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 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และส่วนประสม
ทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ขอ้มูลที่ใช้เป็นขอ้มูลปฐมภูมิ โดยแบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 406 คน และ
น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรม SPSS ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา และขอ้มูลเชงิ
อนุมาน ใช้วิธีการวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรอิสระ 
(Independent Sample t-test) ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ วธิี Chi-
Square 
 ผลการศกึษาพบว่า จากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มสีถานโสด การศกึษาอยู่
ระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานเอกชน และมรีะดบัรายได ้20,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้
บตัร Easy Pass มากกวา่ช่องทางเงนิสด ช่วงเวลาทีม่กีารใชบ้รกิารคอื เวลา 06:01 น. – 12:00 
น.เฉลีย่ส่วนมากใชบ้รกิาร 1-5 ครัง้/สปัดาห์ จุดประสงคท์ีลู่กคา้เลอืกใชบ้รกิารทางด่วนเพื่อทีจ่ะ
ต้องการเดนิทางไปท างาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์
พบวา่ เพศ  สถานภาพ อาชพี และรายไดท้ีแ่ตกต่าง ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้บตัร  Easy  
Pass  แต่ระดบัการศกึษาที่แตกต่าง มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อบตัร  Easy  Pass และส่วน
ประสมทางการตลาด 4Ps พบว่า ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อบตัร Easy Pass ได้แก่ 
ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสรมิทางการตลาด
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
 ปัจจุบนัจ ำนวนรถยนต์บนท้องถนนมมีำกขึน้ เนื่องจำกมผีูใ้ช้รถยนตส์่วนตวัส ำหรบักำร
เดินทำงในปริมำณสูงโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ท ำให้ผู้ใช้รถส่วนใหญ่มกั
เลอืกใช้เส้นทำงที่มคีวำมรวดเรว็กว่ำหรอืเลอืกใช้เส้นทำงพเิศษ เพื่อให้สำมำรถถึงที่หมำยได้
ทนัเวลำ โดยกระทรวงคมนำคมได้จดัตัง้รฐัวสิำหกจิชื่อวำ่ กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย (The 
Expressway Authority of Thailand: EXAT) ก่อตัง้ขึน้ตำมประกำศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่290 ลง
วนัที่ 27 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2515 เพื่อสร้ำงหรือจดัให้มีทำงพิเศษด้วยวธิีกำรใดๆ ตลอดจน 
บ ำรุ งร ักษำทำงพิเศษและด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่ เกี่ยวกับทำงพิเศษ โดยเฉพำะในเขต
นครและ ปรมิณฑล ซึ่งในปัจจุบนักำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริกำรทำงพเิศษ
ทัง้หมด 7 สำย ไดแ้ก่  
  1. ทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร (ระบบทำงด่วนขัน้ที ่1)  
  2. ทำงพเิศษศรรีชั (ระบบทำงด่วนขัน้ที ่2) 
  3. ทำงพเิศษฉลองรชั (ทำงด่วนสำยถนนกำญจนำภเิษก - อำจณรงค)์  
  4. ทำงพเิศษบรูพำวถิ ี(ทำงด่วนสำยบำงนำ-ชลบุร)ี  
  5. ทำงพเิศษอุดรรถัยำ (ทำงด่วนสำยบำงปะอนิ-ปำกเกรด็) 
  6. ทำงพเิศษสำยบำงนำ-อำจณรงค ์(ระบบทำงด่วนขัน้ที ่3 สำยใต ้ตอน S1)  
  7. ทำงพเิศษกำญจนำภเิษก (ทำงด่วนวงแหวนใต)้ 
โดยกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยได้น ำเทคโนโลย ีElectronic Toll Collection System หรือ 
ETC มำใช้ในกำรบรกิำรจดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำง มีชื่อว่ำ EASY PASS ในวนัที่ 31 มกรำคม 2553  
ซึง่ช่วยใหส้ำมำรถจ่ำยค่ำผ่ำนทำงได้รวดเรว็กวำ่ระบบกำรจดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำงแบบเงนิสด โดย
ระบบเก็บค่ ำผ่ ำนทำงพิเศษอัต โนมัตินั ้น  เ ป็น เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency 
Identification) ทีก่ำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และบรษิทั ทำงด่วนกรุงเทพ จ ำกดั  
(มหำชน) น ำมำใช้โดยมเีป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำรถตดิบรเิวณหน้ำด่ำน พร้อมทัง้ยงัเพิม่ควำม
สะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชท้ำงด่วน 



2 
 

 EASY PASS เป็นบตัรที่ใช้ในระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตั ิซึง่ใชใ้นกำรเกบ็ค่ำ
ผ่ำนทำงพเิศษ ทีก่ำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย น ำมำใชใ้นกำรแกปั้ญหำรถตดิบรเิวณหน้ำด่ำน 
ผูท้ ีใ่ชบ้ตัร EASY PASS ไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดกระจกรถและเตรยีมเงนิสด ท ำใหม้คีวำมสะดวกและ
เกดิประโยชน์ต่อผู้ใชบ้รกิำรทำงพเิศษ เพิม่ควำมรวดเรว็ในกำรผ่ำนช่องทำง และยงัลดจ ำนวน
รถสะสมหน้ำด่ำน โดยผู้ใช้บรกิำรสำมำรถขบัรถผ่ำนช่องทำงพเิศษที่มป้ีำยแสดงค ำว่ำ EASY 
PASS ได้ทนัที ซึ่งระบบดงักล่ำวจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและเพิ่มทำงเลือกใหม่ส ำหรับ
ผู้ใช้บริกำรทำงพเิศษ  โดยระบบ ETC แบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเปิดและระบบปิด โดย
ระบบเปิด คอื กำรเกบ็เงนิอตัรำเดยีวทีด่่ำนทำงเขำ้ และระบบปิด คอื กำรเกบ็เงนิตำมระยะทำง
ที่ด่ำนขำออก โดยกำรเก็บเงินนี้จะไม่ใช้พนักงำนมำท ำกำรเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ซึ่งเมื่อ
พจิำรณำปรมิำณรถยนต์ 4 ลอ้ ทีใ่ช้บรกิำรทำงพเิศษกบัปรมิำณกำรใช้บตัร Easy Pass ตัง้แต่ 
พ.ศ. 2553-2561 มขีอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
 

ตำรำงที่ 1 ปรมิำณจรำจรที่ใช้ระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัเิฉลี่ยต่อวนั ปีงบประมำณ 2553-
2561 

ทีม่ำ : กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย  

 จำกตำรำงที ่1 เมื่อพจิำรณำจำกขอ้มลูดงักล่ำวขำ้งตน้สำมำรถสรุปไดว้่ำผูใ้ชท้ำงพเิศษ
จ ำนวนมำกไม่นิยมใชบ้ตัร Easy Pass มำกนกั เนื่องจำกระบบตวัจบัสญัญำณมปัีญหำไม่อ่ำนค่ำ
บตัรบ่อยครัง้ ท ำให้กำรลงทุนในระบบ Eletronic Toll Collection System ของกำรทำงพเิศษ
แห่งประเทศไทย เพื่อลดปัญหำกำรจรำจรบรเิวณด่ำนเกบ็เงนิ ยงัไม่ประสบผลส ำเรจ็เท่ำทีค่วร 
ดว้ยเหตุนี้จงึท ำใหผู้ว้จิยัมคีวำมตอ้งกำรศกึษำถงึปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy 

 
ปีงบประมำณ 

จ ำนวนรถยนต ์4 ล้อ 
ท่ีใช้บตัร Easy Pass 

(คนั/วนั) 

จ ำนวนรถยนต ์4 ล้อ 
ทัง้หมด  
(คนั/วนั) 

 
ร้อยละ 

2553 153,220 1,138,444 13.46 

2554 268,777 1,226,118 21.92 
2555 347,827 1,405,611 24.75 
2556 439,060 1,488,900 29.49 
2557 482,459 1,494,083 32.29 
2558 545,099 1,572,593 34.66 
2559 610,377 1,750,206 34.87 
2560 640,900 1,771,920 36.17 
2561 693,557 1,802,466 38.48 
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Pass โดยท ำกำรศึกษำกบักลุ่มประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครผู้ที่ใช้บตัร Easy Pass และ
บรกิำรทำงพเิศษ 
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 
 1.2.1 เพื่อศกึษำปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร ์ทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจใชบ้ตัร Easy Pass 
ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 
 1.2.2 เพื่อศึกษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงส่วนประสมทำงกำรตลำด ที่มีอทิธิพลต่อกำร
ตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 
 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 ในกำรศกึษำวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัใช้ลกัษณะกำรวจิยัเชงิส ำรวจ (Survey Research) ด้วย
แบบสอบถำมทีส่รำ้งขึน้และไดก้ ำหนดขอบเขตของกำรวจิยัไวด้งันี้คอื  
 1.3.1. ขอบเขตดำ้นประชำกรและพืน้ที ่
  ประชำกรที่ใช้ในกำรวจิยัครัง้นี้ คือ ประชำกรในกรุงเทพมหำนครที่ใช้บรกิำร
ทำงด่วนของกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย โดยใช้วธิกีำรแบบสุ่มตวัอย่ำงกรณีไม่ทรำบขนำด
ตวัอยำ่งของ  W.G. Cochran โดยก ำหนดระดบัค่ำควำมเชื่อมัน่ร้อยละ  95 และระดบัค่ำควำม
คลำดเคลื่อนรอ้ยละ 5 และใชจ้ ำนวน 406 ตวัอยำ่ง  
 1.3.2. ขอบเขตดำ้นเนื้อหำ  
  ผูว้จิยัไดท้ ำกำรศกึษำ ค้นควำ้ และทบทวนวรรณกรรมต่ำงๆทีม่คีวำมเกี่ยวขอ้ง
กบักำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนครและน ำมำก ำหนดเป็นตวั
แปรทีศ่กึษำ ประกอบดว้ย 
  1. ตวัแปรอสิระ 
   1.1 ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร ์ไดแ้ก่ เพศ  อำยุ  สถำนภำพ  ระดบั
กำรศกึษำ  อำชพี และรำยได ้
   1.2 ปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์ 
(Product)  รำคำ (Price)  ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Product) และ กำรส่งเสรมิทำงกำรตลำด 
(Promotion) 
  2 .ตัวแปรตำม  กำรตัดสิน ใ จซื้ อบัต ร  Easy Pass ของปร ะชำกร ใน
กรุงเทพมหำนคร 
 1.3.3. ขอบเขตดำ้นเวลำ 
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  ผูว้จิยัได้ก ำหนดกำรเกบ็ขอ้มูล โดยใช้เครื่องมอืในกำรศกึษำคอืแบบสอบถำม 
ซึ่งผู้ศึกษำค้นคว้ำเอกสำรทบทวนงำนวจิ ัย เพื่อน ำควำมรู้ที่ได้มำสร้ำงแบบสอบถำม โดย
ก ำหนดกำรเกบ็ขอ้มลูด ำเนินกำรระหวำ่งเดอืน มกรำคม – มนีำคม พ.ศ. 2563   
 
1.4 วิธีกำรศึกษำ 
 
 ในส่วนกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัน ำขอ้มลูที่ไดม้ำวเิครำะห์ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ในกำรประมวลผล ซึง่สำมำรถแบ่งกำรวเิครำะหเ์ป็น 2 แบบ ดงันี้ 
 1.4.1. กำรวเิครำะหเ์ชงิพรรณนำ 
  - ใช้วเิครำะห์ขอ้มูลลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตวัอย่ำง ประกอบด้วย เพศ  
อำย ุ สถำนภำพ  ระดบักำรศกึษำ  อำชพี และรำยได้ โดยอธบิำยและน ำเสนอในรปูแบบของค่ำ
รอ้ยละ(Percentage) ค่ำเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
 - ใชว้เิครำะหข์อ้มลูเกีย่วกบัส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) โดยอธบิำยและน ำเสนอใน
รปูแบบของค่ำรอ้ยละ (Percentage) ค่ำเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน (Standard 
Deviation) 
 1.4.2. กำรวเิครำะหเ์ชงิอนุมำณ  

- กำรวเิครำะห ์T-test เปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงระหวำ่ง ค่ำเฉลีย่โดยตวัแปรอสิระ 
และ ควำมแปรปรวนทำงเดยีว (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบควำมแตกต่ำงดำ้นลกัษณะ
ประชำกรศำสตรข์องกลุ่มตวัอยำ่ง และปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดทีแ่ตกต่ำงกนัวำ่มผีล
ต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ทีแ่ตกต่ำงกนัหรอืไม่ 
 - กำรวเิครำะหห์ำค่ำสถติไิคสแควร ์ทีร่ะดบันัยส ำคญั 0.05 เพื่อทดสอบควำมเป็นอสิระ
ของตวัแปร 2 ตวัแปรวำ่มคีวำมสมัพนัธก์นัหรอืเป็นอสิระต่อกนัหรอืไม่ 
 
1.5 สมมติฐำนของกำรวิจยั 
 
 จำกวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั สำมำรถน ำมำตัง้สมมตฐิำนงำนวจิยัดงัต่อไปนี้ 
 1.5.1. ลกัษณะดำ้นประชำกรศำสตรท์ี่แตกต่ำงกนั มผีลต่อกำรใชบ้ตัร Easy Pass ของ
ประชำกรในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั 

 1.5.2. ปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดมคีวำมสมัพนัธ์กบักำรใช้บตัร Easy Pass 
ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 
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1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบัจำกกำรศึกษำ 
 

เพื่อไดท้รำบถึงลกัษณะของผู้บรโิภคโดยทัว่ไป พฤตกิรรม และปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรใช้ 
บตัร EASY PASS ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรทำงพเิศษ ใน
กำรน ำผลกำรวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำและปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำรบตัร EASY PASS 
ใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

 
1.7 นิยำมศพัท์  
 
 ระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิ(Electronic Toll Collection System : ETC) คอื ระบบ
เกบ็เงนิที่ไม่ต้องใช้เงนิสด แต่จะใช้บตัรอเิลก็ทรอนิกส์ (Easy Pass) เป็นอุปกรณ์ตดิที่กระจก
หน้ำรถยนต์ เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรช ำระค่ำผ่ำนทำงเมื่อวิง่ผ่ำนช่องทำง Easy Pass ได้ทนัท ี
ซึง่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกและเพิม่ทำงเลอืกใหม่ส ำหรบัผูใ้ชบ้รกิำรทำงพเิศษ 
  



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในกำรศึกษำปัจจยัที่มีอิทธพิลต่อกำรตดัสินใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร ผู้วจิยัได้ท ำกำรศกึษำแนวคดิ ทฤษฎี เอกสำรที่เกีย่วขอ้งและตวัแปรที่ใช้ใน
กำรศกึษำนี้เพื่อใหท้รำบถงึปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกร
ในกรุงเทพมหำนคร โดยไดก้ ำหนดประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

 2.1 ควำมรูเ้กีย่วกบั Easy Pass 
 2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชำกรศำสตร ์
 2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
 2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัควำมพงึพอใจ 
 2.5 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 2.6 งำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1 ควำมรู้เก่ียวกบั Easy Pass 

 EASY PASS  คอื ชื่อบตัรทีใ่ช้ในระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตั ิ(Electronic Toll 
Collection System: ETC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยใีหม่ล่ำสุดของระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษที่กำร
ทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) น ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำรถติดบริเวณหน้ำด่ำน โดย
ผูใ้ช้บรกิำรสำมำรถขบัรถผ่ำนช่องทำงพเิศษที่มป้ีำยแสดงค ำว่ำ Easy Pass ไดท้นัท ีซึ่งจะช่วย
อ ำนวยควำมสะดวกและเพิม่ทำงเลอืกใหม่ ส ำหรบัผูใ้ชบ้รกิำรทำงพเิศษ ระบบ ETC มรีปูแบบ
ในกำรเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คอื ระบบเปิดและระบบปิด โดยระบบเปิด 
คอื กำรเกบ็เงนิอตัรำเดยีวที่ด่ำนทำงเขำ้ และระบบปิด คอื กำรเกบ็เงนิตำมระยะทำงทีด่่ำนขำ
ออก โดยกำรเกบ็เงนินี้จะไม่ใชพ้นกังำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ ส ำหรบัผู้ทีจ่ะใชบ้รกิำรนี้ตอ้งเปิด
บญัชแีละเตมิเงนิเพื่อเป็นเงนิส ำรองค่ำผ่ำนทำงล่วงหน้ำ ตัง้แต่ 500 บำทขึน้ไป และยกเลกิค่ำ
ประกนัควำมเสยีหำยของบตัร Easy Pass และบตัรเตมิเงนิ (Smart Card) ให้มผีลตัง้แต่วนัที่ 
14 กรกฎำคม 2555 เป็นตน้ไป ซึง่ผูใ้ชบ้รกิำรจะไดร้บัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสส์ ำคญั 2 อยำ่งคอื 
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1. บตัร Easy Pass (OBU หรอื Tag) ประกอบดว้ยหมำยเลข 19 หลกั (ดงัภำพดำ้นล่ำง) 
ส ำหรบัตดิกระจกหน้ำรถซึ่งเมื่อรถของผูใ้ชบ้รกิำรผ่ำนช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตั ิบตัร Easy 
Pass จะท ำหน้ำที่สื่อสำรกับเสำอำกำศในช่องเก็บค่ำผ่ำนทำงอตัโนมตัิเพื่ออ่ำนค่ำพร้อมตดั
ยอดเงนิในบญัชขีองผูใ้ชบ้รกิำรตำมอตัรำค่ำผ่ำนทำง 

 
ภำพที ่1 หมำยเลข OBU ของบตัร Easy Pass  

ทีม่ำ : กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 

          2. บตัร Smart Card ประกอบด้วยหมำยเลข 10 หลกั  (ดงัภำพด้ำนล่ำง)  หรอืเรยีกว่ำ 
หมำยเลข S/N ใชส้ ำหรบักำรเตมิเงนิส ำรองค่ำผ่ำนทำงฯ ในบญัชขีองผูใ้ชบ้รกิำร  

 
 

ภำพที ่2 หมำยเลข Smart Card (S/N) ของบตัร Easy Pass  
ทีม่ำ : กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 

เงื่อนไขข้อตกลงกำรใช้ “ระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพิเศษอตัโนมติั”  

 1. ผู้ขอใช้บรกิำรจะต้องใช้กบัรถยนต์ 4 ล้อ ซึ่งมคีวำมสูงรวมสิง่ของที่บรรทุกไม่ เกิน 
3.2 เมตร เท่ำนัน้ โดยไม่มสีิง่ทีพ่่วงไปกบัรถยนต ์ 
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 2. ผูข้อใชบ้รกิำรตกลงช ำระเงนิส ำรองค่ำผ่ำนทำงพเิศษเริม่แรกเป็นจ ำนวนไม่ น้อยกว่ำ 
1,000 บำทในกำรเตมิเงนิส ำรองค่ำผ่ำนทำงพเิศษครัง้ต่อไปต้องเตมิเงนิในอตัรำข ัน้ต่ํำ ครัง้ ละ 
500 บำท และจ ำกดัวงเงนิส ำรองค่ำผ่ำนทำงพเิศษรวมแลว้ ไม่เกนิ 9,999 บำท ต่อบตัร 

