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บทคัดยอ 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปจจัยการตัดสนิใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร  โดยจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ

เดือน 3) เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

  กลมุตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ คอื ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ใชบริการ M-PASS ของประชาชน

ในกรงุเทพมหานคร จำนวน 426 ชุด แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส Google form เปนเคร่ืองมือในการ เก็บ

รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติความแปรปรวนทาง เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไป

เปรียบเทียบเปนรายคู โดยใช วธิีของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)   

   ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน มี

สถานภาพทางครอบครัวตางกัน ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหปจจยัการตัดสนิใจเลือกใชบริการ M-PASS 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมไมตางกัน และประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษา

ตางกัน ที่มีอาชีพตางกัน ทำใหปจจัยการตัดสนิใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 

โดยรวมตางกัน 

  ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคาคาบริการ และดานสถานที่ชองทางการจำหนาย  มผีลตอปจจัย

การตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 

  ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑและบริการ และดานการสงเสรมิการตลาด ไมมผีลตอ

ปจจัยการตัดสนิใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 

 

คำสำคัญ : ปจจัยการตัดสินใจ; เลือกใชบริการ M-PASS 



 
  

 

ABSTRACT 

  The objectives of this study were 1) to study Factors affecting decision marking with 

M-PASS service of propel in Bangkok 2) to study Factors affecting decision marking with M-

PASS service of propel in Bangkok separated by Age, status, education, occupation, income 

per month. 3) to study marketing mix affecting a Factors affecting decision marking with M-

PASS service of propel in Bangkok.   

  The sample group was 426 people in Bangkok used M-PASS service of propel in 

Bangkok. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected 

were analyzed by using the Frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypotheses were tested by One-way ANOVA  in case of its had statistical significant different 

testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see 

which pair are different and Multiple Regression.   

  The results of hypothesis testing showed that propel in Bangkok with factors sex was 

different, age was different, status was different and income per month was different Factors 

affecting decision marking with M-PASS service of propel in Bangkok with no different. But the 

results of hypothesis testing showed that propel in Bangkok with factor education was 

different, occupation was different Factors affecting decision marking with M-PASS service of 

propel in Bangkok with different.  

  Moreover, marketing mix included price and place affect to the decision of Factors 

affecting decision marking with M-PASS service of propel in Bangkok. 

  But, marketing mix included product and promotion not affect to the decision of 

Factors affecting decision marking with M-PASS service of propel in Bangkok. 
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บทนำ 

  ปญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร มีปญหามาตั้งแตเมืองเร่ิมพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ คนกรุงเทพ

ไมเคยตองหยุดเผชิญกับปญหาทางการจราจรเลย แมวาจะมทีางเลือกในการเดนิทางเพ่ิมขึ้นมากแคไหน ก็ยังดู

เหมือนวาเราจะไมมีวันแกไขปญหาอันเปนอมตะนีไ้ด 

  สำหรับปญหารถติด หากมองดี ๆ แลวไมสามารถยกเพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งข้ึนมา และพิจารณา

เพื่อแกปญหากันตรง ๆ เพราะที่มาของปญหาการจราจรในกรงุเทพมหานครนั้น มีมากมายและเก่ียวพันกัน

อยางซับซอน ไมวาจะเปนภาครัฐ ระบบขนสงมวลชนที่ไมดำเนนิการตามแผนงานที่มปีระสทิธิภาพ และสาเหตุ

ยอย ๆ อยางการบริหารเวลาของสัญญาณไฟจราจรที่ไมสอดคลองกับภาพรวมการจราจรของทัง้เมือง ซึ่งใน

หลายปที่ผานมา ผูที่เก่ียวของมีความพยายามมากมายในการแกปญหาจราจรนี้ โดยการสรางถนนเพิ่ม สราง

ทางดวน เพ่ิมจำนวนชองการเดินรถ สรางสะพานขามแยก สรางอุโมงคทางลอด มีรถไฟฟาทัง้ใตดิน บนดิน มี



 
  

 

เรือโดยสาร จะเห็นไดวาทุกฝายพยายามแกไขกันอยางเต็มที ่

  ถึงกระนั้นทางดวน ก็ยังมีปญหาการจราจรบนทางดวนเชนกัน ซึง่ไดวิเคราะหสาเหตุของปญหา

การจราจรบนทางดวน แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 

  1.พ้ืนที่ถนนไมเพียงพอตอปริมาณยานพาหนะ 10 ลานคนัในเมืองหลวง สงผลใหประชาชนหลกีเลี่ยง

เสนทางที่มีความหนาแนน เพื่อมาใชทางดวนจนเกิดการกระจุกตัวดานปรมิาณจราจร 

  2.โครงขายเสนทางมีจุดตัดกันมากจนทำใหผูขับขี่ไมสะดวก สงผลใหรถติดขัดจากการเบี่ยงเสนทาง

บริเวณจุดข้ึน-ลงทางดวนและสะพานทั่วไป ดังน้ันรถจึงติดขัดไปทุกชองจราจรการวางผงัเมืองที่ไมเปนไปตาม

ความเหมาะสมและขาดความรวมมือกันระหวาง 

  3.โครงขายถนนและทางดวนยังไมเชื่อมโยงกันมากเพียงพอ ซึ่งในอนาคตควรพัฒนาทางบายพาสหรือ

ทางยกระดบัและพฒันาจุดเชื่อมตอเสนทางหลัก เพื่อระบายจราจร ยกตัวอยางเชน ทางดวนสายหลักปจจุบันมี

จราจรกระจุกตัวถึง 7 แสนคันตอวัน ขณะที่ทางดวนบางสายมีปริมาณจราจรเพียง 50,000 คันตอวัน ดังนั้น

การเพิ่มเสนทางพระราม 3-ดาวคะนองและทางดวนสายเหนือนัน้จะเปนการเติมเต็มโครงขายทางดวน รวม

ถึงฟดเดอรจราจรใหครอบคลุมจุดหมายปลายทางในเมืองหลวงอีกดวย 

  4.พนักงานเก็บเงินไมเพียงพอตอปริมาณผูใชทางดวน จนไมสามารถเก็บเงินไดทนั สงผลใหรถติด

สะสมหนาดาน ดังนั้นในอนาคต กทพ.มีแผนจะพัฒนาชองเก็บเงินในรปูแบบ Credit System โดยชองเก็บเงนิ

