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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตร Easy Pass ประชากร เขตกรุงเทพมหานคร 
ของกลุ่ม Generation X 

FACTORS AFFECTING DECISION WITH EASY PASS SERVICE BY 
BANGKOK EXPRESSWAY USER FOR EACH GENERATION X 

ยพุาพร ดอนงนั 1   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ของ

กลุ่ม Generation X ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass, เพื่อศึกษาความแตกต่าง
พฤติกรรมของกลุ่ม Generation X ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บตัร Easy pass, เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ข่าวสาร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และการโฆษณา ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใช้บตัร Easy pass, เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติการให้บริการ 
ดา้นความรวดเร็ว และความถูกตอ้งของการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy 
pass  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม 
Generation X ท่ีใชบ้ริการทางด่วน จ านวน 400 คน เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน
ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม โดยใชค้่า t-test (Independent Sample t-test) ค่า F-test 
(One-Way ANOVA) ค่า MRA (Multiple Regression Analysis) 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้30,001 – 
50,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการทางด่วนน้อยกว่า 5 คร้ังต่อสัปดาห์ 
ช าระค่าผา่นทางโดยเงินสด ส่วนใหญ่ใชร้ถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล  
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการรับรู้ข่าวสารดา้นการประชาสัมพนัธ์ มากท่ีสุดคือ 
รับรู้ข่าวสารจากบุคคลในครอบครัว/ญาติ/เพื่อนสนิท  การรับรู้ข่าวสารดา้นการโฆษณา ให้
ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การรับรู้ข่าวสารจากป้ายผา้ไวนีล หรือป้ายไฟวิ่งตามหน้าด่าน 
ทศันคติในการให้บริการดา้นความรวดเร็ว ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การแกปั้ญหาของ
เจา้หน้าท่ีเม่ือระบบเกิดขดัขอ้ง ทศันคติในการให้บริการดา้นความถูกตอ้ง ให้ความส าคญั
มากท่ีสุดคือ เจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริการบตัร Easy pass ถูกตอ้งครบถว้น 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไป
ดว้ย เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บตัร Easy pass ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ความถ่ีท่ีใชบ้ริการทางด่วน (ต่อสัปดาห์) 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass  การรับรู้ข่าวสารดา้นการโฆษณา และ
ทศันคติในการให้บริการดา้นความถูกตอ้ง มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บตัร Easy 
pass ของประชากร เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Generation X อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05           
ค าส าคัญ : การตดัสินใจ, บตัร Easy pass 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research is (1) to study the difference of the demographic 

data which will affecting decision with easy pass card service by Bangkok expressway 
user foe each generation X; (2) to study the difference of the behavior which will 
affecting decision with easy pass card service by Bangkok expressway user foe each 
generation X; (3) tostudy the relationships between the perception public relations and 
advertising affecting decision with easy pass card; and (4) to study the relationships 
between the attitudes toward Speed and accuracy of service affecting decision with easy 
pass card. 

The case studies are 400 samples in Bangkok expressway user for each 
generation X and the statistical analysis used descriptive statistics (percentage, 
frequency, means, and standard deviation) and inferential statistics (ANOVA, t-Test, F-
Test, and Multiple Regression Analysis or MRA) 

From the demographic data, the majority are male, marital status, bachelor 
degree graduated, working in private companies, average monthly income between 
30,001 – 50,000 baht. Most are frequency use the expressway is 5 times a week, paid by 
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cash, use of personal cars. Most the perception public relations from 
family/relatives/friends, perception advertising from vinyl banners or led. Most of them 
have the attitudes toward speed of service troubleshooting system failure, the attitudes 
toward accuracy of service information about easy pass card. 

The hypothesis testing found that the demographic factors; consist of gender, 
marital status, level of education, occupation and income; have no statistical significant 
difference in decision with easy pass card. For behavior factors, the statistical significant 
difference factors are frequency use the expressway, the perception advertising and the 
attitudes toward accuracy of service relations at the significant level of 0.05. 
KEYWORDS : DESION, EASY PASS CARD 
 