  3. ในกรณีที่บตัร EASY PASS และบตัรเติมเงิน (Smart Card) สูญหำยหรือ ช ำรุด
เสยีหำย  กทพ. จะท ำกำรหกัค่ำเสยีหำย ส ำหรบับตัร EASY PASS เป็นจ ำนวนเงนิ 1,000 บำท 
และบตัรเตมิเงนิ (Smart Card) เป็นจ ำนวนเงนิ 100 บำท จำกบญัชเีงนิส ำรองค่ำผ่ำนทำงพเิศษ
ของผูข้อ ใชบ้รกิำรไดท้นัท ี

  4. ผู้ขอใชบ้รกิำรตกลงให้ กทพ. หกัเงนิค่ำผ่ำนทำงพเิศษไดท้นัททีี่ได้มกีำรผ่ำน ทำง
พเิศษในช่องเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษแต่ละครัง้ โดยจะใช้ระบบคอมพวิเตอร์ท ำกำรหกัเงนิค่ำผ่ำน
ทำง พเิศษของรถนัน้ ๆ ทุกครัง้จำกบญัชเีงนิส ำรองค่ำผ่ำนทำงพเิศษของผูข้อใชบ้รกิำร 

 5. ในกรณีบตัร EASY PASS มิได้ใช้ช ำระค่ำผ่ำนทำงพิเศษ ภำยในระยะเวลำ 2 ปี 
นบัตัง้แต่กำรช ำระค่ำผ่ำนทำงพเิศษครัง้สุดท้ำย กทพ. มสีทิธติดิตำมเอำคนืบตัร EASY PASS 
และ บตัรเตมิเงนิ (Smart Card) ได ้

ขัน้ตอนกำรใช้บริกำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพิเศษอตัโนมติั 
  ผูใ้ชบ้รกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตัสิำมำรถใชบ้รกิำรผ่ำนช่องทำง EASY 
PASS ได้ทุกด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงทีเ่ปิดให้บรกิำร โดยสำมำรถสงัเกตได้ดงันี้ - สญัลกัษณ์ป้ำย
ช่องทำงอตัโนมตั ิEASY PASS พร้อม Logo EASY PASS และขอ้ควำม “เฉพำะรถ 4 ล้อ” – 
ป้ำยบอกควำมสงูของรถทีส่ำมำรถวิง่ผ่ำนช่องทำงได้และสญัญำณไฟ ตวั A สเีหลอืงที่ช่องเลนส์ 
- สญัลกัษณ์ของตูเ้กบ็ค่ำผ่ำนทำงเป็นสสีม้และไมก้ัน้เป็นสเีหลอืง  

 

 

 

  

  
   

ภำพที ่3 อุปกรณ์กำรใหบ้รกิำรของระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตั ิ

ทีม่ำ : กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย 
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ขัน้ตอนกำรใชบ้รกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตั ิ 

 1. เมื่อผู้ใชบ้รกิำรท ำกำรลงทะเบยีนใช้บรกิำรของระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตั ิ
ผูใ้ชบ้รกิำรจะไดร้บับตัร EASY PASS และบตัร Smart Card  

 2. เมื่อผู้ใช้บริกำรผ่ำนทำงช่องทำง EASY PASS อุปกรณ์ที่ช่องทำงจะติดต่อกับ
สำยอำกำศ ทีต่ดิตัง้อยูใ่นช่อง  

 3. สำยอำกำศจะตดิต่อกบับตัร EASY PASS เพื่อตรวจสอบขอ้มลู เมื่อขอ้มลูถูกตอ้งจะ 
ส่งสญัญำณใหไ้มก้นัเปิดเองโดยอตัโนมตัแิละจะมเีสยีงสญัญำณจำกบตัร EASY PASS เพื่อแจ้ง
เพื่อให ้ผูบ้รกิำรทรำบวำ่กำรตดิต่อเสรจ็สมบรูณ์แลว้  

 

 

 

 

  

 

ภำพที ่4 กำรท ำงำนช่องระบบเกบ็ค่ำโดยสำรทำงพเิศษอตัโนมตั ิ 
ทีม่ำ : กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย 

  4. ระบบจะท ำกำรตดัค่ำผ่ำนทำงผ่ำนยอดเงนิคงเหลอืและเขยีนกลบัลงบนบตัร EASY 
PASS พรอ้มทัง้แสดงค่ำผ่ำนทำงและยอดเงนิคงเหลอืทีป้่ำยบอกรำคำ  

 5. ในกรณีที่ยอดเงนิคงเหลอืน้อยกว่ำที่ก ำหนด หรอืแบตเตอรี่ต่ํำจะท ำกำรเตอืนผ่ำน 
ป้ำยบอกรำคำ  

 6. คอมพวิเตอร์ประจ ำช่องจะส่งขอ้มูลของบตัร EASY PASS ไปยงัส่วนกลำงซึ่งเป็น 
ฐำนขอ้มลูระบบ  

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชำกรศำสตร ์
 
 กำรศึกษำด้ำนลกัษณะประชำกรศำสตร์เป็นสิ่งส ำคญัเนื่องจำกควำมแตกต่ำงของ
ประชำกรในแต่ละดำ้น จะท ำใหม้กีำรเลอืกซือ้สนิคำ้และใชบ้รกิำรทีแ่ตกต่ำงกนั ซึง่ ศริวิรรณ เสรี
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รตัน์ (2550) ไดใ้หค้วำมหมำยวำ่ ลกัษณะประชำกรศำสตร ์ใช้ขอ้มลูดำ้นประชำกรศำสตร์ เพื่อ
เป็นกำรแบ่งส่วนตลำดท ำให้มีประสทิธผิลในกำรก ำหนดตลำดเป้ำหมำย และง่ำยต่อกำรวดั
มำกกวำ่ตวัแปรอื่น ประกอบดว้ย 

1. อำย ุ
เป็นคุณลกัษณะทำงประชำกรอกีลกัษณะหนึ่งทีม่กีำรเปลีย่นแปลงไปตำมระยะเวลำของ

กำรมชีวีติอยู่หรอืตำมวยัของบุคคล เป็นลกัษณะประจ ำตวับุคคลทีส่ ำคญัมำกในกำรศกึษำและ
วเิครำะห์ทำงประชำกรศำสตร์   โดยอำยุจะแสดงถึงวยัวุฒิของบุคคล  และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึง
ควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเขำ้ใจในเนื้อหำและข่ำวสำรรวมถึงกำรรบัรู้ต่ำงๆ ได้มำกน้อย
ต่ำงกนั   กำรมปีระสบกำรณ์ในชวีติที่ผ่ำนมำแตกต่ำงกนั   หรอือกีประกำรหนึ่งคอือำยุจะเป็น
เครื่องบ่งชี้ถึงควำมสนใจในประเดน็ต่ำงๆ   เช่นเรื่องกำรเมอืง ควำมสนุกสนำน กำรเตรยีมตวั
สร้ำงอนำคตเป็นต้น นอกจำกนัน้ก็จะชี้ให้เห็นอำรมณ์ที่แตกต่ำงกนัออกไปในกลุ่มคนที่มีวยั
ต่ำงกนัอนัเนื่องจำกกระบวนกำรคดิและตดัสนิใจทีผ่่ำนกำรกลัน่กรองจำกประสบกำรณ์ของช่วง
วยัทีจ่ะส่งผลต่อกระบวนกำรคดิและกำรควบคุมทำงอำรมณ์ของแต่ละช่วงอำยขุองบุคคล 

จำกกำรศกึษำของ ทอแรนซ์ ( Tarrance , 1962   อ้ำงถึงใน  กิง่แก้ว ทรพัยพ์ระวงศ์, 
2546) เรื่องควำมคดิละเอยีดละออ ซึง่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของควำมคดิสรำ้งสรรค์ พบวำ่ อำยุ
ทีเ่พิม่ขึน้ของเดก็จะท ำใหม้คีวำมคดิทีร่อบคอบเพิม่มำกขึน้    อำยหุรอืวยัเป็นปัจจยัที่ท ำใหค้นมี
ควำมแตกต่ำงกันในเรื่องควำมคิด และพฤติกรรม บุคคลที่มีอำยุมำกจะมีพฤติกรรมกำร
ตอบสนองต่อกำรตดิต่อสื่อสำรต่ำงจำกบุคคลที่มอีำยุน้อยและบุคคลที่มอีำยุน้อยจะมพีฤตกิรรม
กำรตอบสนองต่อกำรตดิต่อสื่อสำรเปลีย่นไปเมื่อตนเองมอีำยมุำกขึน้  

2. เพศ 
ลกัษณะทำงเพศ เป็นลกัษณะทำงประชำกรทีบุ่คคลไดร้บัมำแต่ก ำเนิด ในประชำกรกลุ่ม

ใดๆ กต็ำม จะประกอบดว้ยประชำกรเพศชำย (Male) และ ประชำกรเพศหญงิ (Female) ซึง่โดย
ปกติแล้วจะมีจ ำนวนที่ใกล้เคียงกันเพรำะธรรมชำติได้สร้ำงควำมสมดุลทำงเพศมำให้กับ
ประชำกรทุกกลุ่ม เพศ เป็นปัจจยัพืน้ฐำนดำ้นร่ำยกำยทีแ่ตกต่ำงกนัของบุคคล เป็นสถำนภำพที่
มมีำแต่ก ำเนิดของบุคคล   เมื่อเป็นสมำชกิของกลุ่ม เพศจะเป็นตวัก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของ
บุคคล ตลอดจนพฒันำกำรต่ำงๆ ในแต่ละช่วงวยักม็คีวำมแตกต่ำงกนัดว้ย    ควำมแตกต่ำงทำง
เพศท ำให้บุคคลมพีฤตกิรรมกำรตดิต่อสื่อสำรทีแ่ตกต่ำงกนั กล่ำวคอื เพศหญงิมแีนวโน้มและมี
ควำมต้องกำรที่จะส่งและรบัขำ่วสำรมำกกว่ำเพศชำย ในขณะทีเ่พศชำยไม่ได้มคีวำมตอ้งกำรที่
จะส่งและรบัข่ำวสำรแต่เพยีงอยำ่งเดยีวเท่ำนัน้ แต่มคีวำมต้องกำรทีจ่ะสร้ำงควำมสัมพนัธอ์นัดี
ใหเ้กดิจำกกำรรบัขำ่วสำรนัน้ดว้ย  
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แมคค ี(Mckee , 1962   อำ้งถงึใน  กิง่แกว้ ทรพัยพ์ระวงศ,์ 2546) ศกึษำพบวำ่ ผูช้ำยมี
ควำมสำมำรถทำงกำรจ ำรูปทรงสิง่ของได้ แม้ว่ำจะตัง้พลกิแพลงในท่ำต่ำงๆ หรอืสำมำรถที่จะ
เหน็ควำมสมัพนัธ ์ของ Space – form ในจนิตนำกำรได ้   ส่วนพำเตลและกอรด์อน ( Patel and 
Gordon , 1960  อำ้งถงึใน  กิง่แกว้ ทรพัยพ์ระวงศ,์ 2546) ศกึษำพบวำ่ เดก็หญงิมแีนวโน้มทีจ่ะ
สำมำรถคลอ้ยตำมผูอ้ื่น หรอืถูกชกัจงูใจไดง้่ำยกวำ่เดก็ชำย   สอดคลอ้งกบักำรวจิยัของ คมิเบอร ์
(Kimber , 1974  อำ้งถึงใน  สุชำ จนัทรเ์อม, 2544) ทีศ่กึษำพบวำ่ เดก็หญงิสำมำรถรบัสำรและ
เลยีนแบบพฤตกิรรมบุคลกิภำพของผู้อื่นได้ง่ำยกว่ำเดก็ชำย   ผลกำรศกึษำและวจิยัของ เบอ
แนต และโคเฮน (Bennett And Cohen , 1959  อ้ำงถึงใน  สุรำงค ์โค้วตระกูร, 2541) ที่ศกึษำ
เกี่ยวกบัธรรมชำติของควำมแตกต่ำงกนัระหว่ำงเพศชำยกบัเพศหญิงยงัพบว่ำ  เพศชำยมี
ควำมคิดหนักแน่นมำกกว่ำควำมคิดของเพศหญิง แต่เพศหญิงจะมีควำมละเอียดอ่อนและ
รอบคอบในด้ำนควำมคิดมำกกว่ำเพศชำยซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนกำรรบัรู้ข่ำวสำรและกำร
วเิครำะหข์อ้มลูและน ำมำประยกุตใ์ชใ้นกำรด ำเนินชวีติในขัน้ต่อไปอกีดว้ย 

3. ระดบักำรศกึษำ 
กำรศกึษำในที่นี้หมำยถึงระดบักำรศกึษำทีไ่ดร้บัจำกสถำบนักำรศกึษำ และที่ไดร้บัจำก

ประสบกำรณ์ของชวีติ กำรศกึษำบ่งบอกถงึควำมสำมำรถในกำรเลอืกรบัขำ่วสำร และอตัรำกำรรู้
หนังสือ ระดับกำรศึกษำจะท ำให้คนมีควำมรู้ ควำมคิด ตลอดจนควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำงๆ 
กว้ำงขวำงลึกซึ้งแตกต่ำงกนัออกไป ท ำให้ผู้พูดสำมำรถแยกควำมเหมำะสมของเนื้อหำและ
ตวัอยำ่งทีจ่ะยกมำกล่ำวได ้

กำรศกึษำนอกจำกจะท ำให้บุคคลมศีกัยภำพเพิม่ขึน้แล้ว กำรศกึษำยงัท ำให้เกดิควำม
แตกต่ำงทำงทศันคต ิค่ำนิยม และคุณธรรมควำมคิดอกีเช่นกนั   นอกจำกนี้ปรมะ สตะเวทิน 
(2546 :116 ) ยงัได้กล่ำวว่ำกำรศึกษำ เป็นลกัษณะส ำคญัอกีประกำรหนึ่งที่มอีิทธพิลต่อผู้รบั
สำร ดงันัน้คนทีไ่ด้รบักำรศกึษำในระดบัทีต่่ำงกนั ยุคสมยัทีต่่ำงกนั ระบบกำรศกึษำแตกต่ำงกนั 
สำขำวชิำทีแ่ตกต่ำงกนั จงึมคีวำมรู้สกึนึกคดิ อุดมกำรณ์ และควำมตอ้งกำรทีแ่ตกต่ำงกนัไปอกี
ดว้ย 

 4. ฐำนะทำงเศรษฐกจิและสงัคม 
สถำนะทำงเศรษฐกจิและสงัคม จะเป็นเครื่องชี้ถงึเรื่องทีก่ลุ่มจะสนใจรบัรูข้่ำวสำรบุคคล

ทีม่สีถำนะทำงเศรษฐกจิและสงัคมที่แตกต่ำงกนัทัง้กำรประกอบอำชพี  รำยได ้ ศำสนำ  รวมไป
ถึงสถำนภำพสมรสย่อมส่งผลต่อกำรรบัสำรที่แตกต่ำงกนัด้วย (ธีระภทัร์  เอกผำชยัสวสัดิ ์
,  2551)  

ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิและครอบครวั รำยไดข้องบุคคลแสดงถงึฐำนะทำงเศรษฐกจิ
ซึง่เป็นองค์ประกอบทีส่ ำคญัแสดงถึงกำรมศีกัยภำพในกำรดูแลตนเอง บ่งบอกถงึอ ำนำจกำรใช้
จ่ำยในกำรบรโิภคขำ่วสำร  ผูท้ีม่สีถำนภำพทำงเศรษฐกจิสงูจะมโีอกำสทีด่กีวำ่ในกำรแสวงหำสิ่ง
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ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรดแูลตนเอง ผู้ทีม่สีถำนภำพทำงเศรษฐกจิต ่ำจะมกีำรศกึษำน้อย ท ำให้มี
ขอ้จ ำกดัในกำรรบัรู ้เรยีนรู ้ตลอดจนกำรแสวงหำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรดแูลตนเอง 

อำชพีและลกัษณะกำรรวมกลุ่มของผูฟั้ง ลกัษณะอำชพีหรอืลกัษณะแห่งกำรรวมกลุ่ม 
จะบ่งบอกลกัษณะเฉพำะของบุคคล ช่วงเวลำที่เปิดรบัขำ่วสำร เรื่องทีก่ลุ่มผู้ฟังสนใจเช่น กลุ่ม
ชำวนำกจ็ะสนใจเกี่ยวกบัเรื่องขำ้ว รำคำขำ้ว ปุ๋ย เป็นตน้ ในบำงกรณีคนที่มอีำชพีอย่ำงหนึ่งแต่
อำจจะไปรวมกลุ่มกบัคนทีม่อีำชพีหนึ่งกไ็ด ้ซึง่กจ็ะท ำใหค้วำมสนใจของเขำขยำยวงกวำ้งออกไป 

ศำสนำหรอืกลุ่มควำมเชื่อในศำสนำ  เช่น ศำสนำพุทธ อสิลำม หรอืศำสนำครสิต์ หรอื
อื่นๆ ย่อมมีแนวคิด  วฒันธรรม  ประเพณี  และหลักกำรในกำรคิดตดัสินใจต่อกำรรบัสำร
แตกต่ำงกนัตำมรำยละเอยีดปลกียอ่ยของศำสนำ   ดงันัน้กำรสื่อสำรหรอืถ่ำยทอดขอ้มลูโดยกำร
พจิำรณำควำมแตกต่ำงทำงศำสนำย่อมเป็นผลดใีนกำรสำมำรถส่งสำรให้แก่ผู้รบัสำรได้อย่ำง
ถูกตอ้งและตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูร้บัสำรมำกทีสุ่ด 

สถำนภำพสมรส  หมำยถึง กำรครองเรอืนซึง่อำจแบ่งออกไดเ้ป็น คนโสด สมรส หมำ้ย 
หยำ่ หรอืแยกกนัอยู ่ลกัษณะควำมแตกต่ำงดำ้นขนบธรรมเนียมประเพณี ควำมเชื่อถอืทำงดำ้น
ศำสนำ ยอ่มมอีทิธพิลต่อสถำนภำพกำรสมรส ซึ่งมผีลโดยตรงต่อกำรรบัรู้ข่ำวสำร  สถำนภำพ
สมรสของบุคคลจะบ่งบอกถึงควำมมอีสิระในกำรตดัสนิใจและอทิธิพลต่อกระบวนกำรคดิกำร
วเิครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร   สตรีที่สมรสแล้วและสตรทีี่ยงัโสดย่อมมกีระบวนกำรรบัรู้ข่ำวสำรที่
แตกต่ำงกนัอนัเนื่องมำจำกสภำพครอบครวั  และอทิธพิลของจ ำนวนบุคคลรอบขำ้ง  