จะสามารถชำระไดทุกระบบไมวาจะเปนเงินสด ระบบเครดิต หรือบัตร EASY-PASS บัตร M-PASS เปนตน 

  จากการวิเคราะหปญหาการจราจรบนทางดวน สาเหตุหนึ่งในนัน้คือ ปญหารถติดหนาดาน เนื่องจาก

พนักงานเก็บเงินไมเพียงพอตอปริมาณผูใชทางดวน ผวูิจัยเห็นปญหานี้ และมุงเนนศกึษา ทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมือง (มอเตอรเวย) 

  ดังนั้น ผวูิจัยจึงมีความสนใจในเร่ือง ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาปจจัยดานประชากร ปจจัยดานสวนประสมการตลาด และปจจัยการตัดสินใจ 

ที่มีผลตอการเลือกใชบริการ จากขอมูลการวิจัยนี้ เพ่ือชวยเปนแนวทางจัดทำเปนนโยบาย จัดทำกลยุทธทาง

การตลาด การพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงผลใหผูใชบริการมีความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ เปน

ผลใหเพ่ิมปรมิาณของผูใชบริการ M-PASS เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาการจราจรหนาดานเก็บเงนิ ไดอีก

ชองทางหนึง่ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1.เพื่อศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

  2.เพื่อศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  จำแนก  

ตาม เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา อาชพี และรายไดตอเดือน 

  3.เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอปจจัยการตัดสินใจเลอืกใชบริการ M-PASS 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 

ขอบเขตงานวิจัย 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยการตัดสนิใจเลือกใชบริการ M-PASS ของ



 
  

 

ประชาชนใน 

  1.ประชากรท่ีใชในการสอบถามศึกษาวิจัย คือ ประชาชนในกรงุเทพมหานคร ที่ใชบริการ M-PASS 

 2.การสุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยจากประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการเลอืกตัวอยาง 

เปนจำนวน 426 คน  

  3.ตัวแปรที่เก่ียวของในการศึกษาวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ X ไดแก ปจจัยดานประชากร ปจจัยดานสวนประสมการตลาด  

 ตัวแปรตาม Y ไดแก ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

  4.ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา ใชเวลาตัง้แต เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั  

 1.เพื่อทราบถึงปจจัยการตัดสนิใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

  2.เพื่อชวยเปนแนวทางจัดทำเปนนโยบาย จัดทำกลยุทธทางการตลาด การพัฒนาระบบใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ สงผลใหผูใชบริการมีความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ เปนผลใหเพ่ิมปรมิาณของผใูชบริการ 

M-PASS เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาการจราจรหนาดานเก็บเงนิ 

  

ทบทวนวรรณกรรม  

  ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558) กลาววา ประชากรศาสตร ผศูกึษาสนใจทีจ่ะศึกษาลักษณะ

ประชากรศาสตรดาน เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เนือ่งจากเปนตัว

แปรในการแบงสวนตลาดที่สำคญั ซึ่งจะทำใหผูประกอบธุรกิจสามารถนำไปใชในการกำหนดตลาดเปาหมาย

ขององคกรไดอยางเหมาะสม 

  กิติมา สุรสนธิ (2541) ประชากรศาสตร หมายถึง การจำแนกบคุคลออกเปนกลุม ๆ ตามลักษณะ

ประชากร (Demographic Characteristics) ไดแกอายุ เพศ สถานภาพทางสังคม และ เศรษฐกิจ การศึกษา 

ศาสนา สถานภาพสมรส เปนตน ซึ่งคุณสมบัติเหลานีล้วนแลวแตสงผลตอความ ตองการที่แสดงออกตอ

พฤติกรรมทั้งสิ้น 

  วศิน สันหกรณ (2557) กลาววา ปจจัยดานประชากร เปนสิ่งที่แสดงถึงความแตกตางกัน ของผูบริโภค

ในดานตาง ๆ เชน เพศ อายุ การศกึษา สถานะทางสังคม และ ศาสนา ซึ่งปจจัยทั้งหมดนี้ มีอิทธิพลตอการรับรู

ขาวสารของผูรับสาร ทั้งโดยตรงและโดยออม ไมวาจะเปนเรื่อง ความคิด คานิยม ความเชื่อ และประสบการณ 

ของแตละบคุคลนัน้ ๆ ดวย 

  รัชนี ไพศาลวงศดี (2556) สวนประสมทางการตลาด หมายถึงตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคมุได ซึ่งจะ

ใชเปนเครื่องมือในการสรางกลยุทธ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก กลุมเปาหมาย โดยประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจดัจำหนาย สงเสรมิการตลาด 

  นันทพร พงษพรรณากูล (2558) การแขงขันของผูประกอบการตางๆ จะตองมีการวางแผนการตลาด

อยูตลอด เพื่อตอบสนองความตองการของกลมุเปาหมายหรือลูกคา ทำใหเกิดความพอใจสูงสุด ซึ่งเครื่องมอืที่

จะใชในการกำหนดหรือวางกลยุทธนั้นก็คือสวนประสมทางการตลาด ซึ่งจะประกอบดวย ผลติภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการขาย ซึ่งเปนแนวคดิแบบดั่งเดมิ คือ 4Ps แตในปจจุบันนั้นมีการ



 
  

 

เพิ่มแนวคิดข้ึนมาอีก 2 ดาน เปน 6Ps เพ่ือใชในการกำหนดกลยุทธสำหรับการคาแบบออนไลน ไดแก ดานการ

ใหบริการแบบเจาะจง และดานการรักษาความเปนสวนตวั ซึ่งทำใหเกิดองคประกอบการตลาดแบบใหม 

  มณีรัตน รัตนพันธ (2558) สวนประสมทางการตลาดเปนปจจัยที่สำคัญทางธุรกิจ การจัดจำหนายผาน

ทางชองทางออนไลน ประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัด

จำหนาย (Place) การสงเสริมทางการตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) ลวนแลวแตเปนปจจัยที่ทำ

ใหมีผลตอการซื้อสินคาผานทางชองทางออนไลน 

  วิเชียร วิทยอุดม (2555) กระบวนการตัดสนิใจซื้อ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ซึ่งเกี่ยวกับผูบริโภค