บทน า 

EASY  PASS  คือ บตัรท่ีใชใ้นระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั (ETC : Electronic 
Toll Collection System) ซ่ึงเป็นระบบเก็บเงินท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดท่ีการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.) น ามาใชแ้กปั้ญหารถติดบริเวณหนา้ด่าน โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถ
ขบัรถผา่นช่องทางท่ีมีป้ายเขียนวา่ Easy Pass ไดท้นัที ซ่ึงจะช่วยอ านวยความสะดวก และ
เพิ่มทางเลือกใหม่ส าหรับผูใ้ช้บริการทางพิเศษผูท่ี้ตอ้งการใช้บริการระบบ ETC จะมี
ช่องทางเฉพาะให้ ท่ีหนา้ด่านมีป้ายค าวา่ Easy Pass ท่ีช่องผา่นทางพิเศษ ซ่ึงมีรูปแบบการ
เก็บค่าผา่นทางเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเปิด และระบบปิด โดยระบบเปิด คือ เก็บเงินอตัรา
เดียวท่ีด่านทางเขา้ และระบบปิด คือ เก็บเงินตามระยะทางท่ีด่านขาออก โดยการเก็บเงินน้ี
จะไม่ใชพ้นกังานเก็บค่าผา่นทางพิเศษ  

จากท่ีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดมี้การน าบตัร Easy Pass เขา้มาช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเก็บค่าผา่นทางตามด่านเก็บค่าผา่นทางของการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2553 จากการส ารวจในเบ้ืองตน้พบวา่ยงัมีผูส้นใจในการสมคัร
บตัรใช ้Easy Pass เป็นจ านวนนอ้ยกวา่ท่ีไดมี้การคาดการณ์ไว ้นอกจากน้ีเม่ือการทางพิเศษ
ไดด้ าเนินนโยบายการยกเลิกค่ามดัจ าบตัรเพื่อสนบัสนุนให้ประชาชนท่ีใช้ทางด่วนหนัมา
ใช้นั้นพบว่าอตัราการใช้ยงัคงน้อยกว่าประมาณการท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ยงัมีการเพิ่มช่องทางอตัโนมติั Easy pass เช่น จากเดิมบางด่านมีอยูแ่ลว้ 1 ช่อง 
เพิ่มข้ึนมาอีก 1 ช่อง โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคาดว่าประชาชนจะหันมาใช้
ช่องทางอตัโนมติั Easy pass เพิ่มข้ึน 
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จากเหตุผลดงักล่าวท าให้มีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บตัร Easy pass ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครของประชากร ของกลุ่ม Generation 
X เพื่อน าเสนอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท ากลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ของประชากรเขตกรุงเทพ
มหาคร กลุ่ม Generation X ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างพฤติกรรมของประชากรเขตกรุงเทพมหาคร กลุ่ม 
Generation X ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสาร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และ
การโฆษณา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติการให้บริการ ดา้นความรวดเร็ว และ
ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบดว้ย เพศ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา, 
อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass ประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัด้านพฤติกรรม ความถ่ีท่ีใช้บริการทางด่วนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บตัร Easy pass ประชากรเขตกรุงเทพมหานครของกลุ่ม Generation X ท่ี
แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารดา้นการโฆษณา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บตัร 
Easy pass ประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X 

4. ปัจจยัทศันคติด้านความถูกต้องในการให้บริการ มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass ประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X 
ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ขอบเขตด้านพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาประชากรท่ีใช้ทางด่วน ของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท่ีไม่ใชบ้ริการ Easy pass ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านประชากรศาสตร์, ปัจจยัด้าน
พฤติกรรม, ปัจจยัดา้นการรับรู้ และปัจจยัดา้นทศันคติ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy 
pass ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Generation X 
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3.  ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ในช่วงเดือนกนัยายน ถึง เดือนธนัวาคม 2556 
กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

จากตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาน ามาก าหนดกรอบแนวความคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 

                         ตัวแปรอสิระ                                                              ตัวแปรตาม 

 
                 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลการวจิยัน้ี ท าใหท้ราบถึงการรับรู้ข่าวสารท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy 
pass 

2. ผลการวจิยัน้ี ท าใหท้ราบถึงทศันคติดา้นการให้บริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้
บตัร Easy pass 

ปัจจยัด้านการรับรู้ข่าวสาร 

   การประชาสมัพนัธ์ 
   การโฆษณา 

  
ปัจจยัด้านทศันคต ิ

 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ  
 ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ 
 

การตดัสินใจใชบ้ตัร 
Easy pass 

           ปัจจยัด้านพฤตกิรรม 

 ความถ่ีในการใชท้างด่วน 
 การช าระค่าผา่นทาง 
 ประเภทรถท่ีใช ้

  