 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 
 พฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Behavior) หมำยถึง เป็นกำรกระท ำโดยมนุษย์
แสดงออกโดยไม่รูต้วั กำรแสดงออกหรอืกำรกระท ำโดยธรรมชำตขิองมนุษย์สำมำรถส่งอทิธพิล
ทำงกำรตลำดได ้กลุ่มบุคคลหรอืครวัเรอืน ซึ่งซือ้หรอืต้องกำรสนิค้ำหรอืบรกิำรเพื่อกำรบรโิภค
ส่วนตวั พฤตกิรรมผู้บรโิภค ตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้ำและบรกิำรต่ำงๆ เพื่อให้ไดร้บัควำมพอใจ
สูงสุดจำกงบประมำณที่มอียู่อย่ำงจ ำกดั หรอื กำรกระท ำหรอืกำรแสดงออกของมนุษยซ์ึ่งเกดิ
จำกสิง่กระตุน้ภำยใน เช่น ควำมคดิ ทศันคต ิและค่ำนิยม นอกจำกนี้กำรแสดงออกนัน้ๆอำจมำ
จำกกำรกระทบของปัจจยัภำยนอก เช่น วฒันธรรม และ สงัคม (นันทำ ศรจีรสั , 2551) หรือ
พฤตกิรรมกำรบรโิภค หมำยถงึ พฤตกิรรมกำรซือ้ กำรใช ้กำรประเมนิ และกำรก ำจดัสนิคำ้และ
บรกิำรของผูบ้รโิภค ทีซ่ ื้อสนิค้ำและบรกิำรไปเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตนเอง หรอืเพื่อ
กนิหรอืใช้ภำยในครวัเรอืน ผู้บรโิภคทุกคนที่ซื้อสนิค้ำและบรกิำรไปเพื่อวตัถุประสงค์เช่นว่ำนี้
รวมกันเรียกว่ำตลำดผู้บริโภค ผู้บริโภคทัว่โลกนั ้นมีควำมแตกต่ำงกันในลักษณะด้ำน
ประชำกรศำสตร์อยู่หลำยประเด็น เช่น ในเรื่องของอำยุ รำยได้ ระดบักำรศึกษำ ศำสนำ
วฒันธรรม ประเพณีค่ำนิยม และรสนิยม เป็นตน้ พฤตกิรรมกำรกนิกำรใชก้ำรซื้อ และควำมรูส้กึ
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นึกคิดของผู้บรโิภคต่อผลิตภณัฑ์จงึแตกต่ำงกนัออกไป ท ำให้มกีำรซื้อกำรบรโิภคสนิค้ำและ
บรกิำรหลำยๆ ชนิดที่แตกต่ำงกนั นอกจำกลกัษณะประชำกรดงักล่ำวแล้ว ยงัมปัีจจยัอื่นๆ อกีที่
ท ำใหม้กีำรบรโิภคแตกต่ำงกนั (กมลภพ ทพิยป์ำละ 2555) 
 โดยกำรวเิครำะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นกำรคน้ควำ้ หรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำรซื้อ
และกำรบรโิภค มสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรโฆษณำสนิคำ้และบรกิำรทัง้ทีเ่ป็นบุคคลกลุ่มบุคคล หรอื
องคก์ร เพื่อใหท้รำบถงึลกัษณะควำมต้องกำรและพฤตกิรรมกำรซือ้กำรบรโิภค กำรเลอืกบรกิำร
แนวคิด หรือประสบกำรณ์ที่จะท ำให้ผู้บริโภคพึงพอใจ โดยสำมำรถใช้ 7 ค ำถำม (6Ws 1H) 
ดงัต่อไปนี้ 
 1. ใครอยู่ในตลำดเป้ำหมำย (Who is in the target market?) เป็นค ำถำมที่ต้องกำร
ทรำบตลำดเป้ำหมำย ( target market)  หรือลักษณะกลุ่มเป้ำหมำย (occupants)  โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยทำงด้ำน (1) ประชำกรศำสตร์ (2) ภูมศิำสตร์ (3) จติวทิยำหรอืจติวเิครำะห์ (4) 
พฤตกิรรมศำสตรก์ลยทุธก์ำรตลำด (4Ps)  
 2. ผู้บรโิภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) ต้องกำรทรำบวำ่สิง่ที่ผู้บรโิภค
ตอ้งกำรซือ้ (objects) โดยสิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งกำร คุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์และ
ควำมแตกต่ำงที่เหนือกว่ำคู่แข่งขนั โดยมีกลยุทธ์ด้ำนผลิตภณัฑ์  (1) ผลิตภณัฑ์หลกั (2) 
รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ (3) ผลิตภณัฑ์ควบ  (4) ผลติภณัฑ์ที่คำดหวงั (5) ศกัยภำพผลติภณัฑ์ 
และ (6) ควำมแตกต่ำงทำงกำรแขง่ขนั  
 3. ท ำไมผู้บรโิภคจงึซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นค ำถำมทีต่้องกำรทรำบ
วตัถุประสงค์ในกำรซื้อ (objectives) คือ (1) ปัจจัยทำงจิตวิทยำ (2) ปัจจัยทำงสังคมและ
วฒันธรรม ตลอดจน (3) ปัจจยัเฉพำะบุคคล  
 4. ใครมสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจซื้อ (Who participates in the buying?) เป็นค ำถำมที่
ตอ้งกำรทรำบบทบำทของกลุ่มต่ำงๆ (organizations) ทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รหิำรโดย
มอีงคป์ระกอบในกำรตดัสนิใจซือ้คอื (1) ผูร้เิริม่ (2) ผูม้อีทิธพิล (3) ผูต้ดัสนิใจซือ้ (4) ผูใ้ช ้ 
 5. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด (When does the consumer buy 
 6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where does the consumer buy?) 
 7. ผู้บรโิภคซื้ออย่ำงไร (How does the consumer buy?) เป็นค ำถำมที่ต้องกำรทรำบ
ขัน้ตอนหรอืกระบวนกำรในกำรตดัสนิใจเลอืกซือ้ (operation) โดยมอีงคป์ระกอบกำรซือ้โดย (1) 
กำรรับรู้ปัญหำ (2) กำรค้นหำข้อมูล (3) กำรประเมินผลทำงเลือก(4) กำรตดัสินใจซื้อ(5) 
ควำมรูส้กึภำยหลงักำรซือ้ 
 
 
 

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89/#_ENREF_1
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัควำมพึงพอใจ 
 
 ควำมพงึพอใจเป็นควำมรู้สกึหรอืทศันคตทิำงบวกของบุคคลที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่งหรอืมี
ควำมชื่นชอบพอใจต่อกำรที่บุคคลอื่นกระท ำกำรสิง่ใดสิง่หนึ่งตอบสนองควำมตอ้งกำรของบุคคล
หนึ่งที่ปรำรถนำให้กระท ำในสิง่ที่ตอ้งกำร ซึ่งจะเกดิขึน้กต่็อเมื่อสิง่นัน้สำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรใหแ้ก่บุคคลนัน้ได ้แต่ทัง้นี้ควำมพงึพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมคีวำมแตกต่ำงกนัหรอืมี
ควำมพงึพอใจมำกน้อย ขึน้อยู่กบัค่ำนิยมของแต่ละบุคคลและควำมสมัพนัธ์ของปัจจยัที่ท ำให้
เกดิควำมพงึพอใจตลอดจนสิง่เรำ้ต่ำง ๆ ซึง่อำจสำมำรถท ำใหร้ะดบัควำมพงึพอใจแตกต่ำงกนั
ได ้เช่น ควำมสะดวกสบำยทีไ่ดร้บั ควำมสวยงำม ควำมเป็นกนัเอง ควำมภมูใิจ กำรยกยอ่ง กำร
ไดร้บักำรตอบสนองในสิง่ทีต่อ้งกำรและควำมศรทัธำ เป็นตน้ 
 Kotler and Armstrong (2002) กล่ำวว่ำ พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ 
(motive) หรอืแรงขบัดนั (drive) เป็นควำมต้องกำรที่กดดนั จนมำกพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤตกิรรมเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตนเอง ซึง่ควำมต้องกำรของแต่ละคนไม่เหมอืนกนั 
ควำมต้องกำรบำงอย่ำงเป็นควำมต้องกำรทำงชวีวทิยำ(biological) เกดิขึน้จำกสภำวะตงึเครยีด 
เช่น ควำมหิวกระหำยหรือควำมล ำบำกบำงอย่ำง  เ ป็นควำมต้องกำรทำงจิตวิทย ำ 
(psychological) เกิดจำกควำมต้องกำรกำรยอมรบั ( recognition) กำรยกย่อง (esteem) หรือ
กำรเป็นเจำ้ของทรพัยส์นิ (belonging) ควำมตอ้งกำรส่วนใหญ่อำจไม่มำกพอทีจ่ะจงูใจให้บุคคล
กระท ำในช่วงเวลำนัน้ ควำมต้องกำรกลำยเป็นสิง่จูงใจ เมื่อได้รบักำรกระตุ้นอย่ำงเพยีงพอจน
เกดิควำมตงึเครยีด โดยทฤษฎีทีไ่ดร้บัควำมนิยมมำกทีสุ่ด ม ี2 ทฤษฎ ีคอื ทฤษฎีของอบัรำฮมั 
มำสโลว ์และทฤษฎขีองซกิมนัด ์ฟรอยด ์

1. ทฤษฎแีรงจงูใจของมำสโลว ์(Maslow’s theory motivation) 
 อบัรำฮมั มำสโลว ์(A.H.Maslow) ค้นหำวธิีที่จะอธิบำยว่ำท ำไมคนจงึถูกผลกัดนัโดย
ควำมต้องกำรบำงอย่ำง ณ เวลำหนึ่ง ท ำไมคนหนึ่งจงึทุ่มเทเวลำและพลงังำนอย่ำงมำกเพื่อให้
ไดม้ำซึง่ควำมปลอดภยัของตนเองแต่อกีคนหนึ่งกลบัท ำสิง่เหล่ำนัน้ เพื่อใหไ้ดร้บักำรยกย่องนับ
ถือจำกผู้อื่น ค ำตอบของมำสโลว ์คือ ควำมต้องกำรของมนุษยจ์ะถูกเรยีงตำมล ำดบัจำกสิง่ที่
กดดนัมำกทีสุ่ดไปถงึน้อยทีสุ่ด ทฤษฎขีองมำสโลวไ์ดจ้ดัล ำดบัควำมตอ้งกำรตำมควำมส ำคญั คอื 
 1.1 ควำมต้องกำรทำงกำย (physiological needs) เป็นควำมต้องกำรพื้นฐำน คือ 
อำหำร ทีพ่กั อำกำศ ยำรกัษำโรค 
 1.2 ควำมตอ้งกำรควำมปลอดภยั (safety needs) เป็นควำมต้องกำรทีเ่หนือกวำ่ ควำม
ตอ้งกำรเพื่อควำมอยูร่อด เป็นควำมตอ้งกำรใน ดำ้นควำมปลอดภยัจำกอนัตรำย 
 1.3 ควำมตอ้งกำรทำงสงัคม (social needs) เป็นควำมตอ้งกำรกำรยอมรบัจำกเพื่อน 
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 1.4 ควำมต้องกำรกำรยกย่อง (esteem needs) เป็นควำมต้องกำรกำรยกย่องส่วนตวั 
ควำมนบัถอื และสถำนะทำงสงัคม 
 1.5 ควำมต้องกำรให้ตนประสบควำมส ำเรจ็ (self – actualization needs) เป็นควำม
ตอ้งกำรสงูสุดของแต่ละบุคคล ควำมตอ้งกำรท ำทุกสิง่ทุกอยำ่งไดส้ ำเรจ็ 
 บุคคลพยำยำมที่สร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัควำมต้องกำรที่ส ำคญัที่สุดเป็นอนัดบัแรก
ก่อนเมื่อควำมต้องกำรนัน้ได้รบัควำมพงึพอใจ ควำมต้องกำรนัน้กจ็ะหมดลงและเป็นตวักระตุ้น
ใหบุ้คคลพยำยำมสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บัควำมตอ้งกำรทีส่ ำคญัทีสุ่ดล ำดบัต่อไป ตวัอยำ่ง เช่น 
คนที่อดอยำก (ควำมตอ้งกำรทำงกำย) จะไม่สนใจต่องำนศลิปะชิ้นล่ำสุด (ควำมต้องกำรสงูสุด) 
หรอืไม่ต้องกำรกำรยกยอ่งจำกผูอ้ื่น หรอืไม่ตอ้งกำรแม้แต่อำกำศที่บรสิุทธิ ์(ควำมปลอดภยั) แต่
เมื่อควำมตอ้งกำรแต่ละขัน้ไดร้บัควำมพงึพอใจแลว้กจ็ะมคีวำมตอ้งกำรในขัน้ล ำดบัต่อไป 

2. ทฤษฎแีรงจงูใจของฟรอยด ์
 ซกิมนัด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตัง้สมมตฐิำนว่ำบุคคลมกัไม่รู้ตวัมำกนักว่ำพลงัทำง
จติวทิยำมีส่วนช่วยสร้ำงให้เกิดพฤตกิรรม ฟรอยด์พบว่ำบุคคลเพิ่มและ ควบคุมสิ่งเร้ำหลำย
อย่ำง สิง่เร้ำเหล่ำนี้อยู่นอกเหนือกำรควบคุมอยำ่งสิ้นเชงิ บุคคลจงึมคีวำมฝัน พดูค ำที่ไม่ตัง้ใจ
พดู มอีำรมณ์อยูเ่หนือเหตุผล และมพีฤตกิรรมหลอกหลอนหรอืเกดิอำกำรวติกจรติอยำ่งมำก 
 ขณะที่ ชำรณิี (2535) ได้เสนอทฤษฎีกำรแสวงหำควำมพงึพอใจไวว้่ำ บุคคลพอใจจะ
กระท ำสิง่ใดๆที่ท ำให้มคีวำมสุขและจะหลกีเลี่ยงไม่กระท ำ ในสิง่ที่เขำจะได้รบัควำมทุกขห์รอื
ควำมยำกล ำบำก โดยอำจแบ่งประเภทควำมพอใจกรณีนี้ได ้3 ประเภท คอื 
 2.1 ควำมพอใจด้ำนจิตวทิยำ (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของควำมพึง
พอใจว่ำมนุษยโ์ดยธรรมชำตจิะมคีวำมแสวงหำ ควำมสุขส่วนตวัหรอืหลกีเลี่ยงจำกควำมทุกข์
ใดๆ 
 2.2 ควำมพอใจเกี่ยวกบัตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของควำมพอใจว่ำ
มนุษย์จะพยำยำมแสวงหำควำมสุขส่วนตวั แต่ไม่จ ำเป็นว่ำกำรแสวงหำควำมสุขต้องเป็น
ธรรมชำตขิองมนุษยเ์สมอไป 
 2.3 ควำมพอใจเกี่ยวกบัจรยิธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ำมนุษยแ์สวงหำ
ควำมสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือ ส ังคมที่ตนเป็นสมำชิกอยู่และเป็นผู้ได้ร ับ
ผลประโยชน์ผูห้นึ่งดว้ย 
 
2.5 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 
 เสรี  วงษ์มณฑำ  (2542:  11)  กล่ ำวว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำด  (Marketing 
Mix) หมำยถงึ กำรมสีนิคำ้ที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยได ้ขำยในรำคำที่
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ผู้บริโภคยอมรบัได้ และผู้บริโภคยนิดจี่ำยเพรำะเหน็ว่ำคุ้ม รวมถึงมกีำรจดัจ ำหน่ำยกระจำย
สนิคำ้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมกำรซือ้หำเพื่อควำมสะดวกแก่ลกูคำ้ ดว้ยควำมพยำยำมจงูใจให้
เกดิควำมชอบในสนิคำ้และเกดิพฤตกิรรมอยำ่งถูกตอ้ง 
 อดุลย ์จำตุรงคกุล (2543: 26) กล่ำวในเรื่อง ตวัแปรหรอืองค์ประกอบของส่วนผสมทำง
กำรตลำด (4P’s) วำ่เป็นตวักระตุน้หรอืสิง่เรำ้ทำงกำรตลำดทีก่ระทบต่อกระบวนกำรตดัสนิใจซื้อ 
โดยแบ่งออกไดด้งันี้ 
 1.ผลติภณัฑ์ (Product) ที่ต้องมคีุณภำพและรูปแบบดไีซน์ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ลกูคำ้ หรอืสนิคำ้หรอืบรกิำรทีบุ่คคลและองคก์รซือ้ไปเพื่อใชใ้นกระบวนกำรผลติสนิคำ้อื่นๆ หรอื
ในแนวทำงกำรประกอบธุรกจิ หรอืหมำยถงึสนิค้ำหรอืบรกิำรที่ผู้ซือ้สนิค้ำหรอืบรกิำรที่ผู้ซือ้ไป
เพื่อใชใ้นกำรผลติ กำรใหบ้รกิำร หรอืด ำเนินงำนของกจิกำร(ณฐั อรินพไพบลูย ์2554)หรอื แม้
ผลติภณัฑ์จะเป็นองค์ประกอบตวัเดยีวในส่วนประสมของกำรตลำดกต็ำม แต่เป็นตวัส ำคญัที่มี
รำยละเอยีดที่จะต้องพจิำรณำอกีมำกมำย ดงันี้ เช่นควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ์ (Product 
Variety) ชื่อตรำสินค้ำของผลติภณัฑ์ (Brand Name) คุณภำพ ของผลติภณัฑ์ (Quality) กำร
รบัประกนัผลติภณัฑ ์(Warranties) และกำรรบัคนืผลติภณัฑ ์(Returns)  
 2.รำคำ (Pricing) ตอ้งเหมำะสมกบัต ำแหน่งทำงกำรแขง่ขนัของสนิคำ้และสรำ้งก ำไรใน
อตัรำทีเ่หมำะสมสู่กจิกำรหรอืจ ำนวนเงนิที่ถูกเรยีกเกบ็เป็นค่ำสนิคำ้หรอืบรกิำรหรอืผลรวมของ
มลูค่ำทีผู่ซ้ ือ้ท ำกำรแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่ผลประโยชน์จำกกำรมหีรอืกำรใชผ้ลติภณัฑส์นิคำ้
หรอืบรกิำรหรอืนโยบำยกำรตัง้รำคำ (Pricing Policies)(ณฐั อรินพไพบลูย ์2554)หรอืมลูค่ำของ
สนิคำ้และบรกิำรทีว่ดัออกมำเป็นตวัเงนิ กำรก ำหนดรำคำมคีวำมส ำคญัต่อกจิกำรมำก กจิกำรไม่
สำมำรถก ำหนดรำคำสนิค้ำเองไดต้ำมใจชอบ กำรพจิำรณำรำคำจะต้องก ำหนดต้นทุนกำรผลติ 
สภำพกำรแข่งขนั ก ำไรที่คำดหมำย รำคำของคู่แข่งขนั ดงันัน้กิจกำรจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่
เหมำะสมในกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำและบรกิำร  ประเดน็ส ำคญัจะต้องพิจำรณำเกี่ยวกบัรำคำ
ได้แก่ รำคำสนิค้ำที่ระบุในรำยกำรหรอืรำคำที่ระบุ (List Price) รำคำที่ให้ส่วนลด (Discounts) 
รำคำทีม่สี่วนยอมให ้(Allowances) รำคำทีม่ชี่วงระยะเวลำกำรช ำระเงนิ (Payment Period) และ
รำคำเงื่อนไขใหส้นิเชื่อ (Credit Terms)  
 3.ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) กเ็น้นช่องทำงกำรกระจำยสนิค้ำที่ครอบคลุมและ
ทัว่ถงึ สำมำรถเขำ้ถงึกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยทุกส่วนไดเ้ป็นอยำ่งดหีรอืเป็นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย
เป็นเส้นทำงเคลื่อนยำ้ยจำกผูผ้ลติไปยงัผู้บรโิภคหรอืลกูคำ้ ซึง่อำจผ่ำนคนกลำงหรอืไม่ผ่ำนกไ็ด้ 
ในช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทำงอุตสำหกรรม                
( Industrial User)  ห รือลู กค้ ำท ำง อุตส ำหกรรม ( Industrial Consumer)  แล ะคนกลำง 
(Middleman) โลจสิตกิสท์ำงกำรตลำด เป็นกำรวำงแผนกำรปฏบิตัติำมแผนและกำรควบคุมกำร
เคลื่อนยำ้ยสนิคำ้จำกจุดเริม่ตน้ไปยงัจุดทีต่อ้งกำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้โดยมุ่ง
ผลก ำไรหรอืกลยทุธท์ำงกำรตลำดในกำรท ำใหม้ผีลติภณัฑไ์วพ้รอ้มจ ำหน่ำย สำมำรถก่ออทิธพิล

https://maymayny.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
https://maymayny.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4
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ต่อกำรพบผลิตภณัฑ์ สินค้ำที่มีจ ำหน่ำยแพร่หลำยและง่ำยที่จะซื้อก็จะท ำให้ผู้บริโภคน ำไป
ประเมนิประเภทของช่องทำงทีน่ ำเสนอกอ็ำจก่ออทิธพิลต่อกำรรบัรูภ้ำพพจน์ของผลติภณัฑ ์ 
 4.กำรส่งเสรมิกำรตลำด (Promotion) ที่เน้นทัง้กำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ส่งเสรมิกำร
ขำยและกำรตลำดโดยตรง ซึ่งสำมำรถเรียกว่ำ 4P ซึ่งน ำไปสู่กำรได้ครอบครองส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดที่เพิม่ขึน้ตำมเป้ำหมำยของกจิกำรนัน่เอง ระดบัทีส่องคอืกำรตลำดทีมุ่่งเน้นทำงด้ำน
ของกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีน่ำประทับใจให้กับลูกค้ำซึ่งรู้จ ักกันในชื่อว่ำกำรตลำดเชิง
ประสบกำรณ์ (Experiential Marketing) ซึง่หำกสำมำรถสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรใชส้นิคำ้ หรอื
บรกิำรที่ดต่ีอลูกค้ำเป้ำหมำยแล้ว กจ็ะน ำไปสู่กำรสรำ้งควำมผูกพนัทำงดำ้นอำรมณ์ทีแ่นบแน่น 
(Emotional Attachment) ต่อผู้บรโิภค โดยผลลพัธ์ที่คำดหวงัจำกกจิกำรในกำรด ำเนินกลยุทธ์
ทำงกำรตลำดระดบัทีส่องนี้ คอืกจิกำรจะสำมำรถมสี่วนแบ่งกำรตลำดในจติใจของลูกค้ำสูงขึน้
(Share of Heart) เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่ขนั 
 
