ความต้องการสิ นค้าและบริ การในเส้นทางและสถานีโครงการรถไฟความเร็วสูง
ของประชาชนที่คาดหมายว่าจะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สรายุทธ์ สดเสมอ

บทนา
ในชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ทุกคนจะต้องมีการเดิ นทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
เดินทางไปเรี ยน การเดินทางไปทางาน การเดินทางไปท่องเที่ยว ฯลฯ โดยรู ปแบบการเดินทางที่มนุ ษย์
ใช้ในการเดิ นทางมี อยู่ดว้ ยกันหลายวิธีการ โดยในปั จจุ บนั การเดิ นทางอี กรู ปแบบหนึ่ งที่ กาลังเป็ นที่
สนใจของสังคม และมีกาหนดจะเปิ ดให้บริ การประชาชนในประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้ คือ “การ
เดิ น ทางโดยรถไฟความเร็ ว สู ง ” ซึ่ งโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง มี ท้ งั หมด 4 สายทาง โดยเชื่ อ ม
"กรุ งเทพฯ" ไปยังหัวเมืองใหญ่ 4 ภูมิภาค พาดผ่านพื้นที่ 29 จังหวัด ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งทาให้ผูว้ ิจยั เล็งเห็ นถึ ง
ช่องทางในการที่จะพัฒนาการเดินทางด้วยรถไฟความเร็ วสู งให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การให้มากขึ้น ในด้านของความสะดวกรวดเร็ วในการเดินทาง และการตอบสนองรู ปแบบการ
ดาเนินชีวติ ที่เร่ งรี บของประชาชน โดยการจัดให้มีสินค้า และบริ การประเภทต่างๆ วางจาหน่าย และเปิ ด
ให้บ ริ ก ารแก่ ผูท้ ี่ เ ดิ น ทางโดยรถไฟความเร็ ว สู ง ทั้ง ที่ ส ถานี รถไฟความเร็ ว สู ง และเส้ นทางที่ ร ถไฟ
ความเร็ วสู งผ่าน ไม่วา่ จะเป็ น อาหาร เครื่ องดื่ม เสื้ อผ้า สิ นค้าแฟชัน่ เครื่ องประดับ ร้านทาผม ร้านนวด
ร้านสปา โรงแรมที่พกั ธนาคาร ห้องน้ า ฯลฯ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่มาใช้บริ การ อีก
ทั้งยังเป็ นการดึงดูดผูท้ ี่ตอ้ งการเดินทางตัดสิ นใจเดินทางโดยรถไฟความเร็ วสู งมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะนาไปสู่
ความคุม้ ค่าในการลงทุนโครงการรถไฟความเร็ วสู งได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ วมากขึ้น
ดังนั้นในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จึงทาการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้รถไฟความเร็ วสู ง รวมไปถึงความต้องการในสิ นค้าและบริ การในเส้นทางผ่านและสถานี รถไฟ
ความเร็ วสู งในอนาคตของประชากรที่คาดว่าจะใช้บริ การรถไฟความเร็ วสู งในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ผลที่ ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อนักธุ รกิ จที่ ตอ้ งการลงทุนจาหน่ ายสิ นค้า หรื อ
บริ การต่าง ๆ ที่สถานี รถไฟความเร็ วสู งที่กาลังเปิ ดให้บริ การในอนาคตในแง่ของการเลื อกสิ นค้าหรื อ
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บริ ก ารมาวางจ าหน่ า ย หรื อ เปิ ดให้ บ ริ ก ารได้ต รงตามความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ าหมาย
นอกจากนั้นยังเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนที่ตอ้ งการเดิ นทางโดยรถไฟความเร็ วสู งในด้านของความ
สะดวกสบายที่ จะมี สิ นค้า และบริ ก ารที่ ตนเองต้องการจะซื้ อ หรื อจะใช้บ ริ ก ารมาวางขายหรื อเปิ ด
ให้บริ การที่สถานี รถไฟฟ้ า หรื อตามเส้นทางที่ตอ้ งเดินทางผ่าน และนอกจากนั้นยังเป็ นประโยชน์ต่อ
รัฐบาลในด้านของการวางแผน รวมไปถึงพัฒนาการให้บริ การรถไฟความเร็ วสู งที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น อันจะนาไปสู่ จุดคุม้ ทุนในการลงทุนโครงการรถไฟความเร็ วสู ง
ได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ วขึ้น นอกจากนั้นผลการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อนักวิจยั ท่านอื่น
ที่ตอ้ งการจะทาการศึกษาวิจยั ในประเด็นที่ใกล้เคียงกันนี้ที่จะนาไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาต่อไป
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ประการแรก เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผล
ต่อการเลือกใช้รถไฟความเร็ วสู งในอนาคต ของประชากรที่คาดว่าจะใช้บริ การรถไฟความเร็ วสู งในเขต