 เพศ 
 สถานภาพ 
 ระดบัการศึกษา 
 อาชีพ 
 รายได ้

   

           ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
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3. ผลการวิจยัน้ี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถน าขอ้มูลผลการวิจยัไป
ปรับปรุงและพฒันาการบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีจะตดัสินใจใช้
บตัร Easy pass 

4. ผลการวจิยัน้ี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สามารถน าขอ้มูลผลการวิจยัไปใช้
ในการก าหนดกลยทุธ์และแผนงานทางดา้นการตลาดได ้
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. บตัร Easy pass หมายถึง บตัรท่ีใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั (ETC: 
Electronic Toll Collection System)  
 2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หมายถึง องคก์รท่ีด าเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกบั
ทางพิเศษและธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทางพิเศษหรือท่ีเป็นประโยชน์แก่การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขดั ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
มุ่งเนน้การใหบ้ริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว 
 3. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง หมายถึง ประชากรท่ีใชท้างพิเศษของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยท่ีไม่ใชบ้ริการ Easy pass  

  4. Generation X หมายถึง กลุ่มประชากรท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ. 2508-2522 อายุ 30 - 
44 ปี 

 5. ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
  6. พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช้ (Use) และการก าจดัส่วนท่ีเหลือ 
(dispose) ของสินคา้หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของ
ตน 
  7. การรับรู้ข่าวสาร หมายถึง กระบวนการซ่ึงผูบ้ริโภคเลือกรับ จัด
องค์ประกอบ และแปลความหมายส่ิงเร้าต่างๆ ออกมาเพื่อให้มีความหมายเข้าใจได ้
สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ท่ีผา่นมา ความเช่ือในปัจจุบนัของผูบ้ริโภค 
  8. ทศันคติ หมายถึง จิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโนม้เอียงของ
บุคคลท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร และการเปิดรับการกรองสถานการณ์ท่ีไดรั้บมา ซ่ึงเป็นไปได้
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
  9. การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลายๆ ทางเลือก
ท่ีมีอยู ่โดยไดมี้การพิจารณาอยา่งรอบคอบ ในการซ้ือสินคา้หรือบริการ เพื่อตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี   
แนวคิดและทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์  หมายถึง ศาสตร์ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบั ขนาดหรือจ านวนของ
คน ท่ีมีอยูใ่นแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดบัโลก นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัการกระจายตวั 
ของประชากร และองค์ประกอบต่างๆ ของประชากร ทฤษฎีประชากร คือ ทฤษฎีท่ีสร้าง
ข้ึนมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ และพฤติกรรมทางประชากร ในลักษณะต่างๆ ทฤษฎี
ประชากรมีอยูห่ลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีจะอธิบายปรากฏการณ์ทางประชากร แตกต่างกนั
ออกไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในยคุนั้นๆ 

อายุ เป็นคุณลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของการมีชีวิตอยูห่รือตามวยัของบุคคล (1) เจนบี (Baby Boom Generation – 
Generation B) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2489 – 2507 อายุ 45 – 63 ปี (2) เจนเอ็กซ์ 
(Generation X) คือกลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2508 – 2522 อายุ 30 – 44 ปี (3) เจนวาย 
(Generation Y)  คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2523  -2543 อายุ 9 – 29 ปี เพศ ลกัษณะ
ทางเพศ เป็นลกัษณะทางประชากรท่ีบุคคลไดรั้บมาแต่ก าเนิด  ประกอบดว้ย ประชากรเพศ
ชาย (Male) ประชากรเพศหญิง (Female) การศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บจาก
สถาบนัการศึกษา มีความพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพได้ อาชีพ เป็นรูปแบบการด ารง
ชีพในสังคมมนุษยปั์จจุบนั อาชีพเป็นหนา้ท่ีของบุคคลในสังคม การท่ีบุคคลประกอบอาชีพ
จะได ้ รายได้ เป็นรายรับท่ีมากจากการประกอบอาชีพ หรือจากการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ของบุคคลแสดงถึงฐานะความมัน่คงทางการเงิน สถานภาพสมรส หมายถึง ความ
ผกูพนัระหวา่งชายกบัหญิงในการเป็นสามีภรรยา   

