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------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการ

ใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการ

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร และความสัมพนัธ์ของปัจจยัการ

ใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั พบว่า ผูบ้ริโภค

นิยมใชช่้องทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) เป็นประจาํ ซ่ึงใช้

ทางด่วนสัปดาห์ละ 5-10  คร้ัง ช่วงเวลาท่ีใชป้ระจาํ คือ 07.01 – 10.00 น.  และมีการ

เติมเงินประมาณ 1-2 อาทิตยต่์อการเติมเงิน 1 คร้ัง   

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่า

ผ่านทางอตัโนมติั  พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก      

ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นรายปัจจยัไดด้งัน้ี  

  1) ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี    

  2) ปัจจยัดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ  

  3) ปัจจยัดา้นผลจากการบริการ และ  

  4) ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  ตามลาํดบั  

  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัในเขตกรุงเทพมหานคร 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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พบวา่ เพศ  มีเพียงปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกเท่านั้น ท่ีเพศชายและเพศหญิงมี

ความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนอายุ สถานภาพ 

การศึกษา อาชีพ และรายได้ ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบเก็บ     

ค่าผา่นทางอตัโนมติัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติักบั

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัพบว่า ปัจจยัดา้นผลจาก

การให้บริการของเจา้หนา้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคสูงท่ีสุด รองลงมาคือ 

ปัจจยัดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ปัจจยัดา้นผลจากการให้บริการ และ

ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05  

คําสําคัญ  : อีซ่ีพาส, ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั 

 

Abstract 

The objective of the research satisfaction of consumers who have used   

The Easy pass service.  Consumer behavior is to use The Easy pass service in 

Bangkok and the related of the factors used The Easy pass which affect the 

satisfaction to use the service. The behavior of the The Easy pass servicing that 

consumers use  Udonrattaya channel path (Bang pa in – Pakret Expressway), which 

is the way a week from 5 to10 times .The time required for the 7:01 to 10:00 am. 

And approximately    1-2 weeks to fill up a time. 

 Factors affecting consumer satisfaction are use The Easy pass service. The 

overall sample has a high level of satisfaction: 1) factors of staff 2) factors of 

service, 3) Factors resulting from the service, and 4) Factors of facility, respectively 

 Compare the differences between the demographic factors affecting 

consumer satisfaction are use The Easy pass servicing in Bangkok found to be a 

factor of facilities only , males and females have different satisfaction statistically 
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significant at the 0.05 level,  age, marital status, education, occupation and income 

consumer satisfaction in the use The Easy pass service  is no different. 

The relationship between factor of The Easy pass service and satisfaction  

toward  The Easy pass servicing was found. As a result of the factors affecting the 

satisfaction of the staff of the highest consumption, followed by the factors of 

service. Factors resulting from the service. And facility factors. Statistically 

significant at the 0.05 level.  

KEYWORD  :  EASY  PASS 

1.บทนํา 

 การจราจรติดขดัในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง

กับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ  ด้วย เพราะ

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงท่ีเป็นศูนยก์ลางท่ีสําคญัทางดา้นเศรษฐกิจในหลาย

ดา้นของประเทศ  และเป็นเมืองท่ีก่อให้เกิดมูลค่าของภาคการผลิตสูง  นอกจากนั้น

ปัญหาการจราจรติดขดัในกรุงเทพมหานครยงัเป็นสาเหตุท่ีทาํให้เกิดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจของประเทศ  รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาด้าน

การจราจรติดขดัในเขตกรุงเทพมหานคร  การแกไ้ขปัญหาการจราจรรัฐบาลจะตอ้ง

วางแผนแม่บททั้งระยะสั้นและระยะยาวในการดาํเนินการ   ในรูปแบบระบบทางด่วน

พิเศษ  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สังกดักระทรวงคมนาคม  ไดท้าํการก่อสร้าง

ระบบทางด่วนขั้นท่ี 1 และทางด่วนขั้นท่ี 2  ซ่ึงระบบทางด่วนมีประโยชน์อยา่งมากต่อ

การเดินทางคือ ช่วยประหยดัเวลา ในการเดินทางและช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในการ

ดูแลรักษารถยนต์  นอกจากน้ีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดาํเนินการติดตั้งระบบ

เก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั (Electronic Toll Collection, ETC) รุ่นใหม่ในทุกสายทาง

พิเศษใหส้ามารถใชง้านร่วมกนัได ้   

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั คือ ระบบท่ีไม่ตอ้งใช้เงินสด/คูปอง แต่จะใช ้                     

บตัรอิเล็กทรอนิกส์หรือบตัรอีซ่ีพาส (Easy Pass) คือ ช่ือบตัรท่ีใชใ้นระบบเก็บค่าผา่นทาง

อตัโนมติั  เป็นอุปกรณ์ติดท่ีกระจกหนา้รถ  โดยใชเ้ป็นส่ือในการชาํระค่าผา่นทางเม่ือ
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รถวิ่งผ่านช่องทางท่ีติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมัติ  ผูใ้ช้บริการไม่ต้องเปิด

กระจกรถมาจ่ายเงินค่าผา่นทาง ไม่ตอ้งรอคิวยาว ไม่ตอ้งเตรียมเงินสด  จึงไดรั้บความ

สะดวกรวดเร็วและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง

พิเศษ โดยการพฒันาระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัของทางพิเศษทุกสายนับเป็น

หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการระบบทางพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษและประเทศชาติในภาพรวม ทั้งน้ีระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั 

คือ การจดัเก็บค่าผ่านทางท่ีไม่ตอ้งใช้พนักงานเก็บค่าผ่านทาง โดยผูท่ี้จะใช้บริการ

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัจะตอ้งมียอดเงินในบญัชีของผูใ้ชบ้ริการเป็นเงินสํารอง

ค่าผ่านทางล่วงหน้า  และยื่นคาํร้องขอใช้บริการกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

หรือ บริษทัทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดยตอ้งชาํระเงินค่ามดัจาํบตัรอีซ่ีพาส

ไว้แก่การทางพิ เศษแห่งประเทศไทยด้วย  ซ่ึ งผู ้ใช้บริการจะได้รับอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สําคญั 2 อยา่ง คือ 1. บัตรอีซ่ีพาสสําหรับติดกระจกหนา้รถ  ซ่ึงเม่ือรถ

ของผูใ้ชบ้ริการผา่นช่องเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั  บตัรอีซ่ีพาสจะทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบั

เสาอากาศในช่องเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัเพื่ออ่านค่า พร้อมตดัยอดเงินใบบญัชีของ

ผูใ้ชบ้ริการ 2. บัตรสมาทการ์ด (Smart Card) ใชส้ําหรับติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี  รวมทั้งการเติม

เงินสํารองค่าผ่านทางพิเศษในบญัชีของผูใ้ช้บริการช่องเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัจะ

ช่วยอาํนวยความสะดวก และเพิ่มทางเลือกใหม่สําหรับผูใ้ช้บริการทางพิเศษ  ผูท่ี้

ตอ้งการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั  จะมีช่องทางเฉพาะให้ท่ีหนา้ด่านมี

ป้ายคาํวา่ “Easy Pass”  ท่ีช่องผ่านทางพิเศษ  ซ่ึงมีรูปแบบการเก็บค่าผ่านทางเป็น 2 

ระบบ คือ ระบบเปิด และระบบปิด โดยระบบเปิด คือ เก็บเงินอตัราเดียวท่ี  ด่าน

ทางเขา้ และระบบปิด คือ เก็บเงินตามระยะทางท่ีด่านขาออก โดยการเก็บเงินน้ีจะไม่

ใชพ้นกังานเก็บค่าผา่นทางพิเศษ สําหรับผูท่ี้จะใชบ้ริการตอ้งเปิดยอดเงินในบญัชีเป็น

เงินสาํรองค่าผา่นทางล่วงหนา้ ตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป พร้อมค่ามดัจาํบตัร  1,000 บาท  

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภค

ท่ีมีต่อการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมติัในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น

ประโยชน์แก่ผูด้ ําเนินธุรกิจเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ได้ใช้เป็นแนวทางพฒันาและ
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ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ

ผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการ

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมัติ     

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานงานวจัิย 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการใช้

บริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัแตกต่างกนั    

พฤติกรรมการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัท่ีแตกต่างกนั มีระดบั

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัแตกต่างกนั 

ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการ

ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร  ขอบเขต            

ดา้นประชากรศาสตร์  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือประชากรท่ีใชบ้ริการระบบเก็บ  

ค่าผ่านทางอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร  ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) มีดงัน้ี  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ

สถานภาพสมรส  อาชีพ  ระดบัการศึกษาสูงสุด  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  โดยวิธีการ

เลือกตวัอย่างไดจ้ากวิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) จดัเก็บ

ขอ้มูลในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 4 แห่ง  ส่วนพฤติกรรมการใชบ้ริการระบบเก็บ

ค่าผ่านทางอตัโนมติัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ช่องทาง

พิเศษท่ีท่านใชบ้ริการเป็นประจาํ   ท่านใชบ้ริการทางด่วนมากนอ้ยแค่ไหน  ช่วงเวลา

ท่ีใช้ประจําระยะห่างในการเติมเงินในบัตรอีซ่ีพาส   ตัวแปรตาม (Dependent 

Variables) มีดงัน้ี ปัจจยัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย  ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
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ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก  ด้านผลจากการ

ใหบ้ริการ 

 

กรอบแนวความคิด 

 ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1.ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการ

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- อาชีพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่น

ทางอตัโนมติัของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

- ช่องทางพิเศษท่ีท่านใชบ้ริการเป็นประจาํ  

-  การใชบ้ริการทางด่วนมากนอ้ยแค่ไหน 

-  ช่วงเวลาท่ีใชป้ระจาํ 

-  ระยะห่างในการเติมเงิน Easy pass 

 

 

   

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง  

พอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

การใชบ้ริการระบบเก็บค่า

ผา่นทางอตัโนมติัในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ประกอบดว้ย 

-  ดา้นกระบวนการ ขั้นตอน   

การใหบ้ริการ 

-  ดา้นการใหบ้ริการของ  

เจา้หนา้ท่ี 

-  ดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก 

-  ดา้นผลจากการใหบ้ริการ 
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2.ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอติัโนมติัใน             

เขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อใช้เป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

2.   แนวความคิด  ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการ

ระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้ทาํการรวบรวม

หลกัการ และทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดต้ามลาํดบัหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือเจตคติของ

บุคคลท่ีเกิดจากการไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ  

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรั้บผลสําเร็จตามความ

มุ่งหมาย ความตอ้งการ หรือ แรงจูงใจ   สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก

ท่ีดี หรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อ ส่ิงนั้นๆเม่ือบุคคลอุทิศแรงกาย แรงใจ และ

สติปัญญาเพื่อกระทาํในส่ิงนั้น ๆ  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ

เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการ ซ่ึงปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีสาํคญัๆมีดงัน้ี  สถานท่ีบริการ การส่งเสริม

แนะนาํการบริการ ผูใ้หบ้ริการ ผูบ้ริหารการบริการและผูป้ฏิบติับริการสภาพแวดลอ้ม

ของการบริการ กระบวนการบริการ และวธีิการนาํเสนอบริการในกระบวนการบริการ  

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั 

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั คือ ระบบท่ีไม่ตอ้งใช้เงินสด/คูปอง แต่จะใช ้                     

บตัรอิเล็กทรอนิกส์หรือบตัรอีซ่ีพาส (Easy Pass) คอื ช่ือบตัรท่ีใชใ้นระบบเก็บค่าผา่นทาง

อตัโนมติั  เป็นอุปกรณ์ติดท่ีกระจกหนา้รถ  โดยใชเ้ป็นส่ือในการชาํระค่าผา่นทางเม่ือ

รถวิ่งผ่านช่องทางท่ีติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมัติ  ผูใ้ช้บริการไม่ต้องเปิด

กระจกรถมาจ่ายเงินค่าผา่นทาง ไม่ตอ้งรอคิวยาว ไม่ตอ้งเตรียมเงินสด  จึงไดรั้บความ

สะดวกรวดเร็วและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งน้ีระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั ไม่ตอ้ง
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ใชพ้นกังานเก็บค่าผา่นทาง โดยผูท่ี้จะใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัจะตอ้ง