โดยตรง โดยที่ผูบรโิภคนั้นจะตองตัดสินใจเก่ียวกับ เราจะซื้อหาอะไร และจะซื้อเมื่อใด จากไหน และจะจาย

อยางไร แตการซื้อของผูบริโภคจะถูกจำกัดดวยเร่ืองเงินหรือเวลา ทำใหรูปแบบการจัดซื้อเปลีย่นไปจากความ

ตั้งใจเดิม กระบวนการตัดสินใจซื้อ ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย 1.ดานผลการรบัรูถึงปญหา 2.ดานการคนหาขอมูล

ขาวสาร 3.ดานการประเมินทางเลือก 4.ดานการซื้อหา 5.ดานการประเมินภายหลงัการซื้อ  

  อาภัสรา โสวะภาพ (2560) กลาววา กระบวนการการตัดสินใจซื้อ วาการที่ผูบริโภค หรอื บุคคลมี

ตองการที่อยากซื้อหรืออยากใชบริการ สินคาอยางใดอยางหนึง่ผบูริโภคตองมีการตัดสนิใจโดยผานกระบวนการ 

5 ขั้นตอน ซึ่งไดแก การรบัรูปญหา การแสวงหาขอมูล การพิจารณาทางเลือก การตัดสนิใจซื้อ และ พฤติกรรม

หลังการซื้อ ซึ่งในการซื้อสิ่งหนึ่งสิ่งใดตองผานกระบวนการนี้เสมอ 

  นิเวศน ธรรมมะ และคณะ (การจัดการการตลาด : 43) กลาววา ภายใตพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

บางคร้ังผบูริโภคอาจคิดไมตรงกับการกระทำเสมอไป ดังนั้น การวิเคราะหกระบวนการการตัดสนิใจของ

ผูบริโภคจึงเริ่มข้ึน ขั้นตอนทีผู่ซือ้ไดทำการเลือกผลิตภัณฑหรือบริการทีต่องการซื้อ คือ กระบวนการตัดสนิใจ

ของผูบริโภค ( Purchase Decision Process ) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ 1.การตระหนกัถึงปญหา 2.การแสวงหา

ความรู 3.การพิจารณาทางเลือก 4.การตัดสินใจซื้อ 5.พฤติกรรมหลังการซื้อ 

   

วิธีดำเนินการวิจัย 

  กลมุประชากรในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ใชบริการ M-PASS ของทาง

หลวงพิเศษระหวางเมือง (มอเตอรเวย) ซึ่งไมสามารถรจูำนวนประชากรที่แนนอนได ผวูิจัยจงึไดใชวิธีการสมุ

ตัวอยางแบบสะดวก เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางจึงไดใชวิธีการหา

จำนวนกลมุตัวอยางโดยการเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1973) เพื่อกำหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยทำการเลือกจากตารางแบบไมทราบจำนวนที่แนนอน หรอื จากคาความ

คลาดเคลื่อนรอยละ 5 ที่ระดบัความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยผลจากการเปดตารางของ Taro Yamane (1973) 

ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  ผูวิจัยใชแบบสอบถาม เพื่อทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลมุตวัอยาง ที่ไดเลือกมา ซึง่มขีั้นตอน 

เพื่อใหไดแบบสอบถามที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ใชไดจริง และตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีขั้นตอน ดังนี ้

   1. ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  



 
  

 

  2. นิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ เพื่อใหไดความหมายของตัวแปรแตละตวั

เพื่อที่จะสรุปและสรางกรอบแนวคิด 

  3. สรางแบบสอบถามจากกรอบแนวความคดิที่เก่ียวของกับ ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-

PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใหไดครอบคลุมกับนิยามของตัวแปรแตละตัวที่ใชในการศึกษา ดังนี ้

     3.1.แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ ปจจัยดานประชากร 

   3.2.แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ ปจจัยดานสวนประสมการตลาด   

   3.3.แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ ปจจัยการตัดสินใจ 

  4. การจัดทำแบบสอบถามและนำเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและปรบัปรุงแกไขกอน

นำไปแจกแบบสอบถาม ในแบบสอบถาม แบงเปน 4 สวน ดังนี ้

   สวนที่ 1.ปจจัยดายประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยกำหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกเพียงคำตอบเดียว 

   สวนที่ 2.ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1.ผลิตภัณฑและบริการ มี 7 

คำถาม 2.ราคาคาบริการ มี 2 คำถาม 3.สถานที่ชองทางการจำหนาย มี 4 คำถาม 4.การสงเสริมการตลาด มี 2 

คำถาม ทั้งหมดเปนคำถามแบบประเมิน ระดับความคิดเห็น 5 คือ ความคิดเห็นมากที่สุด 4 คือ ความคิดเห็น

มาก 3 คือ ความคิดเห็นปานกลาง 2 คือ ความคดิเห็นนอย1 คือ ความคิดเห็นอยที่สุด 

  ผูวิจัยไดแบงระดบัความคิดเห็นในปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบรกิาร M-PASS ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ดานความกวางของอันตรภาคชั้น โดย ใชสูตรคำนวนอันตรภาคชัน้ ดังน้ี 

             ชวงคะแนน = (คะแนนสงูสุด -คะแนนตำ่สุด) / จำนวนระดับชั้นชวงคะแนน 0.80 = ( 5-1 ) / 5 

  โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ เพื่อใชในการตีความหมายของคาเฉลี่ยที่ใช ในการวิเคราะห ดังนี ้

   คาเฉลี่ย 1.00 -  1.80 มีระดับความคิดเห็นนอยทีสุด 

คาเฉลี่ย 1.81 -  2.60 มีระดับความคิดเห็นนอย 

คาเฉลี่ย 2.61 -  3.40 มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

   คาเฉลี่ย 3.41 -  4.20 มีระดับความคิดเห็นมาก 

   คาเฉลี่ย 4.21 -  5.00 มีระดับความคิดเห็นมากทสีุด 

  สวนที่ 3.ปจจยัการตัดสนิใจของผูบริโภคเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1.การตระหนักถึงปญหา มี 2 คำถาม 2.การแสวงหาความรู มี 2 คำถาม 3.การ