เพื่อใชเ้ป็นแนวคิดในการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ตัร Easy pass สาเหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกประชากรกลุ่ม Generation X มาศึกษาเน่ืองจากเป็น
กลุ่มท่ีอยูใ่นวยัท างานและมีครอบครัว มีภาระค่าใชจ่้ายมาก ค่าครองชีพสูง 
แนวคิดและทฤษฎพีฤติกรรม 

พฤติกรรม หมายถึง การกระท าทุกอยา่งของมนุษยไ์ม่วา่การกระท านั้น ผูก้ระท าจะ
ท าโดยรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัว พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีแสดงออกมาให้คนอ่ืนเห็นเรียกว่า 
พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) และพฤติกรรมท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิดและความในใจ
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ของแต่ละคนเรียกวา่ พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ไพบูลย ์เทวรักษ ์(2527, หนา้ 3) 
กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท า การแสดงอาการหรืออากัปกิริยาของอินทรีย ์
(organism) ทั้งในส่วนท่ีเจา้ของพฤติกรรมเอง เท่านั้นท่ีรู้ไดแ้ละในส่วนท่ีบุคคลอ่ืนอยูใ่น
วิสัยท่ีจะรู้ได ้ผูใ้ห้ความหมายค าวา่ “ พฤติกรรม” (behavior) ไวม้าก ท่ีน่าสนใจ เช่น  เวด
และทาฟรีส (Wade  and Tavris 1999:  245 ) อธิบายวา่  พฤติกรรมคือการกระท าของคนเรา
ท่ีสังเกตได ้ ซืมบาร์ โดและเกอร์ริก (Zimbardo and Gerrig 1999: 3)  อธิบายวา่ พฤติกรรม
เป็นการกระท าของบุคคลเพื่อปรับตวัต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได ้และลา
เฮย ์(Lahey 2001: 5) กล่าววา่พฤติกรรมเป็นการประพฤติปฏิบติัของบุคคลท่ีสามารถสังเกต
ได ้

คอสเลอร์ (Kotler, 1997) ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ (learning theories) ท่ีกล่าววา่เม่ือ
บุคคลมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าซ่ึงถา้บุคคลนั้นไดรั้บความพอใจการตอบสนองต่อส่ิงเร้าก็
จะเป็นไปในทางด้านบวก แต่ในทางตรงข้ามหากบุคคลนั้น ไม่ได้รับความพอใจ การ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าก็จะเป็นไปในทางดา้นลบ การเรียนรู้น้ีจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วต่อการ
ตอบสนองท่ีใหผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจหลงัจากนั้นหากมีส่ิงกระตุน้หรือส่ิงเร้าเช่นเดิมเกิดข้ึนอีก
ก็จะท าให้เกิดการตอบสนองเหมือนเดิมท าให้น าไปสู่ความเคยชิน และปฏิบติัเป็นนิสัย
หลักเกณฑ์ในการตลาดจะใช้วิธีโฆษณาโดยใช้ส่ิงเร้าอย่างเดิมบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองคือมีความพอใจในตราสินคา้ยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึงและซ้ือสินคา้ยี่ห้อนั้นเป็นประจ า 
แต่ถ้าผูบ้ริโภคได้เห็นโฆษณาหรือใช้สินคา้ยี่ห้อนั้นแล้ว ไม่พอใจ ผูบ้ริโภคจะหันไปใช้
สินคา้ชนิดอ่ืนแทน 

เพื่อใชเ้ป็นแนวคิดในการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร 
Easy pass 
แนวคิดและทฤษฎกีารรับรู้  

ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้ป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัของ
บุคคล   เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยูก่บัการรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของ
ตน และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้ น การเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัการรับรู้ และส่ิงเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัการรับรู้
ประกอบดว้ยประสาทสัมผสั และปัจจยัทางจิต คือ ความรู้เดิม ความตอ้งการ และเจตคติ 
เป็นตน้ แอสแซล (assael.1998:84) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “การรับรู้ หมายถึง กระบวนการ
ซ่ึงผูบ้ริโภคเลือกรับ จดัองค์ประกอบ และแปลความหมายส่ิงเร้าต่างๆ ออกมาเพื่อให้มี
ความหมายเขา้ใจได้” และไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่ ส่ิงเร้าจะมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการ
รับรู้มากข้ึน หากส่ิงเร้า เหล่านั้ นมีลักษณะสอดคล้องกับประสบการณ์ท่ีผ่านมาของ