2.6 งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 อมัพร สอสวุงศ ์(2555) ศกึษำปัจจยัและกลยทุธท์ี่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจใชร้ะบบ Easy 
Pass ของผู้ใช้ทำงพิเศษ วตัถุประสงค์ของงำนวจิยั 1.เพื่อทรำบปัจจยัที่ส่งผลต่อกำรเลอืกใช้
หรือไม่เลือกใช้ระบบ Easy Pass ของผู้ใช้บริกำรทำงพิเศษ 2. เพื่อวเิครำะห์แนวโน้มกำร
เลอืกใช ้Easy Pass ของผูข้บัขีใ่นแต่ละกลยทุธ ์3. เพื่อเสนอแนะกลยุทธท์ีใ่ชใ้นกำรเพิม่จ ำนวน
ผูใ้ชร้ะบบ Easy Pass ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ โดยพจิำรณำสถำนกำรณ์สมมตภิำยใตปั้จจยัหลกั 
4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรดำ้นเงนิมดัจ ำบตัร Easy Pass  ตวัแปรดำ้นส่วนเพิม่จำกกำรเตมิเงนิค่ำ
ผ่ำนทำง  ตวัแปรด้ำนกำรแถมเที่ยวกำรเดนิทำงและตวัแปรด้ำนจุดเตมิเงนิโดยเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลด้วยแบบสอบถำมกบักลุ่มตวัอย่ำงผู้ขบัขี่ที่ใช้ทำงพิเศษจ ำนวน 407 ตวัอย่ำง ซึ่งกำร
วเิครำะห์ขอ้มลูท ำโดยแบบจ ำลองโลจติทวนิำมและโลจติแบบล ำดบั ผลกำรศกึษำพบว่ำ ตวัแปร
ดำ้นเงนิมดัจ ำบตัร Easy Pass ตวัแปรดำ้นส่วนเพิม่จำกกำรเตมิเงนิค่ำผ่ำนทำง และตวัแปรดำ้น
กำรแถมเที่ยวกำรเดนิทำง มนีัยส ำคญัทำงสถิต ิและมผีลต่อกำรตดัสนิใจใช้ Easy Pass โดยที่
ตวัแปรดำ้นเงนิมดัจ ำบตัรมคี่ำนยัส ำคญัทีสุ่ด นอกจำกนี้ตวัแปรดำ้นขอ้มลูส่วนบุคคลและตวัใน 
 นิภำวรรณ ภจูอม (2557)  ศกึษำปัจจยัที่ส่งผลต่อกำรเลอืกใช้ระบบบตัร Easy Pass 
ของกลุ่มผูใ้ชท้ำง วตัถุประสงคข์องงำนวจิยั 1. เพื่อศกึษำกำรเลอืกใชร้ะบบบตัร Easy Pass และ
เงนิสด 2. เพื่อศึกษำควำมคำดหวงัของกำรใช้ระบบบตัร Easy Pass 3.เพื่อวเิครำะห์ปัจจยัที่
ส่งผลกระทบต่อกำรใช้ระบบบตัร Easy Pass โดยกลุ่มตวัอยำ่งของงำนวจิยัคอื 1.กลุ่มผูใ้ชง้ำน
ทัว่ไป 2.กลุ่มผู้ประกอบกำรขนส่ง 3.กลุ่มผู้ประกอบกำรทัว่ไป ซึ่งกำรวเิครำะห์ข้อมูลท ำโดย
ค ำนวนหำค่ำร้อยละ ส ำหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัสถำนภำพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ส่วนกำร
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วเิครำะหข์อ้มูลควำมคำดหวงัและปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรเลอืกใช้ระบบบตัร Easy Pass วเิครำะห์
โดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ส ำหรบักำรเปรยีบเทยีบปัจจยัที่ส่งผลต่อกำร
เลอืกใชบ้ตัรอซีพีำส จ ำแนกตำมกลุ่มผูใ้ชง้ำน วตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำง ควำมถี่ในกำรใชท้ำง
ด่วน กำรช ำระค่ำผ่ำนทำงที่เคยใช้ และกำรช ำระค่ำผ่ำนทำงพเิศษในปัจจุบนั ใช้กำรวเิครำะห์
ควำมแปรปรวนทำงเดียว (Anova) เพื่อวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของตัวแปรรำยกลุ่ม ผล
กำรศกึษำพบวำ่ ผูใ้ช้ทำงพเิศษบูรพำวถิสี่วนมำกเลอืกทีจ่ะช ำระเงนิสดมำกกวำ่กำรเลอืกใชบ้ตัร 
Easy Pass โดยผูใ้ชท้ำงพเิศษมคีวำมคำดหวงัจำกระบบบตัร Easy Pass ไม่แตกต่ำงกนั อยำ่ง
มนีัยส ำคญัทำงสถิต ิควำมคำดหวงัที่มำกที่สุดคอืกำรแก้ปัญหำระบบ คอื กำรเชค็ระบบไม้กัน้
และระบบกำรอ่ำน Easy Pass ณ ด่ำนผ่ำนทำง ส่วนปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรใชบ้ตัร Easy Pass คอื
กลุ่มที่มปัีจจยัที่ส่งผลไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมนีัยส ำคญั ปัจจยัที่ส่งผลกระทบมำกที่สุดคอืควำม
รวดเรว็ในกำรผ่ำนด่ำนทำงพเิศษ ต่อมำคอืควำมน่ำเชื่อถอืในกำรตดัเงนิของระบบ และมกีำรใช้
งำนในแต่ละวนัแบบ Real time มีกำรสรุปยอดค่ำใช้จ่ำยสอดคล้องกบัระบบบญัชี สำมำรถ
ตรวจสอบได ้
 ชนันท์พร วงศ์ก ำแหง (2558) ปัจจยัที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจใชบ้รกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำน
ทำงพเิศษอตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในสำยทำงพเิศษศรรีชั วตัถุประสงคข์องงำนวจิยั 1.เพื่อส ำรวจ
ควำมคดิเหน็และศกึษำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมกำรใชบ้ตัรอตัโนมตัิ
ของผู้บรโิภคในสำยทำงพเิศษศรรีชั 2.เพื่อศกึษำควำมส ำคญัของปัจจยัทำงกำรตลำดที่มผีลต่อ
กำรตดัสนิใจใช้บรกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตัขิองผู้บรโิภคในสำยทำงพเิศษศรรีชั 
โดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมจิำกกำรแจกแบบสอบถำมจ ำนวน 400 คน ระยะเวลำกำรเก็บขอ้มูลเป็น
เวลำ 1 เดอืน คอืเกบ็เดอืนกุมภำพนัธ ์2558 โดยวเิครำะหส์ถติเิชงิพรรณนำ ไดแ้ก่ ควำมถี่ รอ้ย
ละ ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน และสถติเิชงิอนุมำน ไดแ้ก่ ค่ำสถิตไิคสแควร ์ทีร่ะดบันยัส ำคญั 0.05      
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ์/บริกำร ปัจจยัด้ำนรำคำ ปัจจยัด้ำนกำรส่งเสริม
กำรตลำด ปัจจยัด้ำนบุคลำกร มรีะดบัควำมคดิเหน็ต่อกำรตดัสนิใจใช้บรกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำน
ทำงพเิศษอตัโนมตัโิดยรวมในระดบัปำนกลำง ส่วนปัจจยัด้ำนช่องทำงในกำรจดัจ ำหน่ำย/กำร
เตมิเงนิม ีปัจจยัดำ้นลกัษณะทำงกำยภำพ ปัจจยัดำ้นลกัษณะกระบวนกำรปัจจยัดำ้นผลติภำพมี
ระดบัควำมคิดเหน็ต่อกำรตดัสนิใจใช้บรกิำรระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตัโิดยรวมใน
ระดบัมำก 
 รฐัพงศ ์วงษ์สงู (2558) ศกึษำปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรใชบ้ตัร Easy Pass ของประชำกรใน
เขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล วตัถุประสงคข์องงำนวจิยั 1. เพื่อศกึษำพฤตกิรรมในกำรใช้
ทำงด่วนและกำรใชบ้ตัร Easy Pass ของประชำกรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล 
2. เพื่อศึกษำปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจใช้บัตร Easy Pass ของ
ประชำกรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 3. เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำดทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจใชบ้ตัร Easy Pass ของประชำกรในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร
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และปริมณฑล โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถำมกบักลุ่มตวัอย่ำงจ ำนวน 416 ชุด ใช้
ระยะเวลำในกำรรวบรวมแบบสอบถำมประมำณ 1 เดอืน (ระหว่ำงเดอืนกรกฎำคม 2558 ถึง 
สงิหำคม 2558) ซึ่งกำรวเิครำะห์ขอ้มูลท ำโดยวธิ ี Independent-salmples  T-Test และ One-
Way Anova ที่ระดบันยัส ำคญั 0.05 ผลกำรศกึษำพบวำ่  เพศ  และรำยได้ต่อเดอืน ไม่มผีลต่อ
ควำมพึงพอใจในกำรใช้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
เนื่องจำกลกัษณะกำรใชง้ำนของบตัร Easy pass นัน้มคีวำมจ ำเป็นต่อผูใ้ชบ้รกิำรทำงพเิศษ โดย
ปัจจยัดำ้นผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้ำนส่งเสรมิกำรตลำด และปัจจยัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย มผีล
ต่อควำมพงึพอใจในกำรใชบ้ตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล ที่
ระดบันยัส ำคญั 0.05 แต่ปัจจยัด้ำนรูปลกัษณ์และควำมทนัสมยัไม่มผีลต่อควำมพงึพอใจในกำร
ใช้บตัร Easy Pass ที่ระดบันัยส ำคญั 0.05 ซึ่งผู้ใช้มีควำมยนิดีที่จะใช้ โดยจำกกำรทดสอบ
ควำมเห็นพบว่ำอยู่ในระดบัปำนกลำง โดยระบบที่มีควำมเสถียรจะท ำให้ผู้ใช้งำนเกดิควำม
เชื่อมัน่มำกขึน้  
 วรสรณ์ ศุภเจียรพนัธ ์(2558) ศกึษำกำรตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ
อัตโนมัติ (Easy Pass) ปี 2558 วตัถุประสงค์ของงำนวิจ ัย 1. เพื่อศึกษำถึงทัศนคติของ
ผู้ ใช้บริกำรที่มีต่อระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษอัตโนมัติ  2.  เพื่ อศึกษำถึง ปัจจัยด้ำน
ประชำกรศำสตร ์พฤตกิรรม และทศันคตทิีม่อีทิธพิลต่อกำรใชบ้รกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ
อตัโนมตั ิกลุ่มตวัอย่ำงที่ใช ้คอื ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครทีใ่ช้บรกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำน
ทำงพเิศษอตัโนมตั ิจ ำนวน 400 คน โดยใช้วธิกีำรสุ่มตวัอยำ่ง สถติทิี่ใช้ในกำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
คอื ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และทดสอบสมมตฐิำนระหวำ่งตวัแปรต้นและตวั
แปรตำม โดยใชค้่ำ t-test (Independent-salmples t-test) ค่ำ F-Test (Anova) และเปรยีบเทยีบ
ควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่โดยวธิ ีScheffe  ผลกำรศกึษำพบว่ำ  ปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร ์ดำ้น
เพศ อำย ุสถำนภำพทำงครอบครวั ระดบักำรศกึษำ อำชพี และรำยไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่ำงกนัจะ
มผีลต่อกำรตดัสินใจเลือกใช้บริกำรระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษแบบอตัโนมตัไิม่แตกต่ำงกนั 
ปัจจยัด้ำนพฤติกรรม ด้ำนควำมถี่ในกำรใช้บรกิำร ช่วงเวลำ ระยะเวลำกำรใช้ และประเภท
รถยนต์ที่แตกต่ำงกนัมีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกใช้บริกำรระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษแบบ
อตัโนมตัไิม่แตกต่ำงกนั และปัจจยัดำ้นทศันคตมิอีทิธพิลโดยตรงกบักำรตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิำร
ระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษแบบอตัโนมตั ิได้แก่ ควำมถูกต้องในกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมนีัยส ำคญั
ทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 



บทท่ี 3 
ระเบียบกำรวิจยั 

 
 กำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร เป็นกำรวจิ ัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถำม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล โดยมีระเบียบวธิีกำรด ำเนินกำรวจิ ัย
ดงัต่อไปนี้ 
  3.1 กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
  3.2 ประชำกรและตวัอยำ่ง 
  3.3 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยั 
  3.4 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  3.5 วธิกีำรวเิครำะหข์อ้มลู 

3.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 
 ผู้วจิยัได้ท ำกำรศกึษำแนวทฤษฎีที่เกี่ยวกบัตวัแปรต่ำงๆที่เกี่ยวขอ้ง ท ำให้ได้ก ำหนด
ออกมำเป็นกรอบแนวคดิกำรวจิยั โดยกำรก ำหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นกำรวจิยั ดงัภำพที ่5 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปัจจยัทำงประชำกรศำสตร ์
1. เพศ 
2. สถำนภำพ 
3. ระดบักำรศกึษำ 
4. อำชพี 
5. รำยได ้
 

 ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 

1. ผลติภณัฑ ์
2. รำคำ 
3. ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
4. กจิกรรมสง่เสรมิกำรตลำด 

 

กำรตดัสนิใจใชบ้รกิำรระบเกบ็ค่ำผ่ำน
ทำงอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

ตวัแปรตำม (Dependent Variables) 
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3.2 ประชำกรและตวัอย่ำง 
 
 ประชำกรทีใ่ชใ้นกำรศกึษำครัง้นี้ คอื ประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร ทีเ่คยใชบ้รกิำร
ระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตั ิ(Easy Pass) เนื่องจำกประชำกรมขีนำดใหญ่และไม่ทรำบ
จ ำนวนประชำกรที่แน่นอน ดงันัน้ขนำด ตวัอย่ำงสำมำรถค ำนวณได้จำกสูตรไม่ทรำบขนำด
ตวัอยำ่งของ  W.G. Cochran โดยก ำหนดระดบัค่ำควำมเชื่อมัน่ร้อยละ  95 และระดบัค่ำควำม
คลำดเคลื่อนรอ้ยละ 5 ซึง่สตูรในกำรค ำนวณทีใ่ชใ้นกำรศกึษำครัง้นี้ คอื 

 

สตูร  n   =   
𝑃(1−𝑃)𝑍2

𝐸2  
 

 

   เมื่อ   n แทน ขนำดตวัอยำ่ง 
    P แทน สดัส่วนของประชำกรทีผู่ว้จิยัก ำลงัสุ่ม 0.50 
    Z แทน ระดบัควำมเชื่อมัน่ที่ผู้วจิยัก ำหนดไว้ Z มีค่ำเท่ำกบั 
1.96 ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 (ระดบั .05) 
     E แทน ค่ำควำมผดิพลำดสงูสุดทีเ่กดิขึน้ = 0.05 

   แทนค่ำ                n   =    
(0.05)(1−0.5)(1.96)2

(0.05)2
 

              =     384.16 

 ใช้ขนำดตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 384 คน จึงจะสำมำรถประมำณค่ำร้อยละ โดยมีควำม
ผดิพลำดไม่เกนิร้อยละ 5 ที่ระดบัควำมเชื่อมัน่ร้อยละ 95 เพื่อควำมสะดวกในกำรประเมนิผล 
และกำรวเิครำะห์ขอ้มูล ผู้วจิยัจึงใช้ขนำดกลุ่มตวัอย่ำงทัง้หมด 400 ตวัอย่ำง ซึ่งถือได้ว่ำผ่ำน
เกณฑต์ำมเงื่อนไขก ำหนด คอื ไม่น้อยกวำ่ 384 ตวัอยำ่ง  

 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 
 3.3.1 กำรสรำ้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นกำรวจิยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในกำรศกึษำครัง้นี้ เป็นกำรสร้ำงแบบสอบถำมเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร โดยมขี ัน้ตอนกำรสร้ำง
แบบสอบถำมดงัต่อไปนี้ 
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  1)  ศกึษำรำยละเอยีดจำกเอกสำร หนงัสอื บทควำม สำรนิพนธ ์และผลงำนวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass 
  2) สร้ำงค ำถำมให้เนื้อหำมีควำมครอบคลุมในเรื่องปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำร
ตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass 
  3) น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงขึน้เสนอต่ออำจำรยท์ี่ปรึกษำ เพื่อตรวจสอบควำม
ถูกต้อง และครอบคลุมของแบบสอบถำม ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบควำมตรงของเนื้อหำ (Content 
Validity) 
  4) ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถำม 
 3.3.2  แบบสอบถำม 
 ในกำรศึกษำครัง้นี้  ผู้ว ิจ ัยได้ก ำหนดเครื่ องมือในกำรวิจ ัยเ ป็นแบบสอบถำม 
(Questionnaire) โดยแบ่งส่วน โครงสรำ้งค ำถำมเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกีย่วกบัลกัษณะทำงประชำกรศำสตรใ์นกลุ่มตวัอย่ำง ไดแ้ก่  
เพศ  อำย ุ สถำนภำพ ระดบักำรศกึษำ อำชพี และรำยได ้ ในรปูแบบตรวจสอบรำยกำร (Check 
List) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถำมท ำเครื่องหมำย  ขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ 
 ส่วนที่ 2 วเิครำะห์ด้ำนพฤติกรรมต่อกำรใช้ทำงด่วนและกำรใช้บตัร Easy Pass เป็น
ลกัษณะของกำรถำมค ำถำมปลำยปิด (Closed Ended Question) 
 ส่วนที ่3 วเิครำะหด์ำ้นทศันคตต่ิอกำรใชท้ำงด่วนและกำรใชบ้ตัร Easy Pass ในรปูแบบ 
Likert scale  
 ส่วนที่ 4 วเิครำะห์ด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy 
Pass ในรปูแบบ Likert scale โดยมกีำรก ำหนด น ้ำหนกัในค ำถำมแต่ละขอ้ 5 ระดบั คอื 
 