พิจารณาทางเลือก มี 2 คำถาม 4.การตัดสินใจซื้อ มี 3 คำถาม 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ มี 2 คำถาม ทั้งหมด

เปนคำถามแบบประเมิน ระดบัความเห็น 5 คือ ความคิดเห็นมากที่สุด 4 คือ ความคิดเห็นมาก 

 3 คือ ความคิดเห็นปานกลาง 2 คือ ความคิดเห็นนอย 1 คือ ความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

  ผูวิจัยไดแบงระดบัความคิดเห็นในปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบรกิาร M-PASS ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ดานความกวางของอันตรภาคชั้น โดย ใชสูตรคำนวนอันตรภาคชัน้ ดังน้ี 

             ชวงคะแนน = (คะแนนสงูสุด -คะแนนตำ่สุด) / จำนวนระดับชั้นชวงคะแนน 0.80 = ( 5-1 ) / 5 

โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ เพื่อใชในการตีความหมายของคาเฉลี่ยที่ใช ในการวิเคราะห ดังน้ี 

   คาเฉลี่ย 1.00 -  1.80 มีระดับความคิดเห็นนอยทีสุด 

คาเฉลี่ย 1.81 -  2.60 มีระดับความคิดเห็นนอย 



 
  

 

คาเฉลี่ย 2.61 -  3.40 มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.41 -  4.20 มีระดับความคิดเห็นมาก 

คาเฉลี่ย 4.21 -  5.00 มีระดับความคิดเห็นมากทสีุด 

 

เการวิเคราะหขอมูล 

เมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดเก็บขอมูลมาแลว ผูวิจยัไดนำขอมูลท่ีไดมาประมวลผลดวย

การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1.สถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

         1.1 ใชคารอยละและคาความถี่ กับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยดานประชากร  

         1.2 ใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ย ในการอธบิายคุณลักษณะกับตัวแปร ที่มรีะดับ

การวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจยัดานสวนประสมการตลาด และปจจัยการตัดสนิใจเลือกใชบริการ M-PASS ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 2.สถิติอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

         2.1 เพื่อศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลอืกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยดานประชากรโดยจำแนกตาม เพศ โดยใชสถิติการทดสอบ แบบ  t-test 

         2.2 เพื่อศึกษาปจจัยการตัดสินใจเลอืกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยดานประชากร โดยจำแนกตาม  อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 

โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตาง จะ

นำไปสกูารเปรียบเทียบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD    

  2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่มีผลตอปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคุณ (Multiple 

Regression) 

 

ผลการวิจัย   

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ปจจัยการตัดสนิใจเลือกใชบริการ M-PASS ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป ผลการวิจัยไดดงัตอไปนี้   

 1. ผลการวิเคราะหปจจัยการตดัสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม มีระดบัความคิดเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลำดับจากมากไปหา

นอย ไดแก ดานการตระหนักถึงปญหา ดานการพิจารณาทางเลอืก ดานการตัดสนิใจซื้อ ดานพฤติกรรมหลัง

การซื้อ และดานการแสวงหาความรู 

 2. ผลการเปรียบเทียบ ปจจัยการตัดสินใจเลอืกใชบริการ M-PASS ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน 

สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้  

  2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน ทำใหการตัดสินใจ เลือกใชบริการ M-

PASS โดยรวมไมตางกัน 



 
  

 

  2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตางกัน ทำใหการตัดสินใจ เลือกใชบริการ M-

PASS โดยรวมไมตางกัน 

  2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพทางครอบครัวตางกัน ทำใหปจจัยการ

ตัดสินใจ เลือกใชบริการ M-PASS โดยรวมไมตางกัน 

  2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหปจจัยการตัดสินใจ 

เลือกใชบริการ M-PASS โดยรวมตางกัน 

  2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพตางกัน ทำใหปจจัยการตัดสินใจ เลือกใช

บริการ M-PASS โดยรวมตางกัน 

  2.6 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหปจจัยการตัดสนิใจ 

เลือกใชบริการ M-PASS โดยรวมไมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหสวนประสมการตลาด ที่มผีลตอปจจัยการตดัสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี ้

  3.1 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคาคาบริการ และ ดานสถานทีช่องทางการจำหนาย 

มีผลตอปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร 

  3.2 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑและบริการ และการสงเสริมการตลาด  ไมมี

ผลตอปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี ้

 1. ผลการศึกษาปจจัยการตัดสนิใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก 

  1.1 ดานการตระหนักถึงปญหา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใหระดับความเห็นเก่ียวกับ

ปจจัยการตัดสนิใจ ดานการตระหนักถึงปญหา โดยรวมในระดบัความเห็นมาก โดยประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ตัดสินใจสมัครใชบริการ M-PASS เพราะปญหารถติด จากการตอคิวชำระเงนิ และ รูสึกไมพึง

พอใจ ความลาชาผานดาน ของชองเงินสด ซึ่งสอดคลองกับ นยิามศัพทเฉพาะจากการทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี การตัดสนิใจ ดานการตระหนักถึงปญหา คอื ผบูริโภคมีความตองการ เพื่อตอบสนองความพึง

พอใจ ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยปญหาภายนอก หรือปจจัยปญหาภายใน และสอดคลองกับ วุฒิชัย จำนงค (2523) 

การแยกแยะตัวปญหา (Problem identification) ในขั้นตอนแรกของการตัดสินใจนั้น จึงเปนเรื่องราวของการ

สรางความแนใจ มั่นใจ โดยการคนหาความเขาใจกับตัวปญหาทีแ่ทจริง ก็เพราะเหตุวากระบวนการตัดสินใจจะ

เริ่มตนตามข้ันตอนแรก เมื่อผทูำ การตัดสนิใจมีความรูสึกวาไดเกิดปญหาขึ้นมา นั่นก็คือ เปนความรูสึกที่เกิดขึ้น

ภายในวาไดมีปรากฎบางสิ่ง บางอยางมิไดเปนไปตามที่คาดคิด ผูวิจัยมีความเห็นวา ปญหารถตดิหนาดานเก็บ

เงิน จากการตอคิวชำระเงิน เกิดจากประชาชนสวนใหญ ยังไมเขาถึงระบบ M-PASS และยังสงผลใหความรูสึก