401 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

ผู ้บริโภค สอดคล้องกับความเช่ือในปัจจุบันของผู ้บริโภคต่อตราสินค้า ไม่มีความ
สลบัซบัซอ้นมากจนเกินไป เช่ือถือได ้มีความสัมพนัธ์กบัความจ าเป็นหรือความตอ้งการใน
ปัจจุบนั ไม่ก่อใหเ้กิดความกลวัและความกงัวลใจมากจนเกินไป 

กระบวนการรับรู้  (1) การเปิดรับส่ิงเร้า (Exposure) หมายถึง การท่ีบุคคลรับส่ิงเร้า
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ภาพ เสียง รส หรือสัมผสั ผา่นอวยัวะรับสัมผสัทั้งห้า ไดแ้ก่ ตา หู จมูก 
ปาก ผวิหนงั (2) การเลือกรับรู้ (Perceptual selection) หมายถึง การท่ีบุคคลมีการเลือกวา่จะ
รับรู้ส่ิงเร้าใดบ้าง ในสถานการณ์ทั่วไป (3) การจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual 
Organization) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคมีการจดัส่ิงเร้าเป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่ม และรับรู้
ส่ิงเร้านั้นโดยภาพรวม (4) การแปลความหมาย (Interpretation) หมายถึง การตีความของ
ผูบ้ริโภควา่ส่ิงเร้าท่ีรับสัมผสันั้นคืออะไร หรือมีความหมายอยา่งไร (5) องคป์ระกอบของ
การรับรู้ ส่ิงเร้า ได้แก่ วตัถุ แสง เสียง กล่ิน รส อวยัวะรับสัมผสั ไดแ้ก่ หู ตา จมูก ล้ิน 
ผิวหนงั ประสาทในการรับสัมผสั ประสบการณ์เดิม ค่านิยม ทศันคติ สภาพจิตใจ อารมณ์ 
ความสามารถทางสติปัญญาเพื่อใช้เป็นแนวคิดในการศึกษาปัจจยัการรับรู้ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 
แนวคิดและทฤษฎทีศันคติ 

ทศันคติเป็นแนวความคิดท่ีมีความส าคญัมากแนวทางหน่ึง จิตวทิยาสังคม และการ
ส่ือสาร และมีการใช้ค  าน้ีกันอย่างแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าว่า ทัศนคตินั้น ได้มี
นกัวิชาการหลายท่านให้ความหมายไวด้งัน้ี โรเจอร์ (Roger, 1978:208 -209 อา้งถึงใน สุ
รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533:122) ไดก้ล่าวถึงทศันคติว่า เป็นดชันีช้ีว่า บุคคลนั้น คิดและ
รู้สึกอยา่งไร กบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดย ทศันคติ 
นั้นมีรากฐานมากจาก ความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียง 
ความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมติของการประเมินเพื่อแสดงวา่ ชอบหรือไม่
ชอบ  ต่อประ เ ด็นห น่ึงๆ  ซ่ึ ง ถื อว่ า เ ป็นการ ส่ือสารภายในบุคคล  ( Interpersonal 
Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจาก การรับสาร อนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

ทศันคติต่อบุคคล ส่ิงของ หรือความคิดใดความคิดหน่ึงนั้น ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิง
ต่าง ๆ คือ ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ในอดีต อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน 
การตลาดเจาะตรง และการเปิดรับต่อส่ือมวลชน ข้อมูลส าคญัท่ีเก่ียวกับทัศนคติของ
ผูบ้ริโภค คือ ความรู้ (Knowledge) ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนได้จากการอ่าน การได้ยิน ได้ฟัง
ขอ้มูลข่าวสาร การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ประสบการณ์ส่วนตวัของผูบ้ริโภค 
(Personal experience) ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในแง่ของการใช้หลกัประสบการณ์
ส่วนตวัของผูบ้ริโภคนั้น คือ นักการตลาดสามารถใช้การโฆษณา (Advertising) การ
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ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) จูงใจให้คนซ้ือสินคา้เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการศึกษา
ปัจจยัดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 
แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจ 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือก
หน่ึง จากหลายๆ ทางเลือกท่ีได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์และเป้าหมาย การตดัสินใจเป็นส่ิงส าคญั การตดัสินใจไดมี้การศึกษามานาน 
นักวิชาการได้ให้ความหมายไวแ้ตกต่างกัน คือ บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ได้ให้
ความหมายของการตดัสินใจไวว้า่ คือ "เทคนิคในการท่ีจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือ
ทางเลือกเดียว" ไซมอน (Simon) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การตดัสินใจ เป็นกระบวนการของ
การหาโอกาสท่ีจะตดัสินใจ การหาทางเลือกท่ีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ท่ี
มีอยู ่แพทเทอร์สัน (1980:107) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การตดัสินใจ หมายถึง การท่ีบุคคลเขา้
ไปสู่ความเส่ียง โดยมีการรวบรวมและประเมินข้อมูล มีทางเลือกหลายทางและมีส่ิง
ประกอบอ่ืนๆ ท่ีส าคญัน าไปสู่การตดัสินใจเลือก 

