การศึ ก ษากลยุท ธ์ ท างการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
การตัดสิ นใจเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass
นายวงศกร ถ้วยงาม
55671246
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุ รกิจ
2557
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรสา บัวตะมะ
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลกัญญา ณ ป้ อมเพ็ชร์

ชื่อเรื่อง
นักศึกษา
รหัสนักศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
พ.ศ.
อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้ นคว้าอิสระ
อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้ นคว้าอิสระร่ วม

บทคัดย่ อ
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) ได้นาเทคโนโลยี ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
มาใช้เพื่อลดปั ญหาการจราจรบริ เวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้ทาง
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามปริ มาณการจราจรในกรุ งเทพมหานครได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่ วงตั้งแต่ปี
2554-2556 บางส่ ว นมี ผ ลมาจากนโยบายรถคัน แรก ซึ่ งเป็ นนโยบายประชานิ ย มของรั ฐ บาล
แต่จานวนผูใ้ ช้ทางยังคงเลือกชาระค่าผ่านทางด้วยระบบ Easy Pass เพียงประมาณร้อยละ 40 เท่านั้น
บริ เวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ช่องทาง Easy Pass มีจานวนรถติดสะสมหน้าด่านน้อยกว่าช่องทาง
เก็บ ค่า ผ่า นทางเงิ นสดมาก ดัง นั้นจึ ง ทาการศึ ก ษาปั จจัย กลยุทธ์ ทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเปลี่ ยนมาใช้ระบบ Easy Pass ในการชาระค่าผ่านทางพิเศษ ของผูใ้ ช้ทางพิเศษในเขต
กรุ ง เทพมหานครโดยการเก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูใ้ ช้ทางพิ เศษ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ยงั คงเลื อกชาระค่าผ่านทางแบบเงิ นสด จานวน 400 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์
ข้อมู ลโดยการแจกแจงร้ อยละ ความถี่ และการทดสอบสมมติ ฐานด้วย ค่ าไคสแควร์ ก าหนดค่ า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด
จบการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นระหว่า ง
20,001-30,000 บาท ส่ วนพฤติกรรมการบริ การทางพิเศษพบว่า วันที่ใช้บริ การทางด่วน มากที่สุด
คื อ วัน จัน ทร์ -ศุ ก ร์
โดยมี ช่ ว งเวลาที่ ใ ช้ บ ริ การทางด่ ว นมากที่ สุ ด คื อ 09.00-15.59 น.
มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การทางด่วน คือ เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว มีความถี่ในการใช้บริ การทางด่วน
คือ 1-2 เที่ ยวต่อสัป ดาห์ โดยมี ค่ าใช้จ่ายในการใช้บ ริ ก ารทางด่ วนต่ อสั ปดาห์ ต่ า กว่า 200 บาท
ซึ่ ง มี เส้ นทางในการใช้บริ ก ารทางด่ วนเป็ นประจา ได้แก่ ทางพิ เศษบู รพาวิถี (ทางด่ วนบางนา)
ผู ้ที่ มี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด ในการตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบการช าระค่ า ผ่ า นทางด่ ว น คื อ ตนเอง
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โดยทราบวิธีการใช้งาน ระบบ Easy Pass ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างช่ องทางรู ปแบบเงิ นสด
และ Easy Pass ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ระบบ Easy Pass จากเพื่อน/ญาติพี่นอ้ ง ซึ่ งส่ วนใหญ่
ไม่ทราบถึ งรายการส่ งเสริ มการขายของ ระบบ Easy Pass และมี สาเหตุสาคัญที่ยงั คงเลื อกชาระ
ค่ า ผ่า นทางด่ ว นด้ว ยเงิ น สด คื อ ไม่ ต้อ งส ารองเงิ น ค่ า ผ่า นทางไว้ล่ ว งหน้า ในทางด้า นกลยุท ธ์
ทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass พบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญระดับมากได้แก่ กลยุทธ์ทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านด้านบุคลากร กลยุทธ์ทางการตลาด
ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญระดับปานกลางได้แก่ กลยุทธ์ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กับระดับความสาคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เปลี่ ย นมาใช้ Easy Pass พบว่ า อายุ การศึ ก ษา และรายได้ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ข ้อ เสนอแนะให้ ท างผูป้ ระกอบการควรให้ ค วามส าคัญ ในด้า น
การพัฒนาช่ องทางในการสมัครใช้บริ การ Easy Pass และช่องทางบริ การหลังการขายให้มีเพียงพอ
มากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องกับปริ มาณลูกค้า ควรมีการพัฒนากิจกรรมส่ งเสริ มหลังการขาย เพื่อที่จะ
ดึ ง ดู ดผูใ้ ช้ท างให้มาใช้บ ริ ก าร Easy Pass มากยิ่ ง ขึ้ น ควรจะปรั บปรุ งช่ องทาง Easy Pass