ไมพึงพอใจ ดังนัน้ ตองมีมาตราการกระตุนใหประชาชน สมัครใชบริการ M-PSS ใหมากกวาเดมิ 



 
  

 

  1.2 ดานการแสวงหาความรู ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใหระดับความเห็นเก่ียวกับปจจัย

ดานการตัดสินใจ ดานการแสวงหาความรู โดยรวมในระดบัความเห็นมาก โดยประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได

ศึกษา ชองทางการสมัคร การเติมเงิน การติดตั้ง กอนการตัดสนิใจสมัครใชบริการ M-PASS และไดศึกษาจาก

ขอมูลตาง ๆ ถึงประโยชนที่จะไดรบั กอนการตัดสินใจสมัครใชบริการ M-PASS ซึ่งสอดคลองกับ นิยามศพัท

เฉพาะจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี การตัดสินใจ ดานการแสวงหาความรู  คือ ผบูริโภค ศึกษา 

คนหาขอมูลผลิตภัณฑ จากแหลงตาง ๆ และนำมาประมวลผลเพื่อตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจ และ

สอดคลองกับ ปณิศา มจิีนดา (2553) การคนหาขอมูล ซึ่งผูบริโภคจะทำการคนหาขอมูลผลิตภัณฑที่จะสามารถ

ตอบสนองความตองการของตนเองไดโดยใชกระบวนการจัดหาขอมูลและการประมวลผลในขัน้ตอนนี้จะรวมถึง

การเปดเผย การรับรูขอมูลในความทรงจำ ซึ่งหากความตองการถูกกระตุนมากพอผูบริโภคก็จะทำการคนหา

ขอมูลมากข้ึน แหลงขอมูลที่ผบูริโภคทำการคนหาคือแหลงขอมูลที่เปนบุคคล แหลงการคา ประสบการณ แหลง

ชุมชนและแหลงทดลองตาง ๆ ผูวิจัยมีความเห็นวา ปจจบุันการแสวงหาความรู ประชาชนสวนใหญหาไดจาก

อินเตอรเน็ต ดังนั้น ตองมีมาตราการสงเสริมใหความรู ขอมูลดานตาง ๆ ผานชองทางอื่นเพิ่มเติม เชน ผาน

โซเซียลมีเดีย ผานแอปพลิเคชัน่ เพ่ือใหความรูแกประชาชนทีส่นใจ 

  1.3 ดานการพิจารณาทางเลือก ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใหระดับความเห็นเก่ียวกับ

ปจจัยดานการตัดสินใจ ดานการพิจารณาทางเลือก โดยรวมในระดับความเห็นมาก โดยประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ตัดสินใจสมัครใชบริการ เพราะทานเห็นประโยชนของ M-PASS มากกวาการใชชองเงินสด 

และตัดสนิใจสมัครใชบริการ เพราะ M-PASS สามารถใชรวมกับทางดวนพิเศษ EASY PASS ซึง่สอดคลองกับ 

นิยามศพัทเฉพาะจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี การตัดสินใจ ดานการพิจารณาทางเลือก คือ การ

ประมวลผลจากการคนหาขอมูล ผูบริโภคจะมีการประเมนิความเสี่ยงที่สามารถรบัรูได การประเมิน

ความสัมพันธกับผลประโยชนและการประเมินความตองการความพึงพอใจ และสอดคลองกบั ปณิศา มีจินดา 

(2553) การประเมินทางเลือก เปนข้ันทีผ่บูริโภคประเมินทางเลอืกแตละทางภายหลังจากไดมีการคนหาขอมูล

แลว ซึ่งจะมีการประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใชผลิตภัณฑแตละชนิดดวย สรปุไดวา ผบูรโิภคจะมี

การประเมินความเสี่ยงที่สามารถรับรูได การประเมินความสัมพันธ กับผลประโยชนและการประเมินความพึง

พอใจที่คาดหวัง ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชาชนที่ใชบริการ M-PASS เห็นประโยชนของ M-PASS มากกวาการ

ใชชองเงินสด และ M-PASS สามารถใชรวมกับทางดวนพิเศษ EASY PASS ซึ่งเปนผลดีทำใหประชาชนที่ใช

บริการไดงายและสะดวกสบายมากขึ้น  

  1.4 ดานการตัดสินใจซื้อ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใหระดับความเห็นเก่ียวกับปจจัย

ดานการตัดสินใจ โดยรวมในระดับความเห็นมาก โดยประชาชนในกรุงเทพมหานคร ตัดสนิใจใชบริการ เพราะ

ระบบชองทางพิเศษ M-PASS มีการใชมานานแลว ตัดสนิใจใชบริการ เพราะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑและบริการ 

M-PASS และตัดสนิใจ จะสมัครใชบริการ M-PASS ทันที ซึง่สอดคลองกับ นิยามศัพทเฉพาะจากการทบทวน

วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี การตัดสินใจ ดานการตัดสนิใจซื้อ คือ ผูบริโภคจะตัดสนิใจซื้อสินคาที่ตนเองชอบ

มากที่สุด เพื่อตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจ โดยเลือกวาจะซื้อหรอืไม ซื้อตราใด ซื้อจากผูขายรายใด 

เหตุใดจึงซื้อ จะซื้อเมื่อใด จะซื้อที่ใด จะซื้ออยางไร จะซื้อเทาใด จะซื้อบอยเทาใดและจะใชเวลาเทาใด และ

สอดคลองกับ ปณิศา มจีินดา (2553) การตัดสินใจซื้อภายหลังจากที่ผูบรโิภคไดรบัรูถึงความตองการของตนเอง 

มีการคนหาขอมูลตามที่ตองการ ทำการประเมินทางเลือกในดานประโยชนและความเสี่ยงแลวผบูริโภคจึงทำ



 
  

 

การตัดสินใจซื้อ ในขั้นนี้ผูบรโิภคจะตัดสินใจ ซื้อสนิคาที่ตนเองชอบมากท่ีสุด โดยการตัง้คำถามกับตนเองวาจะ

ซื้อหรือไม ซื้อตราใด ซื้อจากผูขายรายใด เหตุใดจึงซื้อ จะซื้อเมื่อใด จะซื้อที่ใด จะซื้ออยางไร จะซื้อเทาใด จะ