กรุ งเทพมหานคร ประการที่สอง เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเดินทางรถไฟความเร็ วสู งในอนาคต ของ
ประชากรที่คาดว่าจะใช้บริ การรถไฟความเร็ วสู งในเขตกรุ งเทพมหานคร และประการที่สาม เพื่อศึกษา
ความต้องการในสิ นค้าและบริ การในเส้นทางผ่านและสถานี รถไฟความเร็ วสู งในอนาคต ของประชากร
ที่คาดว่าจะใช้บริ การรถไฟความเร็ วสู งในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีสมมติฐานในการวิจยั 2 ข้อ คือ ข้อ
ที่หนึ่ง ประชากรที่คาดว่าจะใช้บริ การรถไฟความเร็ วสู งที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกัน มีความต้องการ
สิ นค้าและบริ การในเส้นทางผ่านและสถานี รถไฟความเร็ วสู ง ต่างกัน และข้อที่สอง ประชากรที่คาดว่า
จะใช้บริ การรถไฟความเร็ วสู งที่มีพฤติกรรมการเดินทางที่ต่างกัน มีความต้องการสิ นค้าและบริ การใน
เส้นทางผ่านและสถานีรถไฟความเร็ วสู ง ต่างกัน

แนวคิด ทฤษฎี
พฤติกรรมของผู้บริโภค
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคนั้นจะช่ วยให้นกั การตลาดสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้นได้ โดยจากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า มีผเู ้ สนอแนวทางใน
การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้ดงั นี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์(2552, หน้า 58-59) ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ให้ทราบถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นการวิจยั หรื อค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อหรื อการใช้ของผูบ้ ริ โภคโดยใช้คาถามช่วยใน
การวิเคราะห์เพื่อค้นหาคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6W1H ซึ่ งประกอบไปด้วย 1. ใครบ้างอยู่
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ในตลาดเป้ าหมาย (Who) 2. ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ ออะไร (What) 3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงได้ตดั สิ นใจซื้ อ
(Why) 4. ใครบ้างมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ (Who) 5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When) 6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่
ไหน (Where) 7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How)
สแตนทัล และ ฟูลเรลล์ (Stanton and Futrell, 1987, pp. 126-128) กล่าวโดยสรุ ปว่า ปั จจัยที่มี
ผลต่อการเกิดพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย 4 ปั จจัยหลัก ๆ ด้วยกัน คือ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม
(Culture factor) ปั จจัยด้านสังคม (Social factor) ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal factors) และปั จจัยทาง
จิตวิทยา (Psychological factor) ซึ่ งปั จจัยทั้ง 4 ด้านนี้ มีอิทธิ พลต่อการเกิ ดความคิด ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการซื้ อ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคว่าจะมีความเหมือน หรื อความแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้น
นักการตลาดจึงต้องทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เกี่ยวกับปั จจัยทั้ง 4 ด้านนี้ ดว้ ย เพื่อให้
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั จึงได้นาแนวความคิดดังกล่าวมาใช้ในการศึกษา
วิจยั เรื่ อง “ความต้องการสิ นค้าและบริ การในเส้นทางและสถานี โครงการรถไฟความเร็ วสู งในอนาคต
ของประชาชนที่ คาดว่าจะใช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร” เพื่อให้ทราบถึ งรู ปแบบและวิธีการใน
การศึ ก ษาความต้องการของผูบ้ ริ โ ภค รวมไปถึ ง กระบวนการนการเกิ ดพฤติ ก รรมในการซื้ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะทาให้ทราบถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค จะนาไปสู่ การออกแบบสิ นค้า
หรื อบริ การในเส้นทางและสถานีโครงการรถไฟความเร็ วสู ง เพื่อตอบนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ทฤษฎีเกีย่ วกับความต้ องการ