    5   หมำยถงึ  เหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด 
    4   หมำยถงึ  เหน็ดว้ยมำก  
    3   หมำยถงึ  ปำนกลำง  
    2   หมำยถงึ  เหน็ดว้ยน้อย  
    1   หมำยถงึ  เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
 ส่วนที่ 5 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกี่ยวกบัปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy 
Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 1 ขอ้ เป็นแบบสอบถำมแบบปลำยเปิด เพื่อให้
ผูต้อบแบบสอบถำมแสดงควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 ในกำรศึกษำครัง้นี้เป็นกำรค้นควำ้อสิระเชิงส ำรวจ (Survey Method) เพื่อกำรศกึษำ 
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร” โดยมี
แหล่งขอ้มลูปฐมภมูดิงันี้ 1. กำรเกบ็ขอ้มลูดว้ยเครื่องมอืแบบสอบถำม (Questionnaire) โดยกำร
เลอืกกลุ่ม ตวัอยำ่งแบบเจำะจง จำกกำรส่งแบบสอบถำมผ่ำนทำงออนไลน์ ดว้ยเวบ็ไซต ์Google 
form และ เผยแพร่ต่อไปยงั Social Network ไดแ้ก่ Facebook, Line และ Instagram  
 2. ผู้วจิยัตรวจแบบสอบถำมกลบัจำกผูต้อบแบบสอบถำม เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
และ ควำมครบถ้วนของแบบสอบถำมทุกชุดดว้ยตนเอง เพื่อน ำไปวเิครำะหท์ำงสถติต่ิอไป 
 
3.5 วิธีกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 
 ผูว้จิยัน ำขอ้มลูมำวเิครำะหด์้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์คอื โปรแกรม SPSS (Statistical 
Package for Social Science for Windows) โดยใช้สถิตเิชงิพรรณนำ (Descriptive Statistics) 
และ สถติเิชงิอนุมำน (Inferential Statistics) 

ตอนที ่1 วเิครำะหข์อ้มลูลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผูต้อบแบบสอบถำมเกีย่วกบั 
เพศ  อำยุ  สถำนภำพ ระดบักำรศกึษำ อำชพี และรำยได ้ โดยน ำขอ้มลูมำวเิครำะหห์ำค่ำร้อย
ละและค่ำเฉลีย่ 

ตอนที่ 2 วเิครำะห์ด้ำนพฤติกรรมต่อกำรใช้ทำงด่วนและกำรใช้บตัร Easy Pass ของ
ผูต้อบแบบสอบถำม โดยน ำขอ้มลูมำวเิครำะหค์่ำสถติ ิจ ำนวน และรอ้ยละ 
 ตอนที ่3 วเิครำะหด์ำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy 
Pass ของผูต้อบแบบสอบถำม โดยน ำขอ้มลูมำวเิครำะหห์ำค่ำเฉลีย่และค่ำส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำน ใชเ้กณฑใ์นกำร แปลควำมหมำยแบบ Ranking ในขอ้มลูแบบ Ordinal scale จำก
ระดบั 1 - 5 โดยท ำกำรวเิครำะหโ์ดย กำรหำค่ำเฉลีย่ (Mean) และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation : S.D) 
 ควำมหมำยแบบ Ranking ในขอ้มูลแบบ Ordinal scale ในแบบสอบถำมแบ่งระดบักำร
แสดงควำมคดิเหน็ เป็น 5 ระดบั ดงันี้  
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  ระดบักำรแสดงควำมคิดเหน็                       ค่ำน ้ำหนักของตวัเลือก     
  ดมีำกทีสุ่ด        ก ำหนดใหม้คี่ำเท่ำกบั 5 
  ดมีำก         ก ำหนดใหม้คี่ำเท่ำกบั 4 
  ปำนกลำง        ก ำหนดใหม้คี่ำเท่ำกบั 3 
  น้อย         ก ำหนดใหม้คี่ำเท่ำกบั 2 
  น้อยทีสุ่ด        ก ำหนดใหม้คี่ำเท่ำกบั 1 
 

 ระดบักำรให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดบัชัน้ใช้สูตรค ำนวณช่วงกวำ้งของชัน้ดงันี้ (ชูศร ี
วงศร์ตันะ, 2544: 25 อำ้งถงึใน อำทติยำ อยัยะวรำกลู, 2552: 53) 
 

  ควำมกวำ้งของชัน้พสิยั =     
(คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่ำสดุ)

จ ำนวนชัน้
 

     =                   
5−4

5
                      

     =                   0.80   
โดยน ำค่ำเฉลีย่ของผลคะแนนทีไ่ดข้ำ้งตน้ มำแปลควำมหมำยตำมเกณฑ ์ดงันี้ 
   

เกณฑ์กำรให้คะแนนค่ำเฉล่ีย                                   ควำมหมำย 
  ค่ำคะแนนค่ำเฉลีย่ระหวำ่ง 4.21 – 5.00           ดมีำกทีสุ่ด  
  ค่ำคะแนนค่ำเฉลีย่ระหวำ่ง 3.41 – 4.20           ดมีำก  
  ค่ำคะแนนค่ำเฉลีย่ระหวำ่ง 2.61 – 3.40           ปำนกลำง  
  ค่ำคะแนนค่ำเฉลีย่ระหวำ่ง 1.81 – 2.60           น้อย   
  ค่ำคะแนนค่ำเฉลีย่ระหวำ่ง 1.00 – 1.80           น้อยทีสุ่ด     
  

 ตอนที ่4  กำรทดสอบสมมตฐิำนตำมวตัถุประสงคง์ำนวจิยั แลว้น ำมำวเิครำะหข์อ้มลูเชงิ
อนุมำน เพื่อทดสอบควำมสมัพนัธ์ของตวัแปร ผู้วจิยัใช้ค่ำ สถิติ t- test เพื่อทดสอบควำม
แตกต่ำงของค่ำเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยำ่ง และวเิครำะหค์วำมแปรปรวน ทำงเดยีว โดยใชค้่ำสถติ ิF-
Test โดยมรีะดบันัยส ำคญัทำงสถิตทิี่ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำน 0.05 รวมทัง้วเิครำะห์ Chi-
Square ระดบันยัส ำคญัทำงสถติทิีใ่ชใ้นกำรทดสอบสมมตฐิำน 0.05 

 
 



บทท่ี 4 
ผลกำรวิเครำะหข้์อมลู 

 
 กำรศกึษำเรื่องปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร เพื่อวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศกึษำปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร์ ที่ส่งผลต่อกำร
ตดัสินใจใช้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 2. เพื่อศึกษำควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งส่วนประสมทำงกำรตลำด ทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกร
ในกรุงเทพมหำนคร โดยศกึษำจำกกลุ่มตวัอย่ำง จ ำนวน 406 ตวัอย่ำง ที่มำใช้บรกิำรของทำง
ด่วนพเิศษ โดยใชแ้บบสอบถำมเป็นเครื่องมอืในกำรเกบ็ขอ้มูลเพื่อน ำขอ้มูลมำประมวลผลและ
วเิครำะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม SPSS โดยแบ่งกำรวเิครำะหข์อ้มลูออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ตอนที ่1 วเิครำะหข์อ้มลูลกัษณะทำงประชำกรศำสตรข์องผูต้อบแบบสอบถำมเกีย่วกบั 
เพศ  อำยุ  สถำนภำพ ระดบักำรศกึษำ อำชพี และรำยได ้ โดยน ำขอ้มลูมำวเิครำะหห์ำค่ำร้อย
ละและค่ำเฉลีย่ 

ตอนที่ 2 วเิครำะห์ด้ำนพฤติกรรมต่อกำรใช้ทำงด่วนและกำรใช้บตัร Easy Pass ของ
ผูต้อบแบบสอบถำม โดยน ำขอ้มลูมำวเิครำะหค์่ำสถติ ิจ ำนวน และรอ้ยละ 
 ตอนที ่3 วเิครำะห์ด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy 
Pass ของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยน ำข้อมูลมำวเิครำะห์หำค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน  

 ตอนที่ 4 กำรทดสอบสมมตฐิำนตำมวตัถุประสงคง์ำนวจิยั น ำขอ้มูลมำวเิครำะห์โดยใช้
วธิ ีIndependent-Sample T Test, One-Way ANOVA ด้ำนประชำกรศำสตร์ และ Chi-Square 
ดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำด 
 
 4.1 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูลกัษณะทำงประชำกรศำสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

 ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกบั 
เพศ  อำย ุ สถำนภำพ ระดบักำรศกึษำ อำชพี และรำยได ้ โดยน ำขอ้มลูมำวเิครำะหห์ำค่ำรอ้ยละ 

และค่ำเฉลีย่ มผีลกำรวเิครำะหด์งันี้  
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ตำรำงที ่2 จ ำนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

Valid 

ชำย 193 47.5 
หญงิ 213 52.5 
Total 406 100.0 

 
 จำกตำรำงที ่2 พบวำ่มกีลุ่มตวัอยำ่งทีต่อบแบบสอบถำมจ ำนวน 406 คน เป็นเพศชำย 

196 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 และ เพศหญงิ จ ำนวน 213 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.5 

ตำรำงที ่3 จ ำนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมสถำนภำพ 

สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 

Valid 

โสด 192 47.3 
สมรส 206 50.7 
หยำ่/หมำ้ย 8 2.0 
Total 406 100.0 

 
จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำมกีลุ่มตวัอย่ำงที่ตอบสอบแบบสอบถำมจ ำนวน 406 คน 3 ผู้ที่มี

สถำนภำพสมรส มจี ำนวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.7 ผูท้ ีม่สีถำนภำพโสด มจี ำนวน 192 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 47.3 ผู ้และผูท้ ีม่มีสีถำนภำพหยำ่/หมำ้ย มจี ำนวน 8 คนคดิเป็นรอ้ยละ 2.0  

ตำรำงที ่4 จ ำนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดบักำรศกึษำ 

ระดบักำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

Valid 

ต ่ำกวำ่ปรญิญำตร ี 42 10.3 
ปรญิญำตร ี 300 73.9 

สงูกวำ่ปรญิญำตร ี 64 15.8 
Total 406 100.0 

    

 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำมีกลุ่มตวัอย่ำงที่ตอบสอบแบบสอบถำมจ ำนวน  406 ตวัอย่ำง  
ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มรีะดบักำรศกึษำอยู่ทีร่ะดบัปรญิญำตร ีจ ำนวน 300 คน  คดิเป็น
รอ้ยละ 73.9 รองลงมำอยูท่ ี่ระดบัสงูกวำ่ปรญิญำตรี จ ำนวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 และต ่ำ
กวำ่ปรญิญำตร ีจ ำนวน 42 คน  คเิป็นรอ้ยละ 10.3  
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ตำรำงที ่5 จ ำนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดบัอำชพี 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
 
 

 
  Valid 

พนกังำนบรษิทัเอกชน 153 37.7 

ขำ้รำชกำร/ลกูจำ้งรำชกำร 57 14.0 

รฐัวสิำหกจิ/ลกูจำ้งรฐัวสิำหกจิ 92 22.7 
นกัเรยีน/นกัศกึษำ 40 9.9 

ธุรกจิส่วนตวั/เจำ้ของกจิกำร 42 10.3 

อื่นๆ 22 5.4 
Total 406 100.0 

 
จำกตำรำงที ่ 5 พบวำ่มกีลุ่มตวัอยำ่งทีต่อบสอบแบบสอบถำมจ ำนวน 406 คน ผูต้อบ

แบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นพนกังำนบรษิทัเอกชน จ ำนวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.7 รองลงมำ
อำชพีรฐัวสิำหกจิ/ลกูจำ้งรฐัวสิำหกจิ จ ำนวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.7 ขำ้รำชกำร/ลกูจำ้ง
รำชกำร จ ำนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14 ธุรกจิส่วนตวั/เจำ้ของกจิกำร จ ำนวน 42 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 10.3 นกัเรยีน/นกัศกึษำ จ ำนวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.9 และอื่นๆ จ ำนวน 22 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 5.4 

ตำรำงที ่6 จ ำนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดบัรำยได้ 

รำยได้ จ ำนวน ร้อยละ 

 Valid 

ต ่ำกวำ่ 10,001 บำท 31 7.6 
10,001 – 20,000 บำท 109 26.8 
20,001 – 30,000 บำท 117 28.8 
30,001 – 40,000 บำท 62 15.3 
40,001 – 50,000 บำท 37 9.1 
มำกกวำ่ 50,001 บำท 50 12.3 
Total 406 100.0 

จำกตำรำงที ่ 6 พบวำ่มกีลุ่มตวัอยำ่งทีต่อบสอบแบบสอบถำมจ ำนวน 406 คน ผูต้อบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่มรีำยได ้20,001 – 30,000 บำท จ ำนวน 117 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 28.8 
รองลงมำมรีำยได ้10,001 – 20,000 บำท จ ำนวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.8 รำยได ้30,001 
– 40,000 บำท จ ำนวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.3 รำยได ้ 40,001 – 50,000 บำท จ ำนวน           
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37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.1 รำยไดม้ำกกวำ่ 50,001 บำท จ ำนวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 และ 
มรีำยไดต้ ่ำกวำ่ 10,001 บำท จ ำนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.6 

 

4.2 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูเก่ียวกบัด้ำนพฤติกรรมต่อกำรใช้ทำงด่วนและกำรใช้

บตัร Easy Pass ของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 
ผลกำรวเิครำะหข์อ้มลูดำ้นพฤตกิรรมต่อกำรใชท้ำงด่วนและกำรใชบ้ตัร Easy Pass ของ

ผูต้อบแบบสอบถำม  โดยน ำขอ้มลูมำวเิครำะหห์ำค่ำรอ้ยละและค่ำเฉลีย่ มผีลกำรวเิครำะห์ดงันี้  

ตำรำงที ่7 จ ำนวนและรอ้ยละของพฤตกิรรมของกำรช ำระเงนิค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 

 

 

จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำมกีลุ่มตวัอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 406 คน พบว่ำส่วน
ใหญ่ใช้บริกำรช่องทำง Easy pass จ ำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 และมีผู้ใช้บริกำร
ช่องทำงเงนิสด จ ำนวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.9  

ตำรำงที ่8 จ ำนวนและรอ้ยละของช่วงเวลำทีใ่ชบ้รกิำร 

                  ช่วงเวลำท่ีใช้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 
 
 
  Valid 

เวลำ 00:01 น. – 06:00 น. 5 2.0 
เวลำ 06:01 น. – 12:00 น. 160 65.6 
เวลำ 12:01 น. – 18:00 น. 47 19.3 
เวลำ 18:01 น. – 24:00 น. 32 13.1 
Total 244 100.0 

จำกตำรำงที ่8 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ช่วงเวลำที่ใช้บรกิำรเป็นประจ ำ คอื 
ช่วงเวลำ 06:01 น. – 12:00 น. ซึ่งมจี ำนวน 160 คน คดิเป็น   รอ้ยละ 65.6 รองลงมำช่วงเวลำ
ทีใ่ชบ้รกิำรเป็นประจ ำ คอื ช่วงเวลำ 12:01 น. – 18:00 น. จ ำนวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.3 
ช่วงเวลำที่ใช้บริกำร เวลำ 18:01 น. – 24:00 น. จ ำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ 
ช่วงเวลำที่ใช้บรกิำร เวลำ 00:01 น. – 06:00 น. จ ำนวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 2.0 ตำมล ำดบั 

ช่องทำงกำรช ำระเงิน จ ำนวน ร้อยละ 

Valid 
Easy Pass 244 60.1 
เงนิสด 162 39.9 
Total 406 100.0 
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แสดงใหเ้หน็วำ่ผูใ้ชบ้รกิำรส่วนใหญ่เลอืกใชบ้รกิำรในช่วงเวลำ 06:01 น. – 12:00 น.  ซึง่ตรงกบั
เวลำก ำลงัไปท ำงำนหรอืไปโรงเรยีน เป็นช่วงเวลำทีม่กีำรจรำจรตดิขดัมำก ผูใ้ชท้ำงจงึหลกีเลีย่ง
กำรจรำจรตดิขดัโดยกำรหนัมำใชบ้รกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตัแิทน ส่วนช่วงเวลำ
ทีใ่ชบ้รกิำรน้อยที่สุดคอื ช่วงเวลำ 00:01 น. – 06:00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลำทีก่ำรจรำจรมปีรมิำณ
รถน้อย ผูใ้ชท้ำงจงึไม่นิยมหนัมำใชบ้รกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตัิ 

ตำรำงที ่9 จ ำนวนและรอ้ยละของควำมถีใ่นกำรใชบ้ตัร Easy Pass 

ควำมถ่ีในกำรใช้บริกำร จ ำนวน ร้อยละ 

 
 

  Valid 

1 – 5 ครัง้/สปัดำห ์ 82 33.6 
6 – 10 ครัง้/สปัดำห ์ 81 33.2 
11 – 15 ครัง้/สปัดำห ์ 50 20.5 
มำกกวำ่ 15 ครัง้/สปัดำห ์ 31 12.7 
Total 244 100.0 

 
จำกตำรำงที ่9 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มคีวำมถี่ในกำรใช้บรกิำร 1-5 ครัง้/

สปัดำห์ จ ำนวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมำมคีวำมถี่ในกำรใช้บรกิำร 6 – 10 ครัง้/
สปัดำห์ จ ำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 ควำมถี่ในกำรใช้บรกิำร 11 – 15 ครัง้/สปัดำห์ 
จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ ควำมถี่ในกำรใช้บริกำร มำกกว่ำ 15 ครัง้/สปัดำห์ 
จ ำนวน 31 คน  คดิเป็นร้อยละ 12.7 ตำมล ำดบั แสดงให้เหย็ว่ำผู้ใช้บรกิำรส่วนมำกใช้บรกิำร
ระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตัปิระมำณ 1-2 ครัง้ต่อวนัหรอืน้อยกวำ่ 

ตำรำงที ่10 จ ำนวนและรอ้ยละของยอดเตมิเงนิเฉลีย่ต่อครัง้  

ยอดเติมเงินเฉล่ียต่อคร ัง้ จ ำนวน ร้อยละ 

Valid 

500 บำท 45 18.4 
1,000 บำท  90 36.9 
1,500 บำท 80 32.8 
2,000 บำท 21 8.6 
มำกกวำ่ 2,001 บำท 8 3.3 

Total 244 100.0 
 
จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มยีอดเตมิเงนิเฉลี่ยต่อครัง้ ครัง้ละ