Kotler (2003: 200-209) ไดแ้บ่งขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคเป็น     5 ขั้นตอน คือ 1) การตระหนกัถึงความตอ้งการ 2) การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 
3) การประเมินทางเลือก 4) การตดัสินใจซ้ือและ 5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่กระบวนการตดัสินใจซ้ือเกิดข้ึนเป็นเวลานานกวา่ท่ีจะมีการซ้ือจริงและมีผลกระทบ
หลงัจากการซ้ือตามมาอีกดว้ย 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคดา้นต่างๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้เหมาะสม เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิง
กระตุ้นทางการตลาดหรือส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อซ่ึง
เปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผูข้ายและการตลาดก็คือ
คน้หาว่าลกัษณะของผูซ้ื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลจากส่ิงใดบา้ง การศึกษาถึง
ลักษณะของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์ส าหรับนักการตลาด คือ ทราบความ
ตอ้งการของผูซ้ื้อ ท่ีเป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้งลกัษณะของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้น
วฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยาเพื่อใชเ้ป็นแนวคิดใน
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ปภาพินท์ ภาษยะวรรณ (2554: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการใชบ้ริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ
การใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร และความสัมพนัธ์ของ
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ปัจจยัการใช้บริการระบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการ ผลการศึกษาพบวา่พฤติกรรมการใชร้ะบบเก็บค่าผา่นทางอตัโนมติั พบวา่ ผูบ้ริโภค
นิยมใชช่้องทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) เป็นประจ า ซ่ึงใช้ทาง
ด่วนสัปดาห์ละ 5-10 คร้ัง ช่วงเวลาท่ีใช้ประจา คือ 07.01 – 10.00 น. และมีการเติมเงิน
ประมาณ 1-2 อาทิตยต่์อการเติมเงิน 1 คร้ัง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั พบว่า เพศ มีเพียงปัจจยัด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกเท่านั้ น ท่ี เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกัน ส่วนอาย ุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในการใช้บริการระบบ
เก็บ ค่าผ่านทางอตัโนมติัไม่แตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการใช้บริการระบบ
เก็บค่าผ่านทางอตัโนมติักบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอตัโนมติั
พบวา่ ปัจจยัดา้นผลจากการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคสูง
ท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ปัจจยัด้านผลจากการ
ใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ธวชัชยั ทิพยชุ์น (2548: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการ
ใช้บตัรของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดั
ชลบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติและ พฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต ศึกษาอิทธิพล
ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต ศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคการใช้บตัรของผูใ้ช้บริการบตัรเครดิต ศึกษาจากจ านวนผูใ้ช้บริการบตัรเครดิต
ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัชลบุรี 9,794 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
381 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าผูใ้ช้บริการบตัรเครดิตมี
ทศันคติต่อบัตรเครดิตอยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติด้านการยอมรับในระดับสูง มี
ทศันคติดา้นความสะดวกความจ าเป็นและทศันคติ ดา้นความฟุ่มเฟือยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ในขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตมีพฤติกรรมการใชจ่้าย บตัรเครดิตอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
พฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการด้านร่างกาย สูงสุด รองลงมาคือด้าน
จิตใจและด้านสังคม ทั้งน้ีปัจจยัด้านอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพและรายได้มี
อิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมการใช้บตัรเครดิต ในขณะท่ีปัจจยัดา้นเพศไม่มีอิทธิพล
ต่อทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ตัรเครดิต ปัญหาท่ีผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิตธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัชลบุรี ท่ีพบมากท่ีสุดคือแถบแม่เหล็กบนบตัรเสีย 
การคิดค่าธรรมเนียมและการปฏิเสธจากร้านคา้ในการรับบตัรเครดิต ซ่ึงผลจากการวิจยั
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พบวา่ผูใ้ชบ้ริการบตัรเครดิต มีทศันคติและพฤติกรรมต่อบตัรเครดิตในระดบัปานกลาง ถือ
วา่บตัรเครดิตมีประโยชน์ในเชิงบวก 
 กมลเนตร  อยู่คงพนั (2543: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาการรับรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัรเดบิตบตัรเครดิตและบตัรเอทีเอ็ม พฤติกรรมการใชบ้ตัรเด
บิต ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ทัศนคติท่ีมีต่อบัตรเดบิตและ
พฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัรเดบิต โดยเป็นการวิจยัส ารวจใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
การรับรู้ต่อบตัรเดบิตในระดบัปานกลาง มีการรับรู้เก่ียวกบับตัรเครดิตและบตัรเอทีเอ็มใน
ระดบัสูง และส่วนใหญ่มีทศันคติในเชิงบวกต่อบตัรเดบิตและบตัรเครดิตในประเด็นบตัร
ช่วยท าใหส้ะดวกในการซ้ือสินคา้โดยไม่ตอ้งพกเงินสดมากท่ีสุด และมีทศันคติเชิงบวกต่อ
บตัรเอทีเอ็มในประเด็นบตัรท าให้สะดวกในการถอนเงินและสอบถามอยดเงินในบญัชี 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1. การรับรู้ท่ีมีต่อบตัรเดบิตไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ทศันคติท่ีมีต่อบตัรเดบิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2. การรับรู้ท่ีมีต่อบตัรเดบิต
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัรเดบิตของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 3. ทศันคติท่ีมีต่อบตัรเดบิตและพฤติกรรมการ
ตดัสินใจถือบตัรเดบิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 4. การรับรู้และทศันคติท่ีมีต่อบตัรเดบิตสามารถร่วมกนัอธิบาย
พฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัรเดบิตของประชาชนไดร้้อยละ 11.4 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร Generation 