เสถียร เหลืองอร่ าม (2525, หน้า 10-11) กล่าวไว้วา่ ความต้องการแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย หรื อความต้องการทางสรี ระ หรื อ ความต้องการปฐมภูมิ
หมายถึง ความต้องการทางกายภาพ เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานอันดับแรก โดยเป็ นความต้องการเพื่อ
การดารงชี วิต อยู่ของมนุ ษย์ หากไม่ได้รับการตอบสนองจะมี ความรู ้ สึกตึงเครี ยดอยู่ตลอดเวลา และมี
ความกระวนกระวาย เช่น ความต้องการอากาศหายใจ อาหาร น้ า ยารักษาโรค เครื่ องนุ่งห่ ม การขับถ่าย
ความต้องการเรื่ องเพศ การพักผ่อนนอนหลับ ที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
2. ความต้องการทางด้านจิตใจ หรื อ ความต้องการในระดับสู ง หรื อ ความต้องการทางด้าน
จิ ตวิท ยา หรื อความต้องการทุ ติย ภู มิ เป็ นความต้อ งการที่ ส่ วนใหญ่ เ กิ ดขึ้ นภายหลัง หลัง จากความ
ต้องการทางร่ างกายได้รับการตอบสนองแล้ว โดยเป็ นความต้องการที่เกิ ดจากความรู ้ และการเรี ยนรู ้
ประสบการณ์ การสนองตอบต่างๆ ก็เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เป็ นแรงขับ (Drive) ชนิ ดหนึ่ งที่ไม่หยุด
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อยู่กบั ที่ (Dynamic) ไม่มีรากฐานจากความต้องการทางร่ างกาย แต่อาศัยกลไกทางสมองที่สั่งสมจาก
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งแต่ละบุคคลอาจเหมือนกันหรื อต่างกันได้
3. ความต้องการทางสังคม ซึ่ งก็คือความต้องการทางจิตใจ แต่จะเน้นหนักในด้านความต้องการ
ที่จะดารงชี วิตให้เป็ นที่ยอมรับนับถือของคนอื่น หรื อมีความเป็ นอยูด่ ีกว่าบุคคลอื่น เช่ น ต้องการความ
ปลอดภัย ต้องการได้รับการยกย่องนับถือ ต้องการความยอมรับในสังคม ต้องการความก้าวหน้า เป็ นต้น
นอกจากนั้น สมิต สัชฌุกร (2542, หน้า 10) ยังได้กล่าวว่า ความต้องการ คือ การที่บุคคลเกิด
การรับรู ้ ว่าตนเองขาดสมดุลในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง และจาเป็ นต้องแสดงความสนใจ หรื อพฤติกรรมใน
การแสวงหาสิ่ งนั้นๆมาตอบสนองเพื่อให้กลับเข้าสู่ ภาวะความสมดุ ลในที่สุด โดยความต้องการของ
บุคคลนั้นเกิดขึ้นอยูเ่ สมอไม่มีที่สิ้นสุ ด และเมื่อความต้องการไดรับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งที่
จูงใจให้เกิ ดพฤติกรรมอีกต่อไป และความต้องการของบุคคลจะเรี ยงลาดับความสาคัญ โดยเริ่ มจาก
ความต้องการขั้นพื้นฐานไปจนถึงความต้องการขั้นสู งสุ ด
จากการศึ กษาแนวคิ ดเกี่ ยวกับความต้องการ ผูว้ ิจยั จึ ง ได้นาแนวคิ ดดังกล่ าวมาใช้เป็ นกรอบ
แนวความคิดในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความต้องการสิ นค้าและบริ การในเส้นทางและสถานี โครงการ
รถไฟความเร็ วสู งในอนาคตของประชาชนที่คาดว่าจะใช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร” เพื่อให้ทราบ
ถึงแนวทางในการศึกษาความต้องการสิ นค้าและบริ การในเส้นทางและสถานีโครงการรถไฟความเร็ ว
สู งในอนาคตของกลุ่มคนที่คาดว่าจะใช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร ว่าผูใ้ ช้บริ การจะมีความต้องการ
สิ นค้า หรื อบริ การใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็ นการวางแผนในการกาหนดสิ นค้า หรื อบริ การที่ควรมีจาหน่ายใน
เส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ

วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึง ปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการสิ นค้าและบริ การใน
เส้นทางผ่านและสถานี รถไฟความเร็ วสู งในอนาคต ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งข้อมูลที่
ได้จากการศึ กษาจะมี ประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการในการที่ จะนาสิ นค้าและบริ การ มาจัดจาหน่ ายใน
เส้นทางและสถานีรถไฟความเร็ วสู ง และเป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
รถไฟความเร็ วสู ง รวมไปถึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กบั นักลงทุนในการแสวงหากิจกรรมทางการตลาดที่