1,000 บำท จ ำนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.9 รองลงมำมกีำรเตมิเงนิเฉลี่ยต่อครัง้ 1,500 บำท 
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จ ำนวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.8 ยอดเตมิเงนิเฉลีย่ต่อครัง้ 500 บำท จ ำนวน 45 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 18.4 ยอดเตมิเงนิเฉลี่ยต่อครัง้ 2,000 บำท จ ำนวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 8.6 และ ยอด
เตมิเงนิเฉลีย่ต่อครัง้มำกกวำ่ 2,001 บำท จ ำนวน 8 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 ตำมล ำดบั  

ตำรำงที ่11 จ ำนวนและรอ้ยละของจุดประสงคท์ีท่่ำนใชบ้รกิำรทำงด่วน  

 

จดุประสงคท่ี์ใช้บริกำรทำงด่วน 
   Responses 

จ ำนวน ร้อยละ 
        

จุดประสงค ์
เพื่อเดนิทำงไปท ำงำน 188 56.3 
เพื่อเดนิทำงกลบัภมูลิ ำเนำ 54 16.2 
เพื่อเดนิทำงไปเทีย่ว 63 18.9 
อื่นๆ 29 8.7 

Total 334 100.0 
 
จำกตำรำงที ่11 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มจีุดประสงค์ในกำรใช้บรกิำรทำง

ด่วนและบตัร Easy Pass เพื่อที่จะเดินทำงไปท ำงำน จ ำนวน 188 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.3 
รองลงมำคือเพื่อเดินทำงไปเที่ยว จ ำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 เพื่อนเดินทำงกลับ
ภูมิล ำเนำ จ ำนวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 16.2 และอื่นๆ จ ำนวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.7 
ตำมล ำดบั 

ตำรำงที ่12 จ ำนวนและรอ้ยละของเหตุผลทีไ่ม่ใชบ้รกิำรระบบ Easy Pass  

                

               เหตุผลท่ีไม่ใช้ Easypass 
         Responses 

จ ำนวน ร้อยละ 
ท ำไมไม่ใช้
Easy Pass 

ระบบช ำระเงนิไมน่่ำเชื่อถอื 5 3.1 
ระบบขดัขอ้งบ่อย 31 19.1 
ช่องทำงกำรเตมิเงนิน้อย 60 37.0 
อื่นๆ 66 40.7 
   - ใชบ้รกิำรทำงด่วนไม่บ่อย 45 27.8 
   - สะดวกจ่ำยเงนิสดมำกกวำ่ 9 5.6 
   - ไม่มเีวลำไปท ำ 12 7.4 

Total 162 100.0 
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จำกตำรำงที ่12 พบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มเีหตุผลทีไ่ม่ใช้บรกิำรระบบ Easy 
Pass เนื่องจำกให้เหตุผลอื่นๆ จ ำนวน 66 คน  คดิเป็นร้อยละ 40.7 จ ำแนกเป็นใช้บรกิำรทำง
ด่วนไม่บ่อย จ ำนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.8 ไม่มเีวลำไปท ำ จ ำนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
7.4 สะดวกจ่ำยเงนิสดมำกกว่ำ  จ ำนวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 5.6 รองลงมำคอืช่องทำงกำรเตมิ
เงนิน้อย จ ำนวน 60 คน คดิป็นร้อยละ 37.0 ระบบขดัขอ้งบ่อย จ ำนวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 
19.1 และ ระบบช ำระเงนิไม่น่ำเชื่อถอื จ ำนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.1 ตำมล ำดบั 

 
 4.3 ผลกำรวิเครำะหข้์อมลูด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจ
ซ้ือบตัร Easy Pass ของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 
 ผลกำรวเิครำะห์ด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy 
Pass ของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยน ำข้อมูลมำวเิครำะห์หำค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน ดงันี้ 

ตำรำงที ่13 ค่ำเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของปัจจยัดำ้นผลติภณัฑ์ 

 

ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ ์

 

Mean 

 

Std. 

Deviation 

         

           ระดบั                

  ควำมพึงพอใจ 

บตัร Easy Pass มสีสีนัสวยงำม 3.22 0.88  ปำนกลำง 

บตัร Easy Pass ง่ำย สะดวก ไม่

ซบัซอ้น 

3.67 0.80 ดมีำก 

ขัน้ตอนกำรสมคัรไม่ยุง่ยำก 3.54 0.83 ดมีำก 

กำรใหบ้รกิำรสำมำรถท ำไดส้ะดวก 3.56 0.85 ดมีำก 

ระบบ Easy Pass มคีวำมน่ำเชื่อถอื 3.53 0.84 ดมีำก 

ขนำดบัตรเหมำะสม สะดวกต่อกำร

พกพำ 

3.68 0.82 ดมีำก 

 

ด้ำนผลิตภณัฑ ์
 

3.53 
  

   0.66 
 

ดีมำก 
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 จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำผลกำรวเิครำะห์ควำมพึงพอใจเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อกำร
ตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร ดำ้นผลติภณัฑ ์โดยรวมค่ำเฉลีย่
เท่ำกบั 3.53 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.66  ซึง่โดยรวมระดบัควำมพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี
มำก โดยหำกจ ำแนกรำยขอ้พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้ควำมส ำคญักบัขนำดบตัร
เหมำะสมและสะดวกต่อกำรพกพำ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.82 
รองลงมำ บัตร Easy Pass ง่ำย สะดวก ไม่ซับซ้อน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั 0.80 กำรให้บรกิำรสำมำรถท ำได้สะดวกค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.56 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ  0.85 ข ัน้ตอนกำรสมัครไม่ยุ่งยำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.54 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั 0.83 ระบบ Easy Pass มคีวำมน่ำเชื่อถอื ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.54 ส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั 0.83 และ บตัร Easy Pass มสีสีนัสวยงำม ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.22 ส่วนเบีย่งเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั 0.88 ตำมล ำดบั 

ตำรำงที ่14 ค่ำเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของปัจจยัดำ้นรำคำ 

 

ปัจจยัด้ำนรำคำ 

 

Mean 
Std. 

Deviation 

        ระดบั                

  ควำมพึงพอใจ 

ค่ำธรรมเนียมเหมำะสม 3.37 0.80 ปำนกลำง 

อตัรำข ัน้ต ่ำในกำรเตมิเงนิเหมำะสม 3.50 0.96 ดมีำก 
 

ด้ำนรำคำ 
 

3.43 
 

0.78 
 

ดีมำก 

 
จำกตำรำงที่ 14 พบวำ่ผลกำรวเิครำะหค์วำมพงึพอใจเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิ

ตดัสนิใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร ด้ำนรำคำ โดยรวมค่ำเฉลี่ย
เท่ำกบั 3.43 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.78  ซึง่โดยรวมระดบัควำมพงึพอใจอยูใ่นระดบัดี
มำก โดยหำกจ ำแนกรำยขอ้พบวำ่พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ใหค้วำมส ำคญักบัอตัรำข ัน้
ต ่ำในกำรเตมิเงนิเหมำะสม ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.50 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.96 รองลงมำ 
คอื ค่ำธรรมเนียมเหมำะสม ค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.37 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.80    
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ตำรำงที ่15 ค่ำเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของปัจจยัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 

 

ปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
 

Mean 

Std.  

Deviation 

        ระดบั                

  ควำมพึงพอใจ 

สถำนทีจ่ ำหน่ำยบตัร Easy Pass 3.43 0.86 ดมีำก 

สถำนทีใ่หบ้รกิำรเตมิเงนิ 3.73 0.83 ดมีำก 

ช่องทำงส ำหรบักำรรอ้งเรยีน 3.51 0.80 ดมีำก 
 

ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
 

3.56 
 

0.72 
 

ดีมำก 

 

จำกตำรำงที่ 15 พบวำ่ผลกำรวเิครำะหค์วำมพงึพอใจเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิ
ตดัสนิใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
โดยรวมค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.72  ซึ่งโดยรวมระดบัควำมพงึ
พอใจอยู่ในระดับดีมำก โดยหำกจ ำแนกรำยข้อพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้
ควำมส ำคญักบัสถำนทีใ่หบ้รกิำรเตมิเงนิ  ค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.73 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 
0.83 ช่องทำงส ำหรบักำรร้องเรยีน ค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.80
และ  สถำนที่จ ำหน่ำยบตัร Easy Pass ค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 
0.86 ตำมล ำดบั 

ตำรำงที ่16 ค่ำเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของปัจจยัดำ้นส่งเสรมิทำงกำรตลำด 

 

ปัจจยัด้ำนส่งเสริมทำงกำรตลำด 
 

Mean 

Std. 

Deviation 

ระดบั 

ควำมพึงพอใจ 

กำรรบัรูถ้งึกำรตลำดของ Easy Pass 3.40   0.87   ปำนกลำง 

กำรส่งเสรมิกำรตลำดมคีวำมเหมำะสม 3.51   0.86   ดมีำก 

กำรส่งเสรมิกำรตลำดมคีวำมน่ำสนใจ 3.48 0.84    ดมีำก 
 

ด้ำนส่งเสริมทำงกำรตลำด 
 

3.47 
 

0.77 
   

ดีมำก 
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จำกตำรำงที่ 16 พบว่ำผลกำรวเิครำะห์ควำมพึงพอใจเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อกำร
ตดัสินใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร ด้ำนส่งเสรมิทำงกำรตลำด 
โดยรวมค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.77  ซึ่งโดยรวมระดบัควำมพงึ
พอใจอยู่ในระดบัดีมำก โดยหำกจ ำแนกรำยข้อพบว่ำพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ให้
ควำมส ำคญักบัช่องทำงกำรส่งเสริมกำรตลำดมีควำมเหมำะสม ค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.51 ส่วน
เบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.86 รองลงมำกำรส่งเสรมิกำรตลำดมคีวำมน่ำสนใจ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 
3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.84 และ กำรรบัรู้ถงึกำรตลำดของ Easy Pass ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกบั 3.40 ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.87 ตำมล ำดบั 
 
ตำรำงที่ 17 ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมพงึพอใจที่มผีลต่อกำรตดัสนิใจใช้

บรกิำรของผูต้อบแบบสอบถำม 

ท่ำนมคีวำมพงึพอใจในกำรใชบ้ตัร 
Easy Pass มำกน้อยแค่ไหน หำก
ตดัสนิใจใหม่ยนืยนัทีจ่ะใชห้รอืไม่ 

Mean 
Std. 

Deviation 
ระดบัควำม
พึงพอใจ 

 

แปลผล 

3.6576 0.82164 ดมีำก 
 

พอใจมำก 

 
จำกตำรำงที่ 17 พบวำ่ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลตวัแปรตำมในงำนวจิยัครัง้นี้ คอื ควำมพงึ

พอใจในกำรใชบ้ตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร โดยเฉลีย่แลว้กลุ่มตวัอยำ่งมี
ระดบัควำมพึงพอใจในกำรใช้บตัร Easy Pass อยู่ในระดบัที่ดมีำกแปลได้อีกควำมหมำยว่ำ 
พอใจมำก โดยมคี่ำเฉลีย่ เท่ำกบั 3.66 และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.82 

 

4.4 กำรทดสอบสมมติฐำนตำมวตัถปุระสงคง์ำนวิจยั น ำข้อมลูมำวิเครำะหโ์ดยใช้

วิธี Independent-Sample T Test, One-Way ANOVA ด้ำนประชำกรศำสตร์ และ  Chi-

Square ด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด  

 

ส่วนที ่1 กำรทดสอบสมมตฐิำนตำมวตัถุประสงคง์ำนวจิยั โดยน ำขอ้มลูมำวเิครำะหโ์ดย

ใชว้ธิ ีIndependent-Sample T Test, One-Way ANOVA ดำ้นประชำกรศำสตร ์

 ตอนที่ 1 ปัจจยัลกัษณะทำงเพศที่แตกต่ำงกนั มีผลต่อกำรใช้บตัร Easy Pass ของ
ประชำกรในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั 
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สมมตฐิำนมดีงันี้ 
 H0  = ปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเพศ ไม่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass 

 H1  = ปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเพศ มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass 

ตำรำงที ่18 ค่ำเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ  

*มนียัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 

 จำกตำรำงที ่18 พบวำ่ผลกำรทดสอบปัจจยัลกัษณะควำมแตกต่ำงทำงเพศมผีลต่อควำม
พึงพอใจด้วย Independent Samples T-Test พบว่ำค่ำ Sig. มีค่ำเท่ำกับ 0.463 ซึ่งมำกกว่ำ
ระดบันยัส ำคญัในกำรทดสอบที ่0.05 จงึยอมรบั H0 แสดงว่ำ เพศทีแ่ตกต่ำงกนัไม่มอีทิธพิลต่อ
กำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร  
 

ตอนที ่2  ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่สีถำนภำพที่แตกต่ำงกนั มผีลต่อกำรใช้บตัร Easy Pass 

ของประชำกรในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั 

สมมตฐิำนมดีงันี้ 
        H0  = ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่สีถำนภำพทีแ่ตกต่ำงกนั ไม่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร 
Easy Pass 

   H1  = ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีสถำนภำพที่แตกต่ำงกนั มีอทิธิพลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร 
Easy Pass 

 

 

ท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำร
ใช้บตัร Easy Pass มำก
น้อยแค่ไหน หำกตดัสินใจ
ใหม่ยืนยนัท่ีจะใช้หรือไม่ 

เพศ N Mean 
Std. 

Deviation 

Sig. 

(2-tailed) 
t 

ชำย 193 3.6891 0.88196 0.463 0.735 

หญงิ 213 3.6291 0.76386   
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ตำรำงที่ 19  ค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำม
สถำนภำพ 

Descriptives 

  
N Mean Std. Deviation 

โสด 192 3.625 0.883 
สมรส 206 3.675 0.769 
หยำ่/หมำ้ย 8 4.000 0.535 
Total 406 3.658 0.822 

        *มนียัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 

ตำรำงที ่20  ผลวเิครำะหค์วำมแปรปรวนกำรทดสอบสมมตฐิำนของกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy 
Pass โดยเปรยีบเทยีบสถำนภำพ 

ANOVA 

 ควำมแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 1.203 2 0.601 0.890 0.411 

ภำยในกลุ่ม 272.209 403 0.675     

รวม 273.411 405       
*มนียัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 

จำกตำรำงที่ 19 และ ตำรำงที่ 20 พบว่ำผลกำรทดสอบสมมตฐิำนของกำรตดัสนิใจซื้อ
บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร โดยเปรยีบเทยีบสถำนภำพที่แตกต่ำงกนั
พบว่ำ ค่ำ sig. คอื 0.411 ซึ่งมคี่ำมำกกว่ำระดบันัยส ำคญัทำงสถิตทิี่ 0.05 จงึไม่ปฎิเสธสมมติ
ฐำนหลกั H0 หมำยควำมว่ำ ลกัษณะประชำกรศำสตร์ทำงด้ำนสถำนภำพที่แตกต่ำงกนัไม่มี
อทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass  

 

ตอนที่ 3  ปัจจยัส่วนบุคคลที่มรีะดบักำรศกึษำที่แตกต่ำงกนั มผีลต่อกำรใช้บตัร Easy 

Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั 

สมมตฐิำนมดีงันี้ 
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        H0  = ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่รีะดบักำรศกึษำทีแ่ตกต่ำงกนั ไม่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อ
บตัร Easy Pass 

        H1  = ปัจจยัส่วนบุคคลที่มรีะดบักำรศกึษำที่แตกต่ำงกนั มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อ
บตัร Easy Pass 

ตำรำงที ่21  ค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดบั
กำรศกึษำ 

Descriptives 

  N Mean Std. Deviation 

ต ่ำกวำ่ปรญิญำตร ี 42 3.667 0.754 
ปรญิญำตร ี 300 3.723 0.814 
สงูกวำ่ปรญิญำตร ี 64 3.344 0.840 
Total 406 3.658 0.822 

      *มนียัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 

ตำรำงที ่22  ผลวเิครำะหค์วำมแปรปรวนกำรทดสอบสมมตฐิำนของกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy 
Pass โดยกำรเปรยีบเทยีบระดบักำรศกึษำ 

ANOVA 

 ควำมแปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 7.604 2 3.802 5.764 0.003 
ภำยในกลุ่ม 265.808 403 0.660     
รวม 273.411 405       
*มนียัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 

 

 จำกตำรำงที่ 21 และ ตำรำงที ่22  พบว่ำผลกำรทดสอบสมมตฐิำนของกำรตดัสนิใจซื้อ
บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร  โดยกำรเปรยีบเทยีบระดบักำรศกึษำ ที่
แตกต่ำงกนัพบวำ่ ค่ำ sig. คอื 0.003 ซึง่มคี่ำน้อยกวำ่ระดบันัยส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 จงึปฏเิสธ
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สมมตฐิำนหลกั H0  หมำยควำมว่ำ ลกัษณะประชำกรศำสตรท์ำงดำ้นระดบักำรศกึษำทีแ่ตกต่ำง
กนัมอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass  
 

ตอนที ่4  ปัจจยัส่วนบุคคลที่มอีำชพีที่แตกต่ำงกนั มผีลต่อกำรใชบ้ตัร Easy Pass ของ

ประชำกรในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั 

สมมตฐิำนมดีงันี้ 
        H0  = ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่อีำชพีทีแ่ตกต่ำงกนั ไม่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy 
Pass 

        H1  = ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่อีำชพีที่แตกต่ำงกนั มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy 
Pass 

ตำรำงที ่23  ค่ำเฉลีย่และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชพี 

Descriptives 

  
N Mean Std. Deviation 

พนกังำนบรษิทัเอกชน 153 3.569 0.909 
ขำ้รำชกำร/ลกูจำ้งรำชกำร 57 3.667 0.740 
รฐัวสิำหกจิ/ลกูจำ้ง
รฐัวสิำหกจิ 

92 3.641 0.704 

นกัเรยีน/นกัศกึษำ 40 3.925 0.859 
ธุรกจิส่วนตวั/เจำ้ของกจิกำร 42 3.738 0.767 
อื่นๆ 22 3.682 0.839 
Total 406 3.658 0.822 

         *มนียัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 
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ตำรำงที ่24  ผลวเิครำะหค์วำมแปรปรวนกำรทดสอบสมมตฐิำนของกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy 
Pass โดยกำรเปรยีบเทยีบอำชพี 

ANOVA 

 ควำมแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 4.385 5 0.877 1.304 0.261 
ภำยในกลุ่ม 269.026 400 0.673     

รวม 273.411 405       
  *มนียัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 

 จำกตำรำงที ่ 23 และ ตำรำงที ่ 24 พบวำ่ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนของกำรตดัสนิใจซือ้
บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร  โดยกำรเปรยีบเทยีบอำชพี ทีแ่ตกต่ำงกนั
พบวำ่ ค่ำ sig. คอื 0.261 ซึง่มคี่ำมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 จงึไม่ปฎเิสธสมมตฐิำน
หลกั H0 หมำยควำมวำ่ ลกัษณะประชำกรศำสตรท์ำงดำ้นอำชพีทีแ่ตกต่ำงกนัไม่มอีทิธพิลต่อกำร
ตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass  
 

ตอนที ่5  ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่รีำยไดท้ี่แตกต่ำงกนั มผีลต่อกำรใชบ้ตัร Easy Pass ของ

ประชำกรในกรุงเทพมหำนครทีแ่ตกต่ำงกนั 

สมมตฐิำนมดีงันี้ 
         H0  = ปัจจยัส่วนบุคคลที่มรีำยได้ที่แตกต่ำงกนั ไม่มีอิทธพิลต่อกำรตดัสินใจซื้อบตัร 
Easy Pass 

