยางเพียงพอและเหมาะสม  ดานการ
ตอบสนองลูกคา ควรเนนและใหความสําคัญขอพนักงานพรอมท่ีจะชวยเหลือและแกไขปญหาได
เปนอยางดี  ดานความนาเช่ือถือ  ควรเนนและใหความสําคัญขอจํานวนรถไฟฟาท่ีใหบริการมีความ
เหมาะสมและเพียงพอกับผูใชบริการ  ดานความปลอดภัย  ควรเนนและใหความสําคัญขอภายใน
ขบวนรถมีอุปกรณรักษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอเหมาะสม  ดานความสะดวก  ควรเนนและให
ความสําคัญขอทําเลที่ตั้งของแตละสถานีมีความสะดวกตอการใชบริการ  ดานการติดตอส่ือสาร  
ควรเนนและใหความสําคัญขอผูใชบริการติดตอขอทราบขอมูลหรือรองเรียนขอผิดพลาดไดอยาง
สะดวก  ดานความเขาใจลูกคา  ควรเนนและใหความสําคัญขอพนักงานเขาใจถึงความตองการของ
ผูใชบริการไดอยางถูกตอง  ดานความสามารถ  ควรเนนและใหความสําคัญขอพนักงานสามารถ
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จะเห็นวา สถานีใหบริการทั้ง 3 สถานี ไดแก สถานีท่ีมีผูใชบริการมาก สถานีท่ีมี
ผูใชบริการปานกลาง และสถานีท่ีมีผูใชบริการนอย ควรเนนปจจัยดานความไววางใจ  ในภาพรวมมี
คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ดังนั้น ควรใหความสําคัญและปรับปรุงเกี่ยวกับพนักงานสามารถใหบริการดวย
ความถูกตองและไววางใจได อัตราคาโดยสาร มีความถูกตอง แมนยํา พนักงานสามารถสรางความ
ม่ันใจในการใหบริการแกผูใชบริการ ระบบการจัดเก็บคาโดยสาร ทันสมัย ถูกตองแมนยํา และ
ระยะเวลาการปลอยรถไฟฟาแตละขบวนมีความเหมาะสมและตรงตอเวลา ผูวิจัยจึงใครเสนอแนะ
ส่ิงท่ีไดคนพบจากการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการตอไป อันจะเปนประโยชนตอท้ังผูประกอบการและผูใชบริการ  

2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรศึกษาคุณภาพการใหบริการในลักษณะเปรียบเทียบ อาจทดสอบโดยสอบถาม

ลูกคากอนใชบริการ และสอบถามคุณภาพการใหบริการภายหลังจากรับบริการเรียบรอยแลว 
2.2 ควรทําการศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ัว ๆ ไปตอการใชบริการรถไฟฟา 

มหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในประเด็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาจราจร และตอส่ิงแวดลอมตาง ๆ  
2.3  ควรมีการศึกษาคุณภาพการใหบริการโดยเปรียบเทียบระหวางรถไฟฟามหานคร

สายเฉลิมรัชมงคลกับรถไฟฟาระบบขนสงมวลชนอ่ืน ๆ เพื่อวัดระดับคุณภาพการใหบริการใน 
การตอบสนองท่ีมีตอการใชบริการรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคลของผูโดยสาร 

2.4  ควรทําการศึกษากลยุทธทางการตลาดของบริษัทวามีการดําเนนิการในลักษณะใด 
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