จะสามารถใช้ประโยชน์โครงการไฟความเร็ วสู ง เพื่อการขนส่ งที่รวดเร็ ว ตรงต่อเวลา และสามารถนา
ข้อมูลใช้ในการดาเนินงานในอนาคตได้
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ทาการศึกษากับกลุ่มประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มี
อายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้ นไป ผูว้ ิจยั ได้เลื อกกาหนดกลุ่ มตัวอย่างในการศึกษาครั้งที่ระหว่างเพศชายและเพศ
หญิงในจานวนที่เท่ากัน เนื่ องจากต้องการให้มีมุมมองและความคิดความต้องการของชายและหญิงให้
สอดคล้องกับความเป็ นจริ งมากที่สุด โดยจะต้องเป็ นผูท้ ี่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่สถานี ขนส่ ง
ต่างๆ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสารหมอชิต สถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสาร
สายใต้ใหม่ และสถานี ขนส่ งผูโ้ ดยสารเอกมัย โดยเหตุผลที่ผวู ้ ิจยั เลื อกประชากรกลุ่มดังกล่าวมาใช้ใน
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เนื่ องจากเป็ นกลุ่มบุคคลที่คาดว่าหากโครงการรถไฟความเร็ วสู ง เปิ ดให้บริ การ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะเปลี่ ยนพฤติกรรมการเดิ นทางมาใช้บริ การรถไฟความเร็ วสู งแทนการเดินทางใน
รู ป แบบเดิ ม โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งมี จ านวนทั้ง สิ้ น 400 คน มี ร ะยะเวลาในการศึ ก ษาวิจ ัย ตั้ง แต่ เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559
วิธีดาเนิ นการวิจยั ใช้รูปแบบของการศึกษาวิจยั เป็ นเชิ งปริ มาณ (Quantitative Study) ใน
รู ปแบบของการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว (One-shot Case Study) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวแปรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยมีตวั แปรอิสระ
จานวน 2 ตัวแปร ประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระที่หนึ่ง ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ ช่วงอายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ และจานวนสมาชิ กในครอบครัว ตัวแปรอิสระที่สอง พฤติกรรมการ
เดินทาง ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ช่ วงเวลาในการเดินทาง ความถี่ในการเดินทาง และผูร้ ่ วม
เดินทาง ในขณะที่ตวั แปรตาม มีจานวน 1 ตัวแปร ได้แก่ ความต้องการสิ นค้าและบริ การในเส้นทางผ่าน
และสถานี รถไฟความเร็ วสู งในอนาคต โดยผูว้ ิจยั แบ่งประเภทสิ นค้าและบริ การเป็ น 10 ประเภท ซึ่ ง
ได้แก่ 1. ร้านเครื่ องดื่ม ชา กาแฟ 2. ห้างสรรพสิ นค้า ร้านสะดวกซื้ อ มินิมาร์ ท 3. ร้านเบเกอร์ รี่ ร้านขาย
ของฝาก สิ นค้า OTOP 4. ร้ านหนังสื อ นิ ตยสาร สื่ อสิ งพิมพ์ 5. ร้ านเสื้ อผ้า สิ นค้า แฟชั่น และ
เครื่ องประดับ 6.บริ การทางการเงิน 7. บริ การด้านที่พกั 8. โรงพยาบาล คลินิค ร้านขายยา 9. ไปรษณี ย ์
พัสดุภณั ฑ์ และ 10. บริ การห้องน้ า
การสร้างเครื่ องมือการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลจากแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั คือ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการรถไฟความเร็ วสู ง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นกรอบข้อมูลเบื้องต้น แล้วกาหนดข้อคาถาม
ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ตอ้ งการศึกษา นาข้อมูลจากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถาม
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เสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้ อหา และความเหมาะสมที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล
และพิจารณาแก้ไขปรับปรุ งให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น แล้วนาแบบสอบถามที่ได้รับ
การปรับปรุ งและพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิไปใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจยั ต่อไป
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วน