          H1  = ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่รีำยได้ที่แตกต่ำงกนั มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy 
Pass 
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ตำรำงที ่25  ค่ำเฉลีย่และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนของผูจ้อบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได ้

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation 

ต ่ำกวำ่ 10,001 บำท 31.000 4.000 0.856 
10,001 – 20,000 บำท 109.000 3.725 0.881 
20,001 – 30,000 บำท 117.000 3.564 0.781 
30,001 – 40,000 บำท 62.000 3.613 0.797 
40,001 – 50,000 บำท 37.000 3.568 0.765 
มำกกวำ่ 50,001 บำท 50.000 3.640 0.802 

Total 406.000 3.658 0.822 
      *มนียัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 

ตำรำงที ่26  ผลวเิครำะหค์วำมแปรปรวนกำรทดสอบสมมตฐิำนของกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy 
Pass โดยกำรเปรยีบเทยีบรำยได ้

   *มนียัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 

จำกตำรำงที ่25 และ ตำรำงที่ 26 พบวำ่ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนกำรตดัสนิใจซื้อบตัร 
Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร  โดยกำรเปรยีบเทยีบรำยไดท้ีแ่ตกต่ำงกนั พบว่ำ 
ค่ำ sig. คอื 0.141 ซึ่งมคี่ำมำกกวำ่ระดบันยัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 จงึไม่ปฎิเสธสมมตฐิำนหลกั 
H0 หมำยควำมว่ำ ลกัษณะประชำกรศำสตร์ทำงด้ำนรำยได้ที่แตกต่ำงกนัไม่มีอทิธิพลต่อกำร
ตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass  

 

ANOVA 
 ควำม

แปรปรวน 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวำ่งกลุ่ม 5.588 5 1.118 1.669 0.141 
ภำยในกลุ่ม 267.823 400 0.670     

รวม 273.411 405       
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ส่วนท่ี 2 กำรทดสอบสมมติฐำนตำมวัตถปุระสงค์งำนวิจยั โดยน ำข้อมูลมำ

วิเครำะหโ์ดยใช้วิธี Chi-Square ด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด  

กรณีที ่1 กำรทดสอบสมมตฐิำนดำ้นกลยทุธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นผลติภณัฑ์ที่
มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 

สมมตฐิำนมดีงันี้ 
 H0  = กลยุทธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลติภณัฑไ์ม่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อ
บตัร Easy Pass 

          H1  = กลยทุธส์่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร 
Easy Pass 

 
ตำรำงที ่27 กำรทดสอบสมมตฐิำนของส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลติภณัฑท์ี่มีอทิธพิลต่อ

กำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 

Chi-Square (X2) = 622.493    Sig = 0.000 

 จำกตำรำงที่ 27 พบวำ่ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน กลยุทธด์้ำนผลติภณัฑท์ี่มอีทิธพิลต่อ
กำรตดัสินตดัสินใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร จำกกำรค ำนวน
ค่ำนวณค่ำ Chi-Square พบวำ่ค่ำ Sig = 0.000  ซึง่มคี่ำน้อยกวำ่ระดบันยัส ำคญัทำงสถติทิี ่0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐำนหลัก H0 และยอมรับสมมติฐำนรอง H1 หมำยควำมว่ำ กลยุทธ์ด้ำน
ผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 

  Value df 
Asymp.          

Sig. (2-sided) 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เพยีรส์นั 

(Pearson Chi-Square) 
622.493a 84 0.000 

อตัรำส่วนควำมเป็นไปได ้            

(Likelihood Ratio) 
297.845 84 0.000 

ควำมสมัพนัธเ์ชงิเสน้                 

(Linear-by-Linear Association) 
155.836 1 0.000 

จ ำนวน ตวัอยำ่ง (N of Valid Cases) 406     
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กรณีที่ 2 กำรทดสอบสมมติฐำนด้ำนกลยุทธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนรำคำที่มี
อทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 

สมมตฐิำนมดีงันี้ 
 H0  = กลยุทธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนรำคำไม่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร 
Easy Pass 

          H1  = กลยทุธส์่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นรำคำมอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy 
Pass 

 
ตำรำงที่ 28 กำรทดสอบสมมตฐิำนของส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนรำคำที่มีอทิธพิลต่อกำร

ตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 

  Value df 
Asymp.         

Sig. (2-sided) 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เพยีรส์นั         

(Pearson Chi-Square) 
404.454a 32 0.00 

อตัรำส่วนควำมเป็นไปได ้            

(Likelihood Ratio) 
233.620 32 0.00 

ควำมสมัพนัธเ์ชงิเสน้                 

(Linear-by-Linear Association) 
147.590 1 0.00 

จ ำนวน ตวัอยำ่ง (N of Valid Cases) 406     

Chi-Square (X2) = 404.454    Sig = 0.000 

 จำกตำรำงที่ 28 พบว่ำผลกำรทดสอบสมมตฐิำน กลยุทธ์ด้ำนรำคำที่มอีทิธพิลต่อกำร
ตดัสนิตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร จำกกำรค ำนวนค่ำ Chi-
Square พบว่ำค่ำ Sig = 0.000  ซึ่งมีค่ำน้อยกว่ำระดบันัยส ำคญัทำงสถิติที่ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมตฐิำนหลกั H0 และยอมรบัสมมตฐิำนรอง H1 หมำยควำมวำ่ กลยุทธ์ดำ้นรำคำมอีทิธพิลต่อ
กำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 
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กรณีที ่3 กำรทดสอบสมมตฐิำนดำ้นกลยุทธส์่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นช่องทำงกำร
จดัจ ำหน่ำยทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 

สมมตฐิำนมดีงันี้ 
 H0  = กลยทุธส์่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยไม่มอีทิธพิลต่อกำร
ตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass 

          H1  = กลยุทธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยมอีทิธิพลต่อกำร
ตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass 

 

ตำรำงที ่29 กำรทดสอบสมมตฐิำนของส่วนประสมทำงกำรตลำดดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยที่

มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 

 
Value df 

Asymp. 
Sig. (2-sided) 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เพยีรส์นั  

(Pearson Chi-Square) 633.722a 48 0.000 

อตัรำส่วนควำมเป็นไปได ้              

(Likelihood Ratio) 335.802 48 0.000 

ควำมสมัพนัธเ์ชงิเสน้                       

(Linear-by-Linear Association) 195.403 1 0.000 

จ ำนวน ตวัอยำ่ง (N of Valid 

Cases) 406     

Chi-Square (X2) = 633.722    Sig = 0.000 

 จำกตำรำงที ่29 พบว่ำผลกำรทดสอบสมมตฐิำน กลยทุธ์ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยที่
มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร จำกกำร
ค ำนวนค่ำนวณค่ำ Chi-Square พบวำ่ค่ำ Sig = 0.000  ซึง่มคี่ำน้อยกวำ่ระดบันยัส ำคญัทำงสถติิ
ที ่0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิำนหลกั H0 และยอมรบัสมมตฐิำนรอง H1 หมำยควำมวำ่ กลยุทธ์ดำ้น
ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อบัตร Easy Pass ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร 
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กรณีที ่4 กำรทดสอบสมมตฐิำนดำ้นกลยทุธส์่วนประสมทำงดำ้นส่งเสรมิทำงกำรตลำดที่
มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 

สมมตฐิำนมดีงันี้ 
 H0  = กลยทุธ์ส่วนประสมทำงดำ้นส่งเสรมิทำงกำรตลำดไม่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อ
บตัร Easy Pass 

          H1  = กลยุทธ์ส่วนประสมทำงด้ำนส่งเสรมิทำงกำรตลำดมอีทิธพิลต่อกำรตดัสินใจซื้อ
บตัร Easy Pass 

ตำรำงที ่30  กำรทดสอบสมมตฐิำนของส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนส่งเสรมิทำงกำรตลำดที่มี

อทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 

  Value df 
Asymp. 

Sig. (2-sided) 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เพยีรส์นั             

(Pearson Chi-Square) 
582.543a 48 0.000 

อตัรำส่วนควำมเป็นไปได ้                    

(Likelihood Ratio) 
332.282 48 0.000 

ควำมสมัพนัธเ์ชงิเสน้                           

(Linear-by-Linear Association) 
153.995 1 0.000 

จ ำนวน ตวัอยำ่ง (N of Valid Cases) 406     

Chi-Square (X2) = 582.543    Sig = 0.000 

 จำกตำรำงที่ 30 พบวำ่ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน กลยุทธ์ดำ้นส่งเสรมิทำงกำรตลำดที่มี
อทิธพิลต่อกำรตดัสนิตดัสนิใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร จำกกำร
ค ำนวนค่ำนวณค่ำ Chi-Square พบวำ่ค่ำ Sig = 0.000  ซึง่มคี่ำน้อยกวำ่ระดบันยัส ำคญัทำงสถติิ
ที ่0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิำนหลกั H0 และยอมรบัสมมตฐิำนรอง H1 หมำยควำมวำ่ กลยุทธ์ดำ้น
ส่งเสริมทำงกำรตลำดมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อบัตร Easy Pass ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งำนวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษำปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร ์ทีส่่งผลต่อกำรตดัสนิใจ
ใชบ้ตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร และ เพื่อศกึษำควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งส่วน
ประสมทำงกำรตลำด ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อบัตร Easy Pass ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมอืในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล จำกกลุ่มตวัอย่ำง 
จ ำนวน 406 ตัวอย่ำง โดยใช้สถิติกำรหำค่ำร้ อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
Independent-Sample T Test , One-Way ANOVA  และใชก้ำรทดสอบไคสแควร ์(Chi-Square 
Test) โดยสรุปผลกำรวจิยั ดงันี้ 
 
5.1 สรปุผลกำรวิจยั 
 
 5.1.1 ข้อมลูลกัษณะทำงประชำกรศำสตรข์องกลุ่มตวัอย่ำง 

จำกผลกำรศกึษำพบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 52.5 และเพศชำย 
รอ้ยละ 47.5 ตำมล ำดบั โดยส่วนใหญ่มสีถำนภำพโสด กำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีเป็นพนกังำน
เอกชน และมรีะดบัรำยได ้20,001 – 30,000 บำท 

 
 5.1.2 ข้อมลูด้ำนพฤติกรรมต่อกำรใช้ทำงด่วนและกำรใช้บตัร Easy Pass ของ
กลุ่มตวัอย่ำง 
 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมกำรใช้บตัร Easy Pass 
มำกกว่ำช่องทำงเงนิสด โดยช่องทำงกำรช ำระเงนิผ่ำนบตัร Easy Pass มจี ำนวน 244 คน คดิ
เป็นร้อยละ 60.1 ช่วงเวลำที่มกีำรใชบ้รกิำรมำกที่สุดคอืช่วงเวลำ 06:01 น. – 12:00 น. จ ำนวน 
160 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.6 เฉลีย่ส่วนมำกใชบ้รกิำร 1-5 ครัง้/สปัดำห ์จ ำนวน 82 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 33.6 ยอดเตมิเงนิเฉลี่ยต่อครัง้ จ ำนวน 1,000 บำท จ ำนวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 36.9 
ซึง่จุดประสงคท์ี่ลูกค้ำเลอืกใช้บรกิำรทำงด่วน เพื่อที่จะต้องกำรเดนิทำงไปท ำงำน จ ำนวน 188  
คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.3
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 ส่วนคนที่มพีฤตกิรรมกำรใชเ้งนิสดในกำรช ำระค่ำผ่ำนทำงจ ำนวน 162 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 39.9 โดยส่วนใหญ่มเีหตุผลทีไ่ม่ใชบ้รกิำรระบบ Easy Pass เนื่องจำกใหเ้หตุผลอื่นๆ จ ำนวน 
66 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 40.7 จ ำแนกเป็นใชบ้รกิำรทำงด่วนไม่บ่อย จ ำนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
27.8 ไม่มเีวลำไปท ำ จ ำนวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 7.4 สะดวกจ่ำยเงนิสดมำกกว่ำ จ ำนวน 9 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.6 รองลงมำคอืช่องทำงกำรเตมิเงนิน้อย จ ำนวน 60 คน คดิป็นรอ้ยละ 37.0 

 
 5.1.3 ข้อมลูด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือบตัร Easy 
Pass ของกลุ่มตวัอย่ำง 
 จำกผลกำรศกึษำพบว่ำ ควำมพึงพอใจเกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลต่อกำรตดัสินใจซื้อบตัร 
Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร ด้ำนผลติภัณฑ์ โดยรวมค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.53  
ระดบัควำมพงึพอใจอยู่ในระดบัดมีำก  ดำ้นรำคำ โดยรวมค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.43  ระดบัควำมพงึ
พอใจอยู่ในระดบัดมีำก ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย โดยรวมค่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.56 ระดบัควำม
พงึพอใจอยู่ในระดบัดมีำก และ ดำ้นส่งเสรมิทำงกำรตลำด โดยรวมค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.47 ระดบั
ควำมพงึพอใจอยูใ่นระดบัดมีำก  
 
 5.1.4 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลดำ้นเพศทีแ่ตกต่ำง ไม่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass  

2. ปัจจยัส่วนบุคคลด้ำนสถำนภำพที่แตกต่ำง ไม่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซื้อบตัร  
Easy Pass  

3. ปัจจยัส่วนบุคคลที่มรีะดบักำรศกึษำที่แตกต่ำงกนั มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร 
Easy Pass  

4. ปัจจยัส่วนบุคคลที่มอีำชพีที่แตกต่ำงกนั ไม่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy 
Pass  

 5. ปัจจยัส่วนบุคคลที่มรีำยได้ที่แตกต่ำงกนั ไม่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy 
Pass 

 6. ปัจจยัด้ำนผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร 

 7. ปัจจัยด้ำนรำคำมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินซื้อบัตร Easy Pass ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร 
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 8. ปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยมอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของ
ประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 

 9. ปัจจยัด้ำนส่งเสรมิทำงกำรตลำดมอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy Pass ของ
ประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 
 
5.2 อภิปรำยผล 
 
 ผลกำรศกึษำปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อกำรตดัสินใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร พบวำ่ 

ปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร์ ดำ้นเพศ สถำนภำพ อำชพี และรำยได้ต่อเดอืนที่แตกต่ำง
กนั ไม่มีอทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร  Easy Pass ซึ่งสอดคล้องกบังำนวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่
ส่งผลต่อกำรใชบ้ตัร Easy Pass ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล ของ นำย
รฐัพงศ์ วงษ์สงู (2558) ทีก่ล่ำวไวว้ำ่ เพศ  และรำยได้ต่อเดอืน ไม่มผีลต่อควำมพงึพอใจในกำร
ใช้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล เนื่องจำกลกัษณะกำรใช้
งำนของบตัร Easy pass นัน้มคีวำมจ ำเป็นต่อผูใ้ชบ้รกิำรทำงพเิศษ และ สอดคลอ้งกบังำนวจิยั
เรื่อง กำรตดัสนิใจเลอืกใช้ระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตั ิ(Easy Pass) ปี 2558 นำยวร
สรณ์ ศุภเจียรพนัธ์ (2558) ทีก่ล่ำวไวว้ำ่ปัจจยัด้ำนประชำกรศำสตร ์ด้ำนเพศ อำยุ สถำนภำพ
ทำงครอบครวั อำชพี และรำยได้ต่อเดอืน ที่แตกต่ำงกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิำร
ระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษแบบอตัโนมตัไิม่แตกต่ำงกนั ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัเรื่องปัจจยั
และกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อกำรตดัสนิใจใช้ระบบ Easy Pass ของผู้ใช้ทำงพเิศษ อมัพร สอสุวงศ์ 
(2555) ที่กล่ำวไวว้ำ่ตวัแปรด้ำนขอ้มูลส่วนบุคคลและตวัแปรกำรเดนิทำงทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจ
เลือกใช้ Easy Pass ประกอบด้วย สถำนภำพโสด กำรจ่ำยค่ำผ่ำนทำงรำยได้ต่อเดือน 
วตัถุประสงคใ์นกำรเดนิทำง และจ ำนวนผูโ้ดยสำรรถยนต์ 

 ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ์มอีิทธิพลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy Pass ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจใชบ้รกิำรระบบเกบ็
ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในสำยทำงพเิศษศรรีชั ของ นำงสำวชนันท์พร วงศก์ ำ
แหง (2558) ทีก่ล่ำวไวว้่ำปัจจยัด้ำนผลติภณัฑ์/บรกิำร มรีะดบัควำมคดิเหน็ต่อกำรตดัสนิใจใช้
บริกำรระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษอตัโนมตัิโดยรวมในระดบัปำนกลำง และ สอดคล้องกับ
งำนวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรใชบ้ตัร Easy Pass ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปรมิณฑล ของ นำยรฐัพงศ์ วงษ์สูง (2558) ที่กล่ำวไวว้่ำ ปัจจยัด้ำนผลติภณัฑ ์มผีลต่อควำม
พงึพอใจในกำรใช้บรกิำรระบบเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตั ิเนื่องจำกกำรใช้งำนบตัร Easy 
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Pass สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย และสะดวก ส่งผลต่อกำรลดระยะเวลำในกำรจ่ำยเงนิค่ำผ่ำนทำง
บตัร และบตัร EASY PASS สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำ และมขีนำดเลก็ กะทดัรดัพกพำได้
สะดวก เนื่องจำกบำงกลุ่มตวัอยำ่งมรีถมำกกวำ่ 1 คนั จงึไม่มคีวำมจ ำเป็นตอ้งสมคัรบตัร EASY 
PASS 2 ชุด สำมำรถเคลื่อนยำ้ยไปใช้ร่วมกนัได้ รวมถึงบริกำรหลงักำรขำยมคีวำมน่ำพอใจ
เช่นเดยีวกนั 

ปัจจัยด้ำนรำคำมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อบัตร Easy Pass ของประชำกรใน
กรุงเทพมหำนคร ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรตดัสนิใจใชบ้รกิำรระบบเกบ็
ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตัขิองผูบ้รโิภคในสำยทำงพเิศษศรรีชั ของ นำงสำวชนันท์พร วงศก์ ำ
แหง (2558)  ที่กล่ำวไวว้่ำปัจจยัด้ำนรำคำ มรีะดบัควำมคดิเหน็ต่อกำรตดัสนิใจใช้บรกิำรระบบ
เกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษอตัโนมตัโิดยรวมในระดบัปำนกลำง  

ปัจจยัด้ำนส่งเสริมทำงกำรตลำดมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซื้อบตัร Easy Pass ของ
ประชำกรในกรุงเทพมหำนคร ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรใช้บตัร Easy 
Pass ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล ของ นำยรฐัพงศ ์วงษ์สงู (2558)  ที่
กล่ำวไวว้่ำปัจจยัส่งเสรมิทำงกำรตลำด มผีลต่อควำมพึงพอใจในกำรใช้บตัร Easy Pass ของ
ประชำกรในกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล   เนื่องจำกกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรของบตัร EASY 
PASS ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ และ Facebook สำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกค้ำได้ดพีอสมควร แต่กำรรบัรู้
เรื่องกำรส่งเสรมิทำงกำรตลำด และกำรด ำเนินกจิกรรมทำงกำรตลำดยงัไม่ดเีท่ำที่ควร แต่ยงัไม่
กระทบต่อควำมพงึพอใจในกำรใชบ้ตัร EASY PASS 

ปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยมอีทิธิพลต่อกำรตดัสนิใจซื้อบตัร Easy Pass ของ
ประชำกรในกรุงเทพมหำนคร ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรใช้บตัร Easy 
Pass ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล ของ นำยรฐัพงศ ์วงษ์สงู (2558)  ที่
กล่ำวไวว้่ำปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย มผีลต่อควำมพงึพอใจในกำรใช้บตัร Easy Pass 
ของประชำกรในกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลเนื่องจำกมสีถำนีเตมิเงนิมำกมำย ทัง้จำกกำร
ทำงพเิศษจดัใหต้ำมสถำนีใหญ่ๆ ของจุดทำงด่วนแลว้นัน้ ประชำกรสำมำรถเลอืกเตมิเงนิไดจ้ำก
ช่องทำงอื่นๆ อำทเิช่น รำ้นสะดวกซือ้ จ่ำยผ่ำนธนำคำรหรอืระบบเตมิเงนิอตัโนมตั ิรวมถงึอตัรำ
เตมิเงนิข ัน้ต ่ำ 500 บำท ถอืวำ่มคีวำมเหมำะสมไม่มำกจนเกนิไป 

 
5.3 ข้อเสนอแนะส ำหรบักำรศึกษำคร ัง้น้ี 
 
 กำรวจิยัครัง้นี้เป็นเพียงกำรวจิยัประชำกรในกลุ่มกรุงเทพมหำนครเท่ำนัน้ และเมื่อ
วเิครำะห์ถงึส่วนประสมทำงดำ้นกำรตลำดต่ำงๆที่มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass 
พบวำ่อยู่ในระดบัดมีำก ฉะนัน้องคก์รควรมกีำรปรบัปรุงและพฒันำในเรื่องของปัจจยัต่ำงๆให้ดี
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ยิง่ขึน้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูใ้หบ้รกิำรและหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบในเรื่องระบบบตัร Easy Pass 
ไม่มำกกน้็อย โดยจ ำแนกไดด้งันี้ 
 1. ดำ้นรำคำ ควรมกีำรปรบัปรุงอตัรำกำรเตมิเงนิข ัน้ต ่ำโดยใหอ้สิระกบัผูเ้ตมิไม่มเีกณฑ์
มำตรฐำนในกำรเตมิแต่ละครัง้  
 2. ดำ้นส่งเสรมิทำงกำรตลำด ควรพฒันำและปรบัปรุงช่องทำงกำรตลำดใหเ้หมำะสมต่อ
กลุ่มผู้ใชบ้รกิำร ควรจดัท ำโปรโมชัน่ส่งเสรมิกำรตลำดเพื่อรกัษำกลุ่มผู้ใชบ้รกิำร เช่น กำรสะสม
แตม้ผ่ำนทำงเพื่อแลกของรำงวลั เป็นตน้ 
 3. ดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ควรพฒันำและขยำยช่องทำงกำรเตมิเงนิใหม้เีพิม่มำก
ขึน้ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูท้ ีต่อ้งกำรสมคัรใชบ้รกิำรบตัร Easy Pass หรอืต้องกำรเตมิ
เงนิ Easy Pass 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 
 กำรศกึษำครัง้นี้เป็นกำรศกึษำปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของ
ประชำกรในกรุงเทพมหำนครเท่ำนัน้ ดงันัน้ในกำรศกึษำครัง้ต่อไปควรขยำยกลุ่มตวัอย่ำงให้
ครอบคลุม และควรศกึษำขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัควำมพงึพอใจทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร 
โดยอำศยักำรวจิยัเชิงคุณภำพในกำรเก็บข้อมูลรูปแบบอื่นๆ เช่น กำรสมัภำษณ์เชงิลกึ กำร
สนทนำกลุ่ม โดยสำมำรถท ำได้ที่จุดพักรถบนทำงด่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
หลำกหลำยมำกขึน้ 
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แบบสอบถำม 
เรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจซือ้บตัร Easy Pass ของประชำกรในกรุงเทพมหำนคร 

 

ค ำช้ีแจง แบบสอบถำมฉบบันี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศกึษำค้นควำ้อสิระของนกัศกึษำปรญิญำโท
หลกัสูตร เศรษฐศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์ธุรกจิ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย 
โดยมีวตัถุประสงค์ที่จะศึกษำ กลุ่มอิทธิพลที่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจซื้อบตัร Easy Pass ของ
ประชำกรในกรุงเทพมหำนคร โดยผลกำรวิจยัครัง้นี้จะน ำไปใช้ในกำรเลือกกลุ่มอิทธิพลที่
เหมำะสมกบักลุ่มผูใ้ชบ้รกิำร รวมถงึเป็นแนวทำงในกำรพฒันำประสทิธภิำพกำรใหบ้รกิำร 

 ค ำตอบของท่ำนมคีุณค่ำอย่ำงยิง่ต่องำนวจิยั ผู้วจิยัจะเกบ็ขอ้มลูทีไ่ด้รบัจำกท่ำนไวเ้ป็น

ควำมลบั โดยจะน ำไปใชเ้พื่อสรุปผลกำรวจิยัเป็นภำพรวมเท่ำนัน้ ขอ้มูลที่ตรงกบัควำมเป็นจรงิ

และสมบรูณ์จะช่วยให้กำรวจิยัด ำเนินไปดว้ยควำมถูกตอ้ง ผูว้จิยัจงึขอควำมอนุเครำะหจ์ำกท่ำน

โปรดตอบแบบสอบถำมตำมควำมคดิเหน็ของท่ำนอยำ่งรอบคอบใหค้รบทุกขอ้ 

ค ำแนะน ำแบบสอบถำม กรุณำตอบค ำถำมหรอืท ำเครื่องหมำย ลงใน  หน้ำขอ้ทีต่อ้งกำร
เลอืก 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูสถำนภำพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
1. เพศ 
  1) ชำย      2) หญงิ 
2. สถำนภำพ 
  1) โสด      2) สมรส 
  3) หยำ่/หมำ้ย 
3. ระดบักำรศกึษำ 
  1) ต ่ำกวำ่ปรญิญำตร ี    2) ปรญิญำตร ี
  3) สงูกวำ่ปรญิญำตร ี
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4. อำชพี 
  1) พนกังำนบรษิทัเอกชน    2) ขำ้รำชกำร/ลกูจำ้งขำ้รำชกำร 
  3) รฐัวสิำหกจิ/ลกูจำ้งรฐัวสิำหกจิ   4) นกัเรยีน/นกัศกึษำ  
  5) ธุรกจิส่วนตวั/เจำ้ของกจิกำร   6) อื่นๆ   
5. รำยได ้
  1) ต ่ำกวำ่ 10,001 บำท    2) 10,001 – 20,000 บำท 
  3) 20,001 – 30,000 บำท    4) 30,001 – 40,000 บำท 
  5) 40,001 – 50,000 บำท    6) มำกกวำ่ 50,001 บำท 
 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัด้ำนพฤติกรรมต่อกำรใช้ทำงด่วนและกำรใช้บตัร Easy Pass 
1. ท่ำนใชบ้รกิำรทำงด่วนพเิศษหรอืไม่  
  1) ใช ้      2) ไม่ใช ้
*หมำยเหตุ หำกท่ำนตอบขอ้ ไม่ใช ้จบแบบสอบถำม 
2. ปัจจุบนัท่ำนช ำระเงนิค่ำผ่ำนทำงพเิศษดว้ยวธิใีด 
  1) ระบบบตัร Easy Pass     2) เงนิสด  
*หมำยเหตุ หำกท่ำนตอบขอ้ เงนิสด กรุณำขำ้มไปตอบค ำถำม ขอ้ 9 
3. ช่วงเวลำทีท่่ำนใชบ้รกิำรเป็นประจ ำ 
  1) เวลำ 00:01 น. – 06:00 น.   2) เวลำ 06:01 น. – 12:00 น. 
  3) เวลำ 12:01 น. – 18:00 น.   4) เวลำ 18:01 น. – 24:00 น. 
4. ควำมถี่ในกำรใชบ้รกิำร  

  1) 1 – 5 ครัง้/สปัดำห ์    2) 6 – 10 ครัง้/สปัดำห ์
  3) 11 – 15 ครัง้/สปัดำห ์    4) มำกกวำ่ 15 ครัง้/สปัดำห ์
5. ท่ำนใชบ้รกิำรนี้มำนำนเท่ำใด  

  1) ต ่ำกวำ่ 4 เดอืน     2) 5 เดอืน – 1 ปี 
  3) กวำ่ 1 ปี – 2 ปี     4) มำกกวำ่ 2 ปี 
6. ประเภทรถยนตข์องท่ำนทีใ่ชบ้รกิำร 
  1) รถยนต ์      2) รถกระบะ 
  3) รถตู ้      4) อื่นๆ 
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7. จุดประสงคท์ีท่่ำนใชบ้รกิำรทำงด่วน (ตอบไดม้ำกกวำ่ 1 ขอ้) 
  1) เพื่อเดนิทำงไปทีท่ ำงำน    2) เพื่อเดนิทำงกลบัภมูลิ ำเนำ 
  3) เพื่อเดนิทำงไปเทีย่ว    4) อื่นๆ 
8. โดยเฉลีย่ท่ำนเตมิเงนิในบตัรครัง้ละเท่ำไร 
  1) 500 บำท       2) 1,000 บำท 
  3) 1,500 บำท     4) 2,000 บำท 
  5) มำกกวำ่ 2,000 บำท 
9.เหตุผลใดทีท่่ำนไม่ใช้บรกิำรบตัร Easy Pass ในกำรช ำระค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 

  1) ระบบช ำระเงนิไม่น่ำเชื่อถอื   2) ระบบขดัขอ้งบ่อย 
  3) ช่องทำงกำรเตมิเงนิน้อย    4) อื่นๆ โปรดระบุ…… 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัด้ำนทศันคติต่อกำรใช้ทำงด่วนและกำรใช้บตัร Easy Pass 
ค ำแนะน ำแบบสอบถำม กรุณำท ำเครื่องหมำย ลงในช่องวำ่งทีต่รงกบัควำมคดิเหน็ของท่ำน
มำกทีสุ่ดเพยีงค ำตอบเดยีว 
 
ค ำอธิบำย   5 = เหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด, 4 = เหน็ดว้ยมำก,  3 = ปำนกลำง, 2 = เหน็ดว้ยน้อย,  
1 = เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  

 
ควำมรวดเรว็ในกำรใช้บริกำร 

(5) 
เหน็ดว้ย 
มำกทีสุ่ด 

(4) 
เหน็ดว้ย 
มำก 

(3) 
ปำน
กลำง 

(2) 
เหน็ดว้ย 
น้อย 

(1) 
เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด 

1) ท่ำนคดิวำ่กำรใชบ้รกิำรระบบ Easy 
Pass ช่วยท ำใหท้่ำนสำมำรถลด
ระยะเวลำกำรช ำระเงนิค่ำผ่ำนทำงพเิศษ
ไดม้ำกกวำ่กำรช ำระเงนิแบบเงนิสด 

     

2) ท่ำนคดิวำ่กำรใชบ้รกิำรระบบ Easy 
Pass ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกรวดเรว็ใน
กำรช ำระค่ำผ่ำนทำงใหก้บัท่ำน เชน่ ไม่
ตอ้งรอควิยำว ไม่ตอ้งเตรยีมเงนิให้
ยุง่ยำก 
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3) ท่ำนคดิวำ่จ ำนวนช่องทำงกำร
ใหบ้รกิำรระบบ Easy Pass มมีำก
เพยีงพอต่อควำมต้องกำร 

      

4) ท่ำนคดิวำ่ควำมเรว็ของระบบกำรเปิด
ปิดไมก้ัน้นัน้มคีวำมเรว็ทีเ่หมำะสม 
 

     

 
ควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร 

(5) 
เหน็ดว้ย 
มำกทีสุ่ด 

(4) 
เหน็ดว้ย 
มำก 

(3) 
ปำน
กลำง 

(2) 
เหน็ดว้ย 
น้อย 

(1) 
เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด 

1) ท่ำนคดิวำ่กำรใชบ้รกิำรระบบ Easy 
Pass ช่วยท ำใหก้ำรเดนิทำงของท่ำนมี
ควำมสะดวกสบำยมำกขึน้ 

     

2) ท่ำนคดิวำ่กำรใชบ้รกิำรระบบ Easy 
Pass ช่วยท ำใหท้่ำนลดค่ำใชจ้่ำยในกำร
เดนิทำงได ้

     

3) ท่ำนคดิวำ่มชี่องทำงกำรเตมิเงนิที่
สะดวกและเพยีงพอ 

     

4) เมื่อเกดิปัญหำในกำรใชบ้รกิำร
เจำ้หน้ำทีส่ำมำรถช่วยเหลอืท่ำนไดท้นัท ี

     

 
ควำมถกูต้องในกำรใช้บริกำร 

(5) 
เหน็ดว้ย 
มำกทีสุ่ด 

(4) 
เหน็ดว้ย 
มำก 

(3) 
ปำน
กลำง 

(2) 
เหน็ดว้ย 
น้อย 

(1) 
เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด 

1) ท่ำนคดิวำ่กำรใชร้ะบบ Easy Pass 
จะไม่มขีอ้ผดิพลำดเรื่องกำรช ำระเงนิและ
กำรเตมิเงนิ 

     

2) ท่ำนคดิวำ่กำรใชง้ำนระบบ Easy 
Pass มคีวำมน่ำเชื่อถอืและไวว้ำงใจได ้

     

3) ท่ำนเชื่อวำ่ระบบ Easy Pass จะ
รกัษำขอ้มลูส่วนตวัของท่ำนไดอ้ยำ่ง
ปลอดภยั 

     

4) ท่ำนคดิวำ่ระบบ Easy Pass เป็น
ระบบทีท่นัสมยั เหมำะสมกบัยคุปัจจุบนั 
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ส่วนท่ี 4 ปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือบตัร Easy Pass 
ค ำแนะน ำแบบสอบถำม กรุณำท ำเครื่องหมำย ลงในช่องวำ่งทีต่รงกบัควำมคดิเหน็ของท่ำน
มำกทีสุ่ดเพยีงค ำตอบเดยีว 
 
ค ำอธิบำย  5 = เหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด, 4 = เหน็ดว้ยมำก,  3 = ปำนกลำง, 2 = เหน็ดว้ยน้อย,   
1 = เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด   

 
ข้อมลูปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำง
กำรตลำดของบตัร Easy Pass 

(5) 
เหน็ดว้ย 
มำกทีสุ่ด 

(4) 
เหน็ดว้ย 
มำก 

(3) 
ปำน
กลำง 

(2) 
เหน็ดว้ย 
น้อย 

(1) 
เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด 

 

ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ ์
 

     

1) บตัร Easy Pass มสีสีนัสวยงำมน่ำ
ใช ้

     

2) กำรใชบ้ตัร Easy Pass ง่ำย สะดวก 
และไม่ซบัซอ้น 

      

3) ข ัน้ตอนกำรสมคัรและกำรยกเลกิไม่
ยุง่ยำก 

     

4) บรกิำรเปลีย่นอุปกรณ์เมื่อหมดอำยุ
กำรใชง้ำนฟร ีในด่ำนทีม่กีำรใหบ้รกิำร
สำมำรถท ำไดส้ะดวก 

     

5) ระบบบตัร Easy Pass มคีวำม
น่ำเชื่อถอืไม่เกดิขอ้ผดิพลำดในกำรใช้
งำน 

     

6) ขนำดของบตัรทีเ่หมำะสม สะดวกต่อ
กำรพกพำ 

     

 

ปัจจยัด้ำนรำคำ 
 

     
 

7) ค่ำธรรมเนียมมคีวำมเหมำะสม 
 

     

8) อตัรำข ัน้ต ่ำในกำรเตมิเงนิ (500 
บำท) มคีวำมเหมำะสม 
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ข้อมลูปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำง
กำรตลำดของบตัร Easy Pass  

 

(5) 
เหน็ดว้ย 
มำกทีสุ่ด 

(4) 
เหน็ดว้ย 
มำก 

(3) 
ปำน
กลำง 

(2) 
เหน็ดว้ย 
น้อย 

(1) 
เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด 

 

ปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
 

     

9) สถำนทีจ่ ำหน่ำยบตัร Easy Pass มี
อยูห่ลำยแห่งท ำใหส้ะดวกในกำรซือ้ 

     

10) สถำนทีใ่หบ้รกิำรเตมิเงนิมี
หลำกหลำยช่องทำง เช่น รำ้นสะดวก
ซือ้ จ่ำยผ่ำนธนำคำรจ่ำย ผ่ำนระบบเตมิ
เงนิอตัโนมตั ิ

     

11) มชี่องทำงส ำหรบัสอบถำมขอ้มลู 
หรอืรบัแจง้เรื่องรอ้งเรยีนทีห่ลำกหลำย 
เช่น Call Center หรอืมพีนกังำนคอย
ใหบ้รกิำรตำมสถำนีต่ำงๆ อยำ่ง
เพยีงพอ 

     

 

ปัจจยัด้ำนส่งเสริมทำงกำรตลำด 
 

     

12) ท่ำนรบัรูถ้งึกำรส่งเสรมิทำง
กำรตลำดของบตัร Easy Pass  

     

13) ช่องทำงกำรส่งเสรมิทำงกำรตลำด
ของบตัร Easy Pass มคีวำมเหมำะสม 
เช่น  ผ่ำนทำงเวบ็ไซด ์หรอื ทำง 
Facebook 

     

14) กำรส่งเสรมิทำงกำรตลำดของบตัร 
Easy Pass มคีวำมน่ำสนใจ 
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ข้อมลูปัจจยัด้ำนส่วนประสมทำง
กำรตลำดของบตัร Easy Pass 

 

(5) 
เหน็ดว้ย 
มำกทีสุ่ด 

(4) 
เหน็ดว้ย 
มำก 

(3) 
ปำน
กลำง 

(2) 
เหน็ดว้ย 
น้อย 

(1) 
เหน็ดว้ย 
น้อยทีสุ่ด 

กำรตดัสินใจเลือกใช้บริกำร      
15) ท่ำนมคีวำมพงึพอใจในกำรใช้บตัร 
Easy Pass มำกน้อยแค่ไหน ซึ่งหำก
ตัดสินใจใหม่ได้ ท่ำนยืนยันที่จะใช้
บริกำรบัตร  Easy Pass เหมือนเดิม
หรอืไม่ 

     

 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวติัผูศึ้กษำ 

  

 นำงสำว ธนัชชำ  ศรสีุโพธิ ์ เกดิวนัที่ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ.2539 ที่กรุงเทพมหำนคร 
ส ำเรจ็กำรศึกษำในระดบัปริญญำตรี เศรษฐศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรเงิน มหำวทิยำลยั
หอกำรค้ำไทย ส ำเร็จกำรศึกษำในปี  2561 และได้เข้ำศึกษำต่อระดบัปริญญำโท หลกัสูตร
เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ บณัฑิตวิทยำลยั  มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย ในปีกำรศกึษำ 2562   ทุนกำรศกึษำที่ได้รบั คอื ทุนรตันมงคล ประจ ำปี 2558-
2561 ซึ่งเป็นโครงกำรทุนเรียนดีของมหำวทิยำลยัหอกำรค้ำไทย  ปัจจุบนัท ำงำนที่กำรทำง
พเิศษแห่งประเทศไทย ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงพนกังำนกำรเงนิ แผนกบรหิำรขอ้มลูและธุรกรรมทำง
อเิลก็ทรอนิกส ์กองบรหิำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ฝ่ำยจดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำง 
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