มียอดเงินในบญัชีของผูใ้ช้บริการเป็นเงินสํารองค่าผ่านทางล่วงหน้า  และยื่นคาํร้อง

ขอใช้บริการกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  หรือ บริษทัทางด่วนกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน)  โดยตอ้งชาํระเงินค่ามดัจาํบตัรอีซ่ีพาสไวแ้ก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ดว้ย ซ่ึงผูใ้ช้บริการจะไดรั้บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําคญั 2 อยา่ง คือ 1. บัตรอีซ่ีพาส

สําหรับติดกระจกหนา้รถ  ซ่ึงเม่ือรถของผูใ้ชบ้ริการผา่นช่องเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั  

บตัรอีซ่ีพาสจะทาํหนา้ท่ีส่ือสารกบัเสาอากาศในช่องเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัเพื่ออ่าน

ค่า พร้อมตดัยอดเงินใบบญัชีของผูใ้ช้บริการ 2. บัตรสมาทการ์ด (Smart Card) ใชส้ําหรับ

ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี   รวมทั้ งการเติมเงินสํารองค่าผ่านทางพิ เศษในบัญชีของ

ผูใ้ช้บริการ   ช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติจะช่วยอาํนวยความสะดวก และเพิ่ม

ทางเลือกใหม่สาํหรับผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษ  ผูท่ี้ตอ้งการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทาง

อตัโนมติั  จะมีช่องทางเฉพาะให้ท่ีหนา้ด่านมีป้ายคาํวา่ “Easy Pass”  ท่ีช่องผ่านทาง

พิเศษ  ซ่ึงมีรูปแบบการเก็บค่าผา่นทางเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเปิด และระบบปิด โดย

ระบบเปิด คือ เก็บเงินอตัราเดียวท่ีด่านทางเขา้ และระบบปิด คือ เก็บเงินตามระยะทาง

ท่ีด่านขาออก โดยการเก็บเงินน้ีจะไม่ใชพ้นกังานเก็บค่าผา่นทางพิเศษ สําหรับผูท่ี้จะ

ใชบ้ริการตอ้งเปิดยอดเงินในบญัชีเป็นเงินสํารองค่าผา่นทางล่วงหนา้ ตั้งแต่ 500 บาท

ข้ึนไป พร้อมค่ามดัจาํบตัร 1,000 บาท  

3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สุทธิศกัด์ิ  องัคพณิชกิจ (2544: บทคดัย่อ)  ไดศึ้กษาอุปสงค์ของรถยนต์นัง่

ส่วนบุคคลท่ีใชบ้ริการทางด่วนพิเศษ : กรณีศึกษาทางด่วนพิเศษขั้นท่ี 1 ผลการศึกษา

พบวา่ ปัจจยัอิสระท่ีกาํหนด  อุปสงคร์ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีใชบ้ริการทางด่วนพิเศษ  

คือ ราคาค่าธรรมเนียมผา่นทางปริมาณรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลท่ีมาต่ออายุทะเบียนรายปี

ใ นเข ตก รุ ง เท พ ม หา นค รแล ะ ป ริม ณฑ ล   แล ะ ป ริม า ณ ก า รจ้า ง ง า นใ นเข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีค่านยัสําคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี

ร้อยละ 99  

นงลกัษณ์ สุขอภิญญา (2549: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาความพึงพอใจต่อ

บตัรประจาํตวันกัศึกษาท่ีเป็นบตัรเอทีเอ็มของนกัศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 4,001 – 

6,000 บาท มีความถ่ีในการใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็ม จาํนวน 2 – 5 คร้ังต่อเดือน ส่วน

ใหญ่ถอนเงินในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. ท่ีห้างสรรพสินคา้/ศูนยก์ารคา้ โดยท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการให้บริการ และปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียในระดบั

ปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยของแต่ละปัจจยัหลกัดงักล่าว ท่ีนกัศึกษามีความพึงพอใจเป็น