ที่ 1 คาถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร เป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะ
เป็ นแบบเลือกตอบ ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเดินทาง โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ น
แบบเลื อกตอบ ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ ยวกับความต้องการสิ นค้าและบริ การในเส้ นทางและสถานี รถไฟ
ความเร็ วสู ง โดยระดับคะแนนเป็ นแบบ Likert scale และส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล หลังจากเก็บข้อมูลครบถ้วน ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบความสมบู รณ์และ
ความถูกต้องของแบบสอบถาม จากนั้นจึงนาแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) ตามวิธีการวิจยั ทางสถิติ
และดาเนินการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ SPSS for Windows
โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) โดยใช้ค่าร้อยละ
(Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความ
แปรปรวน (Variance) และนาเสนอข้อมูลในตารางเพื่ออธิ บายเบื้องต้นเกี่ ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติ
วิเคราะห์เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistical Analysis) เพื่อทดสอบสมมติ ฐาน ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ดว้ ยค่า t (t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยมากกว่า 2 กลุ่ม
รวมถึงทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติ L.S.D Test (Least Significant Difference)

อภิปรายผลการศึกษา
อภิปรายผลการศึกษา ในส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ นกลุ่ ม คนที่ ค าดหมายว่ า จะเดิ น ทางด้ ว ยรถไฟความเร็ วสู งในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน พบว่า เป็ นเพศชายและเพศหญิงในจานวนเท่ากัน คือ 200 คน ผูท้ ี่มี
สถานภาพโสดมากที่ สุ ด รองลงมา คื อ สถานภาพสมรส มี อายุ ระหว่าง 26-35 ปี มีก ารศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มากที่ สุด ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พ ธุ รกิ จส่ วนตัว ค้าขาย รับจ้าง รองลงมา คือ พนักงาน
เอกชน ลูกจ้าง มีรายได้ส่วนบุคคล ระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท และพบว่าเป็ นผูท้ ี่อยูค่ นเดียวมากที่สุด
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อภิปรายผลการศึกษา ในส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการเดินทางของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการศึกษา
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ นกลุ่ ม คนที่ ค าดหมายว่ า จะเดิ น ทางด้ ว ยรถไฟความเร็ วสู งในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน พบว่ามี วตั ถุ ประสงค์ในการเดิ นทางโดยเดิ นทางไปท่องเที่ ยว/ไป
พักผ่อนมากที่สุด รองลงมาคือ เดิ นทางกลับบ้านเกิ ด/ไปเยี่ย มญาติ โดยส่ วนใหญ่มีช่ วงเวลาในการ
เดินทางคือ 12.01 น.-18.00 น. โดยมีความถี่ในการเดินทาง 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ และผูร้ ่ วมเดินทางของท่าน
บ่อยที่สุดในการเดินทาง คือ ครอบครัว
อภิปรายผลการศึกษา ในส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความต้องการสิ นค้าและบริ การในเส้นทาง
ผ่า นและสถานี ร ถไฟความเร็ ว สู ง ในอนาคต ผลการศึ ก ษาพบว่า จากกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เป็ นกลุ่ ม คนที่
คาดหมายว่าจะเดินทางด้วยรถไฟความเร็ วสู งในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน มีความต้องการ
สิ นค้าและบริ การดังนี้ (1). ร้านเครื่ องดื่ม ชา กาแฟ พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ความต้องการ ร้านที่มี ระดับราคาอยู่ระหว่าง 50-100 บาท/แก้ว มากที่สุด (2). ห้างสรรพสิ นค้า ร้าน
สะดวกซื้ อ มิ นิมาร์ ท พบว่า มี ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการในประเภท
ซุ ปเปอร์ เซ็นเตอร์ มากที่สุด (3). ร้านขนมปั ง เบเกอร์ รี่ ร้านขายของฝาก สิ นค้า OTOP พบว่า มีความ