ซื้อบอยเทาใดและจะใชเวลาเทาใด ผวิูจัยมีความเห็นวา ระบบ M-PASS มีการเปดใชบริการมานานและมีการ

พัฒนาระบบอยางตอเนื่อง ประชาชนจึงมีเชื่อมัน่ในผลิตภัณฑและบริการ จึงสงผลตอการตัดสนิใจสมัครเลือกใช

บริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

  1.5 ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ใหระดับความเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยดานการตัดสินใจ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยรวมในระดับความเห็นมาก โดยประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร จะใชบริการ M-PASS ตอไป และจะแนะนำบุคคลอ่ืนใชบริการ M-PASS ซึ่งสอดคลองกับ 

นิยามศพัทเฉพาะจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี การตัดสินใจ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ คือ 

ผูบริโภคประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจในผลิตภัณฑ ซึ่งถาผูบริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดความภักดี 

เกิดความสัมพันธอันดีและเกิดการบอกตอในเชิงบวกใหผูอ่ืนทราบ และสอดคลองกับ ปณิศา มจีินดา (2553) 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ เปนประสบการณของผูบริโภคเก่ียวกับความพึงพอใจและไมพึงพอใจในผลิตภัณฑ 

ซึ่งถาผูบริโภคเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดความภักดี เกิดความสัมพันธอันดีและเกิดการบอกตอในเชิงบวกให

ผูอ่ืนทราบ ผูวิจัยมีความเห็นวา ประชาชนที่ใชบริการ M-PASS มีความพึงพอใจ สวนใหญยังคงใชบริการตอไป 

และจะแนะนำบุคคลอืน่ใชบริการ M-PASS  เพราะเห็นวามปีระโยชนที่ด ี

 2. ผลการศึกษาการตัดสนิใจเลอืกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม 

เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดตอเดือน สามารถสรุปการวจัิย ไดดังน้ี  

    2.1.ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร ที่มีเพศ ตางกัน ทำใหปจจัยการตัดสินใจ เลือกใช

บริการ M-PASS โดยรวมไมตางกัน อยางมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วรสรณ ศุภเจียรพันธ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเก็บคาผานทาง

พิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ป 2558 ปจจัยดานประชากร จำแนกตามเพศที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวจิยัของ รฐัพงศ 

วงษสูง  (2558) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการใชบัตร EASY PASS ของ ประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปจจัยดานเพศตางกัน มีผลตอการใชบัตร EASY PASS ไมตางกัน ผูวิจัยมี

ความเห็นวา ประชาชนที่ใชบริการ M-PASS จากสถิติในการศกึษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูใชบริการ เพศชาย 207 คน 

และเพศหญิง 219 คน อัตรารอยละของผูใชบริการใกลเคียงกัน แตกตางกันไมมาก ทำใหปจจัยการตัดสินใจ 

เลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมไมตางกัน 

   2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตางกัน ทำใหปจจัยการตัดสินใจ เลือกใช

บริการ M-PASS โดยรวมไมตางกัน อยางมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิ

กานดา ถินอภัย (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัตทิี่

สัมพันธกับการใชบริการระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ Easy Pass ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย พบวา

ลักษณะทางประชากร ดานอายุ ไมมีความสัมพันธกับการใชบรกิารระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ Easy Pass 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรสรณ ศุภเจียรพันธ (2558) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการตัดสินใจเลือกใช

บริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ป 2558 พบวาลักษณะทางประชากร ดานอายุ 

แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ไมแตกตางกัน ผวิูจยัมี



 
  

 

ความเห็นวา อายุ ของผูใชบริการ M-PASS จากสถิติในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ อยูในชวง 26-45 ป ทำใหปจจัย

การตัดสินใจ เลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยรวมไมตางกัน 

  2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพทางครอบครัวตางกัน ทำใหการ

ตัดสินใจ เลือกใชบริการ M-PASS โดยรวมไมตางกัน อยางมนียัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ วิกานดา ถิ่นอภัย (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปดรบัสื่อโฆษณาระบบเก็บคาผานทาง

อัตโนมัติท่ีสัมพันธกับการใชบริการระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ Easy Pass ของการทางพิเศษแหงประเทศ

ไทย พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรดานสถานภาพครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับการใชบริการระบบเก็บ

คาผานทางอัตโนมัติ Easy Pass และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรสรณ ศุภเจียรพันธ (2558) ไดศึกษาวิจัย

เรื่อง การศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ป 2558 พบวา

ลักษณะทางประชากร ดานครอบครัว แตกตางกัน มีผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการระบบเก็บคาผานทาง

พิเศษแบบอัตโนมัติ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา สถานภาพทางครอบครัว ของผูใชบริการ M-PASS จาก

สถิติในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โสดและสมรส อัตรารอยละของผูใชบริการใกลเคียงกัน แตกตางกันไมมาก ทำให

ปจจัยการตัดสนิใจ เลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรงุเทพมหานครโดยรวมไมตางกัน 

  2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหการตัดสินใจ 

เลือกใชบริการ M-PASS โดยรวมตางกัน  อยางมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วิกานดา ถินอภัย (2557) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัตทิี่

สัมพันธกับการใชบริการระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ Easy Pass ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย พบวา 

ลักษณะทางประชากรศาสตรดานระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการใชบริการระบบเก็บคาผานทาง

อัตโนมัติ Easy Pass และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรสรณ ศภุเจียรพันธ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา

การตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัต ิ(Easy Pass) ป 2558 พบวาลกัษณะทาง

ประชากร ดานการศึกษา แตกตางกัน มีผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษแบบ

อัตโนมัติ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา ระดบัการศึกษา ของผูใชบริการ M-PASS จากสถิติในการ

ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ สวนใหญ ศึกษาระดับปริญญาตรี อัตรารอยละของผูใชบริการแตกตางกันมากอยางชัดเจน 

ทำใหปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรงุเทพมหานครโดยรวมตางกัน 

  2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพตางกัน ทำใหการตัดสินใจ เลือกใชบริการ 

M-PASS โดยรวมตางกัน อยางมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิกานดา ถินอ