X ท่ีใชบ้ริการทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แต่ไม่ใชบ้ริการ Easy pass โดย
ก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check List วิเคราะห์
ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 
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ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการใช้ทางพิเศษของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
ความถ่ีในการใช้บริการ การช าระค่าบริการ ประเภทรถท่ีใช้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมี
ลกัษณะเป็น Check List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด 
ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทัศนคติด้านการให้บริการ ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบั
ท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 10 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบั
ท่ี 1 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 49.8 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.3 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 70.5 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 30,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.3 

2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ทางด่วน 
จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมการใชท้างด่วนของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 

คน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชท้างด่วนนอ้ยกวา่ 5 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 62.0 
ช าระค่าผ่านทางเป็นเงินสด คิดเป็นร้อยละ 84.5 ใช้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 
68.5 

3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร ด้านการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
ของการใช้บัตร Easy pass 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ดงัน้ี 
การรับรู้ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้

ความส าคญัต่อการรับรู้ข่าวสารดา้นการประชาสัมพนัธ์ เฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
7.49) โดยใหค้วามส าคญักบัการรับรู้ข่าวสารจาก บุคคลในครอบครัว/ญาติ/เพื่อนสนิท การ
รับรู้ข่าวสารด้านการโฆษณา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อ การรับรู้
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ข่าวสารดา้นการโฆษณา เฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.21) โดยใหค้วามส าคญักบั การ
รับรู้ข่าวสารจากป้ายผา้ไวนีล หรือป้ายไฟวิง่ตามหนา้ด่าน  

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทัศนคติ ด้านความรวดเร็วและความถูกต้องในการ
ให้บริการ ของการใช้บัตร Easy pass  
 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นทศันคติ ดงัน้ี 
 ทัศนคติด้านความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัต่อทศันคติดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ เฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
7.58) โดยให้ความส าคญักบัการแกปั้ญหาของเจา้หนา้ท่ีเม่ือระบบเกิดขดัขอ้ง ทศันคติดา้น
ความถูกตอ้งในการให้บริการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อทศันคติดา้น
ความถูกตอ้งในการให้บริการ เฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.56) โดยให้ความส าคญั
กบัเจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูลเก่ียวกบับริการบตัร Easy pass ถูกตอ้งครบถว้น  