ต้องการอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความต้องการ ร้านขนมปั ง ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั น้อย มากที่สุด (4). ร้าน
หนังสื อ นิตยสาร สื่ อสิ งพิมพ์ พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก (5). ร้านเสื้ อผ้า สิ นค้าแฟชัน่ และ
เครื่ องประดับ พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก โดยมีความต้องการร้านเสื้ อผ้า สิ นค้าแฟชัน่ แบ
รนด์เนม มากที่สุด (6). บริ การทางการเงิน พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความ
ต้องการธนาคาร มากที่สุด (7). บริ การด้านที่พกั พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมี
ความต้องการ โรงแรมระดับราคา 1,000–2,000 บาท/วัน มากที่สุด (8). โรงพยาบาล คลีนิค ร้านขายยา
พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความต้องการโรงพยาบาลรัฐ มากที่สุด (9). ไปรษณี ย ์
พัสดุภณั ฑ์ พบว่า มีความต้องการอยูใ่ นระดับมาก และ (10). บริ การห้องน้ า พบว่า มีความต้องการอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีความต้องการ ห้องน้ าที่คิดราคา 3-10 บาท ซึ่งทาความสะอาดเป็ นพิเศษมากที่สุด
อภิปรายผลการศึกษา ในส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ซึ่ งในกลุ่มตัวอย่างมีผทู ้ ี่เสนอแนะเพิ่มเติม โดย
ต้องการมี ศู น ย์อาหารบนสถานี รถไฟความเร็ วสู ง ต้องการให้มี รถโดยสารบริ ก ารจากสถานี รถไฟ
ความเร็ วสู งไปยังสถานที่สาคัญที่เป็ นที่รู้จกั กันมากในจังหวัดนั้นๆ
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การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ครั้งนี้ มีดว้ ยกัน 2 สมมติฐาน โดยสมมติฐานที่ 1 ประชากรที่
คาดว่าจะใช้บริ ก ารรถไฟความเร็ วสู งที่ มีปัจจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกัน มี ความต้องการสิ นค้าและ
บริ การประเภทร้านเครื่ องดื่ม ชา กาแฟในเส้นทางผ่านและสถานีรถไฟความเร็ วสู ง ต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่า ผูท้ ี ี่มีสถานภาพ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ และจานวนสมาชิ กในครอบครัวแตกต่างกันมี
ความต้องการสิ นค้าและบริ การประเภทร้านเครื่ องดื่ม ชา กาแฟในเส้นทางผ่านและสถานีรถไฟความเร็ ว
สู งแตกต่า งกัน เนื่ องจากปั จจัยทางด้า นปั จจัยส่ วนบุ คคลเป็ นปั จจัย ที่ มี ผลทาให้บุค คลมี รูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ที่แตกต่างกันออกไป ส่ งผลให้มีความรู ้ ทัศนคติ ความต้องการ และพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ
แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538, หน้า 41) ที่ได้กล่าวไว้วา่ ความแตกต่างของ
ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ไม่ ว่า จะเป็ น อายุ อาชี พ การศึ ก ษาสถานภาพ รายได้ ฯลฯส่ ง ผลท าให้ บุ ค คลมี
พฤติกรรมต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมการติดต่อสื่ อสาร พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อ รวมไปถึงความต้องการในด้านต่าง ๆ
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ประชากรที่คาดว่าจะใช้บริ การรถไฟความเร็ วสู งที่มีพฤติกรรมการ
เดิ นทางที่แตกต่างกัน มีความต้องการสิ นค้าและบริ การในเส้ นทางผ่านและสถานี รถไฟความเร็ วสู ง
ต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ผูท้ ี่มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางต่างกันจะมีความต้องการสิ นค้าและบริ การ
ในเส้นทางผ่านและสถานี รถไฟความเร็ วสู งแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังพบว่า ประชากรที่คาดว่าจะใช้
บริ การรถไฟความเร็ วสู งที่มีช่วงเวลาในการเดินทาง ความถี่ในการเดินทาง และมีผรู ้ ่ วมเดินทางแตกต่าง
กัน มีความต้องการสิ นค้าและบริ การโดยรวมในเส้นทางผ่านและสถานีรถไฟความเร็ วสู งไม่ต่างกัน

สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลของการศึ ก ษาวิจยั ข้า งต้นสามารถสรุ ป ได้ว่า พฤติ ก รรมการเดิ นทางที่ มี ผ ลต่ อความ
