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ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
พัทธมน เกียรติบัณฑิต 
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บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยของนักท่องเที่ยว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโดยสารด้วยรถไฟ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย 
จ านวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าปัจจัยของการให้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยด้านสถานที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทย รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านคุณภาพของขบวนรถไฟแห่งประเทศไทย ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสื่อโฆษณา 
ปัจจัยด้านความปลอดภัยและปัจจัยด้านระยะเวลา 
 
ค าส าคัญ :  ปัจจัย, การเลือกใช้บริการ, รถไฟแห่งประเทศไทย  
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ABSTRACT
  Research factor in decision making the selection for railway service of Thai tourists the 

purpose of this study was to determine the factors influencing the decision to use the train
service.Researchers collected data from the  sample using questionnaires the  samples used
in this study were 400 Thai touristsby simple sampling the data were analyzed for frequency, 
percentage, mean, and standard deviation of the data.Study results factor in decision making 
the selection for railway service of Thai tourists it was found that the factors of the overall
train service in Thailand were at a high level. When considering each item, it was found that 
the  factors  affecting  the  selection  of  the  train  services  of  Thailand.  Secondly,  the  Quality 
factor  of  the  train  of  Thailand.  Price  factor  Personnel  factor  Advertising  factor  Safety  factor
and Time factor. 
 
Keywords :  Factor, Choosing service, State Railway of Thailand 
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บทน า 
การท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ผู้คนให้ความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งการเดินทางถือเป็นสิ่งส าคัญ

ในการท่องเที่ยวจึงท าให้มีตัวเลือกในการเดินทางหลากหลายช่องทาง เช่น การเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบิน 
รถตู้ รถทัวร์ รถส่วนตัวและรถไฟ เป็นต้น การเดินทางในแต่ละรูปแบบก็จะแตกต่างกันออกไป จึงท าให้
นักท่องเที่ยวมีการเลือกใช้พาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวได้หลากหลาย โดยพบว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผล
ให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยเพ่ือการท่องเที่ยว    

จากเหตุผลข้างต้นท าให้นักวิจัยเลือกศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย” 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
ระเบียบวิธีวิจัย 

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท าการวิจัยครั้งนี้คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล โดยค าถามที่ใช้เป็นค าถามในรูปแบบ
ค าถามปลายปิดแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ  
อาชีพ  การศึกษา  สถานภาพ  การใช้บริการ ความถี่ในการให้บริการ การกลับมาใช้บริการรถไฟ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจะต้องเลือกค าตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้น ที่ตรงกับคุณลักษณะของตนเอง เป็นข้อมูลประเภท
ค่าความถ่ี มีลักษณะการวัดแบบค่าระดับมาตรวัดนามบัญญัติ(Nominal Scale) 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านระยะเวลา ปัจจัยด้านสื่อโฆษณา ปัจจัยด้านสถานที่ 
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านคุณภาพ โดยใช้การวัดระดับ เป็นแบบสอบถามแบบเรียงจากระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด(1)ไปจนถึงระดับความคิดเห็นมากที่สุด(5) เป็นข้อมูลประเภทค่าเฉลี่ย มีลักษณะการวัดแบบประเมิน
ค่า 5 ระดับ(Rating Scale) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการตัดสินใจที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทย ผล
การศึกษาดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้
บริการรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 15 -20 ปี  
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การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัว การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพของ
นักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่โสด  ความถ่ีในการเข้าใช้บริการส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวปีละ 1-2 ครั้ง 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทย 
จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านระยะเวลา ปัจจัยด้านสื่อโฆษณา 
ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านคุณภาพ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี  1 

จจัยด้านการตัดสินใจที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟ 
ระดับการตัดสินใจ 

 S.D แปลผล 
1. ปัจจัยด้านราคา 3.78 .86 มาก 
2. ปัจจัยด้านความปลอดภัย 3.46 .86 มาก 
3. ปัจจัยด้านระยะเวลา 3.42 .84 มาก 
4. ปัจจัยด้านสื่อโฆษณา 3.68 .79 มาก 
5. ปัจจัยด้านสถานที่ 3.91 1.07 มาก 
6. ปัจจัยด้านบุคลากร 3.77 .84 มาก 
7. ปัจจัยด้านคุณภาพ 3.85 .80 มาก 
  
 จากตารางที่1 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตัดสินใจที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟ 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านสถานที่ระดับการตัดสินใจระดับมาก ( = 3.91 , S.D = 1.07476) รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านคุณภาพระดับการตัดสินใจระดับมาก ( = 3.8567 , S.D = .80858) รองลงมาคือปัจจัยด้านราคา
ระดับการตัดสินใจระดับมาก ( = 3.7892 , S.D = .86429) รองลงมาคือปัจจัยด้านบุคลากรระดับการตัดสินใจ
ระดับมาก ( = 3.7792 , S.D = .84164) รองลงมาคือปัจจัยด้านสื่อโฆษณาระดับการตัดสินใจระดับมาก ( = 
3.6867 , S.D = .79697) รองลงมาคือปัจจัยด้านความปลอดภัยระดับการตัดสินใจระดับมาก ( = 3.4658 , 
S.D = .86491)  
 

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่า

เพศหญิง อายุส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 15-20 ปี  การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัว การศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่โสด  ความถี่ในการเข้าใช้บริการส่วนใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวปี 1-2 ครั้ง 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว ไทย 
พบว่าปัจจัยด้านสถานที่ของการให้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยด้านสถานที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทย รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านคุณภาพของขบวนรถไฟแห่งประเทศไทย ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสื่อโฆษณา 
ปัจจัยด้านความปลอดภัยและปัจจัยด้านระยะเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญลักษิตา
นนท์และศุภร เสรีรัตน์ (2541, น. 337) ได้กล่าวไว้ว่า ท าเลที่ตั้ง (Location) ของสถานที่นั้นมีความส าคัญมาก 
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เนื่องจากท าเลที่ตั้งจะเป็นตัวก าหนดกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการดังนั้นสถานที่ที่ให้บริการจึงควรครอบคลุม
การให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าปัจจัยด้านสถานที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย ในครั้งนี้ท าให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวในการประกอบการตัดสินใจที่มาเลือกใช้
บริการ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ควรมีการร่วมทุนกับภาคเอกชน เพ่ือเปิดโอกาสให้เอกชนมาช่วยในด้านการท าความสะอาด 
สถานีรถไฟ ขบวนรถไฟ ห้องสุขา ภูมิทัศน์โดยรอบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการมากขึ้น ซึ่ง
มีนักท่องเที่ยวหลากหลายต่างเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก เป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมและเนื่องจากประเทศ
ไทยเป็นสมาชิกประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย 
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