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจใช้บัตร Easy pass ประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัการตดัสินใจใช้
บตัร Easy pass ประชากรเขตกรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X เฉล่ียในระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.66) โดยให้ความส าคญักบัการผา่นช่องทางอตัโนมติัไดอ้ยา่งรวดเร็วมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass มากท่ีสุด รองลงมาคือ จ านวนช่องทางอตัโนมติั Easy 
pass มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass 
สรุปผลการวจัิย 

ตวัแปรอสิระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. 
Error 

Beta 
Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.356 0.492  0.72 0.470   
การรับรู้ข่าวสารด้าน
การประชาสัมพันธ์ 
(X1) 

0.056 0.065 0.041 0.86 0.388 0.542 1.845 

การรับรู้ข่าวสารด้าน
การโฆษณา (X2) 

0.254 0.063 0.150 4.04 0.000 0.878 1.139 

ทศันคติ 
ด้านความรวดเร็วใน
การใหบ้ริการ (X3) 

0.040 0.052 0.036 0.76 0.445 0.532 1.881 
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ทศันคติ 
ด้านความถูกต้องใน
การใหบ้ริการ (X4) 

0.696 0.040 0.647 17.58 0.000 0.888 1.127 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
0.725a 0.525 0.520 0.7218 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 และสมมติฐานท่ี 4 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.725a แสดงวา่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass ในระดบัสูง (เน่ืองจาก R มีค่ามาก)   
ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (R2) = 0.525 แสดงวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติการให้บริการ 

มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass คิดเป็นร้อยละ 52.5 ท่ีเหลือ ร้อยละ 47.5 
เป็นผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 
 ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of the Estimate) 
เท่ากบั 0.7218หมายความวา่ การประมาณค่าของการตดัสินใจใช้บตัร Easy pass มีความ
คาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั 0.7218 
 พบวา่ ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ 1.881 มีค่า ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือ ค่า Tolerance มีค่านอ้ย
ท่ีสุด คือ 0.532 มีค่า ซ่ึงไม่ต ่ากวา่ 0.2 แสดงวา่ตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั คือไม่เกิด 
Multicollinearity 
 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยส าคัญ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 

สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา 

อาชีพ 

รายได ้

t-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.193 

0.195 

0.682 

0.314 

0.294 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 
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สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านพฤติกรรม 

ความถ่ีท่ีใชบ้ริการทางด่วน 

การช าระค่าผา่นทาง 

ประเภทรถท่ีใช ้

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.049 

0.596 

0.850 

ยอมรับ 

ปฏิเสธ 

ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร 

การรับรู้ข่าวสารดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

การรับรู้ข่าวสารดา้นการโฆษณา 

MRA 

MRA 

0.388 

0.000 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

สมมติฐานที ่4 ปัจจัยด้านทศันคติต่อการให้บริการ 

ทศันคติดา้นความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

ทศันคติดา้นความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ 

MRA 

MRA 

0.445 

0.000 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการวจิยัพบวา่  

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายไดแ้ละอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy pass ประชากรเขต
กรุงเทพมหานคร ของกลุ่ม Generation X 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Generation X ปัจจยั
ความถ่ีท่ีใช้บริการทางด่วน (ต่อสัปดาห์) ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ตัร Easy 
pass  

ปัจจยัการรับรู้ข่าวสารด้านการโฆษณา มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บตัร 
Easy pass ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Generation X 

ปัจจยัทศันคติในการให้บริการดา้นความถูกตอ้ง มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ตัร Easy pass ของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม Generation X 
บรรณานุกรม 
กมลเนตร  อยูค่งพนั. “ศึกษาเร่ือง การรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจถือบตัรเด

บิต บัตรเครดิต และบัตร เอทีเอ็มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ” 
วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต, นิเทศศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543. 
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กฤติยา ถ่องแท้มุ่งเจริญ. “ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผูท่ี้ อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาอิสระ, คณะบริหารธุรกิจบณัฑิต, มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2548. 

ชูชยั สมิทธิไกร, พฤติกรรมผูบ้ริโภค. ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556. 
           (พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ทศันคติ, การตดัสินใจ, การรับรู้) 
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