ภัย (2557) ไดศึกษาวิจัย เรื่องพฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติที่สมัพันธกับการ

ใชบริการระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ Easy Pass ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย พบวา ลักษณะทาง

ประชากร ดานอาชีพ ตางกัน มผีลกับการใชบริการระบบเก็บคาผานทาง 

อัตโนมัติ Easy Pass แตกตางกัน แตขัดแยงกับงานวิจัยของ วรสรณ ศุภเจียรพันธ (2558) ได

ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ป 

2558 พบวาลักษณะทางประชากร ดานอาชีพ แตกตางกัน มผีลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเก็บคา

ผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ไมแตกตางกัน ผูวิจยัมีความเห็นวา อาชี ของผูใชบริการ M-PASS จากสถิติในการ

ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ สวนใหญ อาชีพพนักงานเอกชน อัตรารอยละของผูใชบริการแตกตางกันมากอยางชัดเจน 

ทำใหปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยรวมตางกัน 



 
  

 

  2.6 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดตอเดือน ตางกัน ทำใหการตัดสินใจ 

เลือกใชบริการ M-PASS โดยรวมไมตางกัน อยางมนียัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วรสรณ ศุภเจียรพันธ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเก็บคาผาน

ทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) ป 2558 พบวาลักษณะทางประชากร ดานรายไดตอเดือน แตกตางกัน มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ ไมแตกตางกัน แตขัดแยงกับงานวิจัย

ของ วิกานดา ถินอภัย (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปดรบัสื่อโฆษณาระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ

ที่สัมพันธกับการใชบริการระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ Easy Pass ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย พบวา

ลักษณะทางประชากร ดานรายไดตอเดือน แตกตางกัน มีผลกับการใชบริการระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ 

Easy Pass ตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา รายไดตอเดือน ของผูใชบริการ M-PASS จากสถิติในการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้ สวนใหญ รายไดตอเดือน 15,001 – 35,000 บาท อัตรารอยละของผูใชบริการไมแตกตางกัน ทำให

ปจจัยการตัดสนิใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรงุเทพมหานครโดยรวมไมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มผีลตอปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 

  3.1 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑและบริการ ไมมผีลตอปจจัยการตัดสินใจ

เลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ รัฐพงศ วงษสูง (2558) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการใชบัตร EASY PASS ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลติภัณฑ สงผลตอความพึงพอใจ อยางมีนัยสาํคัญ และขัดแยงกับ

งานวิจัยของ ชื่นพฤกษา สุโรจนรตัน (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบัตรเก็บคา

ผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร พบวาปจจัยสวนประสมการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบัตรเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ของประชาชน

ในกรงุเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญ ผูวิจัยมีความเห็นวา จากสถิติในการศกึษาวิจัยในครั้งนี้ ปจจัยสวนประสม

การตลาด ดานผลิตภัณฑและบริการ ประชาชนผูใชบริการในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เห็นวาพึงพอใจและดีแลว 

ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย อีก 2 ทาน   

   3.2 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคาคาบริการ มีผลตอปจจัยการตัดสินใจเลือกใช

บริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐพงศ วงษสูง (2558) ได

ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการใชบัตร EASY PASS ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา สงผลตอความพึงพอใจ อยางมีนัยสําคัญ และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชื่นพฤกษา สุโรจนรตัน (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบัตรเก็บคา

ผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยสวนประสมการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบัตรเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ของประชาชน

ในกรงุเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญ ผูวิจัยมีความเห็นวา จากสถิติในการศกึษาวิจัยในครั้งนี้ ปจจัยสวนประสม

การตลาด ดานราคาคาบริการ ตองพิจารณาเรื่อง  คาบริการตอระยะทางและการเติมเงนิข้ันตำ่ ควรมีความ

เหมาะสมและยุติธรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย อีก 2 ทาน   

  3.3 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานสถานทีช่องทางการจำหนาย มีผลตอปจจัยการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐพงศ วงษ



 
  

 

สูง (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการใชบัตร EASY PASS ของประชากรในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล พบวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานชองทางจำหนาย สงผลตอความพึงพอใจ อยางมี

นัยสําคัญ และสอดคลองกบังานวิจัยของ ชื่นพฤกษา สโุรจนรตัน (2558) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อบัตรเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

พบวาปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลติภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบัตรเก็บคาผานทางพิเศษแบบ

อัตโนมัติ (Easy Pass) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมนีัยสำคัญ ผูวิจัยมีความเห็นวา จากสถิติในการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานสถานทีช่องทางการจำหนาย  ตองพัฒนาและเพิ่มชอง

ทางการสมัครใชบริการคร้ังแรกและการเติมเงิน ใหงาย สะดวก รวดเรว็ มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย อีก 2 

ทาน   

  3.4 ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด ไมมผีลตอปจจัยการตัดสินใจ

เลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ รัฐพงศ วงษสูง (2558) 

ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการใชบัตร EASY PASS ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอความพึงพอใจ อยางมีนยัสําคัญ และ

ขัดแยงกับงานวิจัยของ ชืน่พฤกษา สุโรจนรัตน (2558) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

บัตรเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยสวน

ประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อบัตรเก็บคาผานทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (Easy 

Pass) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญ ผูวิจัยมีความเห็นวา จากสถิติในการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้ ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานการสงเสรมิการตลาด ประชาชนผูใชบริการในการศกึษาวิจัยในคร้ังนี้ 

เห็นวาพึงพอใจและดีแลว  ซึง่ขัดแยงกับงานวิจัย อีก 2 ทาน   

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอนะในการวิจัยเพ่ือชวยเปนแนวทางจัดทำเปนนโยบาย จัดทำกล

ยุทธทางการตลาด การพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สงผลใหผูใชบริการมีความเชือ่มั่น ความพึง

พอใจ เปนผลใหเพ่ิมปริมาณของผใูชบริการ M-PASS เพ่ือเปนการชวยแกไขปญหาการจราจรหนาดานเก็บเงิน 

 

ปจจัยดานประชากร 

 1.ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน ทำใหปจจยัการตัดสินใจ เลือกใชบริการ M-

PASS โดยรวมไมตางกัน ตางกัน ดังนัน้ ผูวิจัยคนพบวา อายุ ไมมีผลตอปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-

PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการตระหนักถึงปญหา ตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญทีระดบั 0.05 ดังนั้น ผูวิจัยคนพบวา เพศ ตางกัน มีการตระหนักถึงปญหา (เรื่องการตัดสินใจ

สมัครใชบริการ M-PASS เพราะปญหารถติด จากการตอคิวชำระเงิน และเรื่องการตัดสินใจสมคัรใชบริการ M-

PASS เพราะรูสึกไมพึงพอใจ ความลาชาผานดาน ของชองเงินสด ) ที่แตกตางกัน 

 2.ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตางกัน ทำใหปจจัยการตัดสินใจ เลือกใชบริการ M-

PASS โดยรวมไมตางกัน ดังนั้น ผวูิจัยคนพบวา อายุ ไมมีผลตอปจจัยการตัดสนิใจเลือกใชบริการ M-PASS ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร  



 
  

 

 3.ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพทางครอบครวัตางกัน ทำใหปจจัยการตัดสินใจ 

เลือกใชบริการ M-PASS โดยรวมไมตางกัน ดังนัน้ ผูวิจัยคนพบวา สถานภาพทางครอบครัวไมมีผลตอปจจัย

การตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

สถานภาพทางครอบครัวโสดและสมรส มีการแสวงหาความรู (เรื่องศึกษา ชองทางการสมัคร การเติมเงิน การ

ติดตั้ง กอนการตัดสนิใจสมัครใชบริการ M-PASS และเรื่องศกึษาจากขอมูลตาง ๆ ถึงประโยชนที่จะไดรบั กอน

การตัดสินใจสมัครใชบริการ M-PASS) ที่แตกตางกัน ดังนั้น ควรสงเสริมและใหความรตูาง ๆ โดยมุงเนนไปที่ 

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีโสดและสมรถ 

 4.ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษา ตางกัน ทำใหปจจัยการตัดสนิใจ เลือกใช

บริการ M-PASS โดยรวมตางกัน  ดังน้ัน ผูวิจยัคนพบวา ระดบัการศกึษา มีผลตอปจจัยการตัดสินใจเลือกใช

บริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ระดับการศกึษา ต่ำกวา

ปริญญาตร ีปริญญาตรี และ ปริญญาโท มีการตระหนักถึงปญหา ( เร่ืองตัดสินใจสมัครใชบริการ M-PASS 

เพราะปญหารถติด จากการตอควิชำระเงิน และ เรื่องตัดสินใจสมัครใชบริการ M-PASS เพราะรสูึกไมพึงพอใจ 

ความลาชาผานดาน ของชองเงนิสด ) การพิจารณาทางเลือก ( เรื่องตัดสินใจสมัครใชบริการ เพราะทานเห็น

ประโยชนของ M-PASS มากกวาการใชชองเงนิสด และเรื่องตดัสินใจสมัครใชบริการ เพราะ M-PASS สามารถ

ใชรวมกับทางดวนพิเศษ EASY PASS ) และพฤติกรรมหลังการซื้อ (เร่ืองจะใชบริการ M-PASS ตอไป และเรื่อง

จะแนะนำบุคคลอ่ืนใชบริการ M-PASS)  

 5.ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชพีตางกนั ทำใหปจจัยการตัดสินใจ เลือกใชบริการ M-

PASS โดยรวมตางกัน ดงันัน้ ผวูิจัยคนพบวา อาชีพตางกัน มีผลตอปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการตัดสินใจซื้อ (เรื่องจะสมัครใชบริการ 

M-PASS ทันที เรื่องตัดสนิใจใชบริการ เพราะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑและบริการ M-PASS และเรื่องตัดสินใจใช

บริการ เพราะระบบชองทางพิเศษ M-PASS มีการใชมานานแลว) และพฤติกรรมหลังการซื้อ (เรื่องจะใชบริการ 

M-PASS ตอไป และเรื่องจะแนะนำบุคคลอื่นใชบริการ M-PASS) 

 6.ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหปจจัยการตัดสินใจ เลือกใช

บริการ M-PASS โดยรวมไมตางกัน ดังนัน้ ผูวิจัยคนพบวา รายไดตอเดือน ไมมีผลตอปจจัยการตัดสินใจเลือกใช

บริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการแสวงหาความรู 

(เรื่องศึกษา ชองทางการสมัคร การเติมเงิน การติดตั้ง กอนการตัดสินใจสมัครใชบริการ M-PASS และเรื่อง

ศึกษาจากขอมูลตาง ๆ ถึงประโยชนที่จะไดรบั กอนการตัดสนิใจสมัครใชบริการ M-PASS) ที่แตกตางกัน 

 

ปจจัยดานสวนประสมการตลาด  

 ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอปจจัยการตัดสนิใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชน

ในกรงุเทพมหานคร ดังนี้ 

 1.ดานราคาคาบริการ 

  จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา สวนประสมการตลาด ดานราคาคาบริการ มีผลตอปจจัย

การตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรงุเทพมหานคร ในระดับมาก ดังนัน้ ผูที่เก่ียวของ ตอง



 
  

 

มุงเนนพัฒนา คาบริการตอระยะทาง, การเติมเงนิ ขั้นต่ำ. เชน การพิจารณาชวงระยะทางตอคาบริการ ตอง

เหมาะสมและยุติธรรม การเติมเงินข้ันตำ่ ควรลดลงมา เชน 200 บาทเปนตน  

2.ดานสถานที่ชองทางการจำหนาย  

  จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา สวนประสมการตลาด ดานสถานที่ชองทางการจำหนาย มี

ผลตอปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ M-PASS ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในระดบัมาก ดังนัน้ ผูที่

เก่ียวของ ตองมุงเนนพัฒนา ชองทางการสมัครใชบริการครั้งแรก, การสมัครใชบริการคร้ังแรก งาย สะดวก 

รวดเร็ว, ชองทางการเติมเงิน มคีวามเพียงพอเหมาะสม, การเติมเงิน งาย สะดวก รวดเรว็ เชน เพ่ิมชองทาง 

รานสะดวกซื้อ อินเตอรเน็ต แอพพลิเคชั่น และโชเชียลมีเดีย เปนชองทางในการใหบริการตาง ๆ เปนตน 
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