อนัดบัแรกไดแ้ก่ สิทธิประโยชน์ของบตัรเอทีเอ็ม การยกเวน้ค่าธรรมเนียมในการ

สมคัรใชบ้ตัรเอทีเอ็ม ความสะดวกในการติดต่อสาขาของธนาคาร และค่าธรรมเนียม

ในการทาํรายการ 

ปริญญา ศิรบรรจงกราน (2551: บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อลูกคา้ในการเลือกใชบ้ตัรบีเฟิสตธ์นาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ในอาํเภอเมือง เชียงใหม่ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อายุ 15-30 ปี 

สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน รายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท แหล่งท่ีทราบบริการบตัรบีเฟิสต์

ของธนาคารกรุงเทพ คือ พนกังานธนาคารแนะนาํ ใช้บตัรบีเฟิสต์ทาํรายการท่ีตู้

เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ เบิกเงินสดท่ีตูเ้อทีเอ็มเฉล่ียต่อคร้ัง 1,001-5,000 บาท โดยมี

ความถ่ีในการใชบ้ริการไม่แน่นอน และเหตุผลท่ีเลือกใชบ้ตัรบีเฟิสต ์คือ ช่ือเสียงและ

ความน่าเช่ือถือของธนาคารกรุงเทพ ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั โดย

เรียงลาํดบั ดงัน้ี ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ ปัจจยัดา้นการสร้างและนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พนัธกานต ์ พรนภาลยั (2553: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูท่ี้มา

รับบริการทาํบตัรผ่านแดนชัว่คราวของ อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ผลการศึกษา

พบวา่ ความพึงพอใจโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ มี

ความพึงพอในในระดบัปานกลางทั้ง 5 ดา้น เรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย คือ 

ดา้นการบริการอย่างก้าวหน้า ดา้นการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการ
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

อย่างต่อเน่ือง ดา้นการให้บริการอย่างเพียงพอ และดา้นบริการอย่างรวดเร็ว ทนัเวลา  

และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูม้ารับบริการทาํบตัรผา่นแดนชัว่คราวของ

อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย ท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน พบว่า 

โดยรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.  วธีิการดําเนินการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึง     

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัในเขต

กรุงเทพมหานคร  ทั้ ง น้ีผู ้วิจ ัยได้ดํา เนินการเป็นขั้ นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 

ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัเพื่อนํามาวิเคราะห์จาก       

2 แหล่งดงัน้ี  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จาก

ขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไวด้งัน้ี  หนงัสือพิมพธุ์รกิจวารสารต่างๆ   หนงัสือทางวิชาการ

บทความวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  และ

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ใช้แบบสอบถามในการวิจัย และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

อินเตอร์เน็ต  และแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554  ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  เป็นลกัษณะของ

คาํถามแบบท่ีมีคาํตอบให้เลือกคาํตอบเพียงขอ้เดียว โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยการแจก
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

แจงความถ่ี  และค่า ร้อยละ  ความพึงพอใจในการใช้บริการ  โดยให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิต  และ

การลาํดับความสําคญั จากคะแนนค่าเฉล่ียเลขคณิต แบ่งการให้ระดับความสําคญั

ออกเป็น 10 ระดบั  การทดสอบสมมติฐาน  โดยใชส้ถิติ T-test ,F-test และสถิติ One – 

way –ANOVA  เป็นตวัทดสอบสมมติฐาน และการทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 

โดยใชส้ถิติ regression  

4.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูใ้ชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัใน

กรุงเทพมหานคร พบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ  51.0  

รองลงมาคือเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 49.0  มีช่วงอายุระหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

37.50  สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 66.00  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็น

ร้อยละ 26.75 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 64.50  รายได้

ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 42.75    

  พฤติกรรมการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร 

พบว่าผูบ้ริโภคนิยมใช ้ช่องทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด)  

คิดเป็นร้อยละ62.5  เป็นประจาํ ซ่ึงใชท้างด่วนสัปดาห์ละ 5 – 10  คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 

30.50 ช่วงเวลาท่ีใชป้ระจาํ คือ  07.01 – 10.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 63.30  มีการเติมเงิน