ต้องการสิ นค้าและบริ การในเส้นทางผ่านและสถานี รถไฟความเร็ วสู ง คือ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ทั้งนี้ เนื่ องมาจากว่า ผูท้ ี่มีวตั ถุ ประสงค์ในการเดินทางที่แตกต่างกัน จะมีความต้องการ รวมถึงความเร่ ง
รี บในการเดิ นทางที่ แตกต่างกัน โดยพบว่า ผูท้ ี่ มีค วามเร่ งรี บหรื อมีระยะเวลาที่ จากัดในการเดิ นทาง
มากกว่า จะมีความต้องการสิ นค้าและบริ การประเภทต่างๆ ในเส้นทางผ่านและสถานี รถไฟความเร็ วสู ง
มากกว่าผูท้ ี่มีเวลาในการเดินทางโดยไม่ตอ้ งเร่ งรี บไปให้ถึงทันกาหนดเวลา โดยสาเหตุที่ผทู ้ ี่มีระยะเวลา
จากัดในการเดินทางเป็ นผูท้ ี่มีความต้องการสิ นค้าและบริ การประเภทต่าง ๆ ในเส้นทางผ่านและสถานี
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รถไฟความเร็ วสู งในระดับมาก เนื่องจากการที่มีสินค้า หรื อบริ การคอยให้บริ การระหว่างการเดินทางจะ
ช่ วยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถทากิ จกรรมต่างๆ ในการดาเนิ นชี วิตได้อย่างรวดเร็ ว สะดวกสบายขึ้ น
ดังนั้นในการลงทุนทาธุ รกิจในเส้นทางผ่านและสถานี รถไฟความเร็ วสู ง ไม่วา่ จะเป็ นการจาหน่ายสิ นค้า
หรื อบริ การ ต้องคานึ งถึงว่าผูท้ ี่ใช้เส้นทางเส้นนั้น ส่ วนใหญ่ มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางอย่างไร ซึ่ ง
จะทาให้สามารถเลือกลงทุนในธุ รกิจที่จะตอบสนองความต้องการ และเหมาะสมกับรู ปแบบการดาเนิน
ชีวติ ของบุคคลเหล่านั้นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ จริ ยา นาคฤทธิ์ (2556, ออนไลน์) ที่ได้กล่าวไว้วา่ บุคคลแต่
ละบุคคลจะมีความต้องการแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ เนื่ องมาจาว่าบุคคลมักจะมีวตั ถุ ประสงค์ มีความ
จาเป็ น มีอุปสงค์ที่แตกต่างกัน โดยบุ คคลมักจะเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ดัง นั้นสิ่ งที่ นัก การตลาดหรื อเจ้า ของกิ จการต้องให้ค วามส าคัญเป็ นอย่า งยิ่ง คื อ
วัตถุประสงค์ อุปสงค์ และความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งหากสิ นค้าบริ การตรงกับวัตถุประสงค์ อุปสงค์
และความต้องการของผูบ้ ริ โภคแล้วก็ยอ่ มเป็ นเรื่ องง่ายมากขึ้นที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อ และเกิดความ
พึงพอใจต่อสิ นค้าและบริ การจนเกิดเป็ นความจงรักภักดีต่อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ได้ในที่สุด
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ปั จจัยทางด้านเพศ สถานภาพ และวัตถุ ประสงค์ใน
การเดินทาง มีผลต่อความต้องการสิ นค้าและบริ การในเส้นทางผ่านและสถานี รถไฟความเร็ วสู งมาก
ที่สุด ดังนั้นเจ้าของธุ รกิจที่ตอ้ งการจะลงทุนทา ไม่วา่ จะจาหน่ ายสิ นค้าหรื อบริ การ ต้องทาการศึกษาว่า
กลุ่ ม ประชาชนที่ ใช้เส้ นทางนั้นคือใคร มี วตั ถุ ประสงค์ในการเดิ นทางอย่างไร เพื่อนาข้อมูลที่ไ ด้มา
พิจารณาเลือกลงทุนในสิ นค้าหรื อบริ การที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มนั้น มากที่สุด
ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั ในครั้งต่อไป เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณ
โดยการเก็บแบบสอบถาม ซึ่ งการกาหนดคาถามในแบบสอบถามอาจมีคาถามในบางข้อที่ไม่ครอบคลุม
โดยเฉพาะคาถามในส่ วนของความต้องการสิ นค้าและบริ การในแต่ละประเภท ในแบบสอบถามอาจมี
สิ นค้าบางประเภทที่ผวู ้ ิจยั คาดไม่ถึงหรื อแบ่งประเภทไม่ครบ จึงทาให้ไม่มีคาถามอยู่ในแบบสอบถาม
ดังนั้นในการศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไปควรทาการศึกษาวิจยั ในเชิ งคุณภาพ และทาการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ สังเกต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึก และได้ขอ้ มูลที่มีความใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : (1) ความต้องการสิ นค้าและบริ การ (2) เส้นทางผ่านและสถานี โครงการรถไฟ
ความเร็ วสู ง (3) โครงการรถไฟความเร็ วสู ง
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