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และควรจัดสรรช่องทาง Easy Pass ให้เหมาะสม สอดคล้องกับปริ มาณ
จราจรเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ การสู งสุ ด
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ABSTRACT
The Expressway Authority of Thailand (EXAT) started to use an Electronic Toll
Collection System (Easy Pass) in order to solve traffic problems around the tollbooth areas and
make it more convenient for expressway users. Bangkok’s traffic has increased a lot between
2011-2013, which was believed to be an effect from the “first-car” rebate scheme, a populism
policy of the government. Although the Easy Pass system has been initiated only 40%
of expressway users rely on this system. Since the tollbooth areas of the Easy Pass channels were
much less crowded than the pay-in-cash channels, this research studied the marketing strategy
factors that affected the decision of using the Easy Pass system on the expressways
in the Bangkok area. The data was collected by using a questionnaire from 400 samples, which
were expressway users in the Bangkok area who were still using the pay-in-cash system.
The data analysis was obtained by using percentage distribution, frequency distribution, while
a Chi-Square value was used for hypothesis testing and the statistic significance value was set
at 0.05.
The results found that most of the samples were men aged between 21-30 years old with
a single status, educated to undergraduate degree, and working as officers in private companies with
an average salary of between 20,001-30,000 Baht. With regard to their reason for using
the expressways, the results found that they mostly used the expressways on Monday to Friday and
mostly used during the time of 9:00 AM to 3:59 PM. The objective of using the expressways was for
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traveling and the frequency of using the expressways is 1-2 times per week with the weekly toll fee
less than 200 Baht. The Burapha Vithi Expressway (Bangna Expressway) was the most frequently
route used. The person most influencing the decision of choice of types of payment for
the expressways was “the driver himself”. Knowledge of how the Easy Pass system works by its
different ways to pay via the cash channel and the Easy Pass channel. The information of
the Easy Pass system was received from “friends/relatives”. Most of the expressway users did not
know about the sales promotion of the Easy Pass system and the important reason they were still using
the pay-in-cash channel was that they did not have to pay in advance for the expressway’s toll. As for
the marketing strategies that influenced the decision to use the Easy Pass system, it was found that
the marketing strategies that the samples gave precedence to a high level were the strategies about
the physical characteristics, products, cost, marketing promotions, processes, and personnel.
The marketing strategy that the samples gave precedence to a medium level was the distribution
channel strategy. The analysis of the relation between the personal factors; which were genders, ages,
status, educations, careers and salaries; and the precedence level to the marketing strategy that
influenced the decision to use the Easy Pass system, found that ages, educations and salaries were
mostly related with the statistical significance at 0.05.
The recommendation from this research is that the operation agency should place emphasis
on the development of channel options for expressway users in order to apply to use the Easy Pass
system. The post-sales services should be related to the numbers of customers. The sales promotions
program should be improved so that it could attract more expressway users to try the Easy Pass
system. The Easy Pass channels should be improved to be more effective and the correct number
at each toll area in order to make the system effective and traffic free in operation.
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