ประมาณ 1-2 อาทิตยต่์อการเติมเงิน 1 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 33.2    

  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั

ในกรุงเทพมหานคร  พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 7.18 และ  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.13 

สามารถพิจารณาเป็นรายปัจจยัไดด้งัน้ี  ปัจจยัดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิต

เท่ากบั 7.24  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.06  สามารถพิจารณาเป็น

รายละเอียดได ้  ดงัน้ี   จุดจาํหน่ายอีซ่ีพาสมีเพียงพอ  ผลการวิจยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด  ( X  =  7.54) รองลงมาคือ ความยากง่ายในการ

ติดตั้งอีซ่ีพาส ( X = 7.53) ความเพียงพอของช่องทางการเติมเงินอีซ่ีพาส ( X =   7.12)  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ขอ้มูลข่าวสาร สิทธิพิเศษต่า ๆโดยส่ือประเภทต่าง ๆ  ( X = 7.05) และความสะดวก

และความรวดเร็วในการเติมเงินอีซ่ีพาส  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  ( X = 6.97)  

ปัจจยัด้านการให้บริการของเจา้หน้าท่ีพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึง

พอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั 7.30 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.09 สามารถพิจารณาเป็นรายละเอียดไดด้งัน้ี ความตั้งใจในการช่วยเหลือ

แกไ้ขปัญหาของเจา้หนา้ท่ี  ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูง

ท่ีสุด  ( X  =  7.62) รองลงมาคือเจา้หนา้ท่ีมีมารยาทในการให้ความช่วยเหลือ ( X =   

7.42)   การแกปั้ญหาเม่ือระบบขดัขอ้งท่ีหนา้ด่าน ( X = 7.31)  การติดต่อ Call Center 

เพื่อสอบถามขอ้มูล ( X = 7.10) และสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลผา่นพนกังาน ได้

ตลอด 24 ชม.  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ( X = 6.97)  ปัจจยัด้านส่ิงอาํนวยความ

สะดวก  พบวา่โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย

เลขคณิตเท่ากบั 7.02  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.26  สามารถพิจารณา

เป็นรายละเอียดได ้ดงัน้ี ช่วยลดภาวะเร่งด่วน โดยการใชแ้ทนเงินสด ผลการวิจยัพบวา่

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ( X  =   7.17) รองลงมาคือจาํนวนเลน 

“Easy pass” พอเพียงในการให้บริการ ( X = 7.12)  ความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเลน      

“Easy pass”  ( X = 7.06)  ป้ายบอกช่องบอกทาง “Easy pass”( X =   7.04)  และระบบ

การตดัเงินมีประสิทธิภาพพอเพียงมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ( X = 6.69)  ปัจจยัดา้น

ผลจากการให้บริการ พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากับ 7.14  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.10  

สามารถพิจารณาเป็นรายละเอียดไดด้งัน้ี  ลดการติดขดัทางจราจร  ผลการวิจยั  พบวา่

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ( X  = 7.37) รองลงมาคือ ไม่ต้อง

เตรียมเงินสดข้ึนทางด่วน( X = 7.12)  ช่วยประหยดัเวลา  ( X =   7.10)   สามารถดู

ขอ้มูลการใชง้านยอ้นหลงัได ้( X =   7.09)   และสิทธิประโยชน์หรือโปรโมชัน่ต่าง ๆ

มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ( X = 7.01) 

5.  สรุปผลการวจัิย  และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจยัเผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 3 ) 

เป็นประโยชน์แก่ผูด้าํเนินธุรกิจเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ไดใ้ช้เป็นแนวทางพฒันาและ

ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ

ผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

สรุปผลการวจัิย 

  พฤติกรรมการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร  

พบว่า ผูบ้ริโภคนิยมใช้ ช่องทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) 

เป็นประจาํ ซ่ึงใชท้างด่วนสัปดาห์ละ 5 – 10  คร้ัง ช่วงเวลาท่ีใช้ประจาํ คือ 07.01-

10.00 น.  มีการเติมเงินประมาณ 1-2 อาทิตย ์  ต่อการเติมเงิน 1 คร้ัง   

  ความพึงพอใจของผู ้บริโภคท่ีมีต่อการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทาง

อตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร  พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจใน

ระดบัมาก   ปัจจยัดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี  พบวา่โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมี             

ความพึงพอใจในระดับมาก พบว่าความตั้ งใจในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ

เจา้หน้าท่ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด  รองลงมาคือเจา้หน้าท่ีมี

มารยาทในการให้ความช่วยเหลือ  การแก้ปัญหาเม่ือระบบขดัขอ้งท่ีหน้าด่าน การ

ติดต่อ Call Center เพื่อสอบถามขอ้มูลและสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน

พนกังาน ไดต้ลอด 24 ชม. ตามลาํดบั    ปัจจยัดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก พบวา่  จุดจาํหน่ายอีซ่ี

พาสมีเพียงพอ  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ความยาก

ง่ายในการติดตั้งอีซ่ีพาส  ความเพียงพอของช่องทาง การเติมเงินอีซ่ีพาส   ข้อมูล

ข่าวสาร สิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยส่ือประเภทต่างๆ  และความสะดวกและความรวดเร็ว

ในการเติมเงินอีซ่ีพาส  ตามลําดับ  ปัจจัยด้านผลจากการให้บริการ  พบว่าโดย

ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก พบว่า ลดการติดขดัทางจราจร 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ ไม่ตอ้งเตรียมเงินสดข้ึน

ทางด่วน  ช่วยประหยดัเวลา  สามารถดูข้อมูลการใช้งานยอ้นหลังได้  และสิทธิ

ประโยชน์หรือโปรโมชัน่ต่าง ๆ ตามลาํดบั    ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  พบวา่ 

โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก พบว่า ช่วยลดภาวะเร่งด่วน 

โดยการใช้แทนเงินสด กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ 
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จาํนวนเลน “Easy pass” พอเพียงในการให้บริการความเหมาะสมกบัตาํแหน่งเลน 

“Easy pass”  ป้ายบอกช่องบอกทาง “Easy pass”และ ระบบการตดัเงินมีประสิทธิภาพ

พอเพียง ตามลาํดบั  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์

ท่ี มีผลต่อความพึงพอใจของผู ้ใช้บ ริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติใน

กรุงเทพมหานคร  พบวา่ เพศ  มีเพียงปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกเท่านั้น ท่ีเพศ

ชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วน อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการใช้

ระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผ่าน

ทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

  1) ปัจจยัดา้นการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้น

น้ีมากท่ีสุด ดงันั้น ควรมีการจดัอบรมให้แก่เจา้หน้าท่ีให้เกิดความชาํนาญ และรอบรู้

เร่ืองขอ้มูลข่าวสาร เพื่อให้บริการแก่ผูใ้ช้บริการไดอ้ย่างครบถว้น และมีคุณภาพใน

การใหบ้ริการ เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูม้าใชบ้ริการ 

  2) ปัจจยัดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ควรขยายจุดเติมเงินระบบ

เก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั ให้มีจาํนวนเพียงพอแก่ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อความรวดเร็วในการ

ให้บริการ และควรมีเจา้หน้าท่ีช่วยในการอธิบายขั้นตอนการใช้บริการ หรืออธิบาย

ขั้นตอนการใชบ้ริการใหมี้ความเขา้ใจง่ายแก่ผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน   

  3) ปัจจยัดา้นผลจากการให้บริการ ควรแจง้สิทธิประโยชน์ หรือ โปรโมชัน่

ต่างๆแก่ผูใ้ช้บริการเป็นประจาํ เพื่อผูใ้ช้บริการจะไดรั้บประโยชน์จากการใช้ระบบ

เก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัเพิ่มมากข้ึน   

  4) ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ควรจดัจาํนวนเลนของระบบเก็บค่าผา่น

ทางอัตโนมัติให้พอเพียงในการให้บริการ มีการพัฒนาระบบการตัดเงินให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาความตอ้งการของประชาชน ต่อการให้บริการระบบเก็บค่าผา่น

ทางอตัโนมติั 

2.  ควรศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ห้บริการทุกระดบัต่อการใช้บริการทาง

ด่วน และการชาํระเงินดว้ยระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั 
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