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ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ระบบ Easy Pass เพื่อช่วยเพิ่มจานวนผู้ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจยั ใช้ เทคนิค Stated Preference (SP) โดยพิจารณาสถานการณ์สมมติภายใต้ ปั จจัยหลัก 4
ตัวแปรได้ แก่ตวั แปรด้ านเงินมัดจาบัตร Easy Pass ตัวแปรด้ านส่วนเพิ่มจากการเติมเงินค่าผ่าน
ทาง ตัวแปรด้ านการแถมเที่ยวการเดินทาง และตัวแปรด้ านจุดเติมเงิน โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วย
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้ขบั ขี่ที่ใช้ ทางพิเศษจานวน 407 ตัวอย่าง พร้ อมทัง้ วิเคราะห์ด้วย
แบบจาลองโลจิตทวินาม (Binary Logit Model) และโลจิตแบบลาดับ (Ordered Logit Model)
ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรด้ านเงินมัดจาบัตร Easy Pass ตัวแปรด้ านส่วนเพิ่มจากการเติมเงินค่า
ผ่านทาง และตัวแปรด้ านการแถมเที่ยวการเดินทาง มีนยั สาคัญทางสถิติ และมีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้ Easy Pass โดยที่ตวั แปรด้ านเงินมัดจาบัตรมีคา่ นัยสาคัญสูงที่สดุ นอกจากนี ้ตัวแปรด้ านข้ อมูล
ส่วนบุคคล และตัวแปรการเดินทาง ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass ประกอบด้ วย
สถานภาพโสด การจ่ายค่าผ่านทาง รายได้ ต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง และจ านวน
ผู้โดยสารในรถยนต์ จากผลวิจยั สามารถเสนอแนวทางเชิงนโยบายในการเพิ่มจานวนผู้ใช้ Easy
Pass อาทิเช่นการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบ Easy Pass เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ เห็นประโยชน์ของระบบ
และทราบลักษณะการใช้ งานเบื ้องต้ น การออกใบเสร็ จค่าผ่านทางจากการเติมเงิน เพื่อให้ สามารถ
นาไปเบิกบริษัทได้ การเพิ่มจุดเติมเงินให้ หลากหลายมากขึ ้น และการออกรายการส่งเสริ มการขาย
เช่น การแถมเที่ยวสาหรับการเดินทาง การให้ สว่ นเพิ่มการเติมเงิน เป็ นต้ น
ภาควิชา วิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
ปี การศึกษา 2555
.

ลายมือชื่อนิสิต..............................................................
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.............................

จ

# # 5370588921 : MAJOR CIVIL ENGINEERING
KEYWORDS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION/ BINARY LOGIT MODEL/ ORDERED
LOGIT MODEL
AMPORN SORSUWONG: FACTORS AND STRATEGIES AFFECTING
EXPRESSWAY USER’S DECISION ON ADOPTING EASY PASS SYSTEM.
ADVISOR: ASSOC. PROF. KASEM CHOOCHARUKUL, Ph.D. 130 pp.
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purchase, (2) extra value added from top-up payment, (3) free trips after reaching
certain amount of usage, and (4) available top-up payment channels. The data were
collected from 407 expressway users and analyzed using Binary Logit and Ordered
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The deposit amount on Easy Pass card variable is found to be of highest significance. In
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมนำ
กรุ ง เทพมหานครเป็ นเมื อ งแห่ง ศูน ย์ ก ลางทางการค้ า และทางเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะมี ทงการเดิ
ั้
นทาง และขนส่งสินค้ า ขึ ้นมากมายทาให้ ก่อให้ เกิด
ปั ญหาด้ านการจราจรติดขัดขึ ้นในปั จจุบนั ดังนันจึ
้ งได้ มีการก่อสร้ างทางพิเศษขึ ้นหลายเส้ นทาง
เพื่อช่วยบรรเทาปั ญหาการจราจรที่ติดขัด ในปี พ.ศ.2554 มีผ้ ูใช้ บริ การทางพิเศษเป็ นจานวนกว่า
521 ล้ านเที่ยวต่อปี ดังแสดงในรูปที่ 1.1 จากสถิติการจราจรปี พ.ศ. 2550-2554 จะเห็นว่ากลุ่ม
ผู้ใช้ บริ การทางพิเศษมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึน้ ทุก ปี ทัง้ เส้ นทางกาญจนาภิเษก อุดรรั ถยา บูรพาวิถี
ฉลองรัช ศรี รัช เฉลิม มหานคร เพราะนอกจากจะสะดวกสบายแล้ วยังช่วยประหยัดเวลาในการ
เดินทาง

รูปที่ 1.1 สถิตจิ านวนรถยนต์ที่ใช้ ทางพิเศษทุกประเภทและทุกเส้ นทาง
ที่มา: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2555).
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ด้ วยเหตุนีใ้ นฐานะของหน่วยงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งมี
หน้ าที่รับผิดชอบดังกล่าวจึงได้ มีการจัดทาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ หรื อ Easy Pass ขึ ้นเพื่อ
ช่วยให้ ระยะเวลาในการต่อแถวใช้ บริ การบริ เวณด่านเก็ บค่าผ่านทางมีความสะดวกและรวดเร็ ว
ยิ่งขึ ้น โดยระบบ Easy Pass เป็ นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถรับการจราจรได้ สงู สุด 1,200
คัน/ชัว่ โมง/ช่องทาง ขณะที่ระบบเก็บค่าผ่านทางด้ วยเงินสดสามารถรองรับการจราจรได้ เพียง 450
คัน/ชัว่ โมง/ช่องทาง (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2554) เพราะนอกจากผู้ใช้ บริ การจะไม่ต้อง
เตรี ยมเงินสดสาหรับชาระค่าบริการผ่านทางแล้ วยังช่วยประหยัดเงินค่าผ่านทางจากการได้ ส่วนลด
จากการใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยประโยชน์จากการใช้ ระบบ Easy Pass
สาหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร พบว่าสามารถช่วยประหยัดเวลาการเดินทางและน ้ามันเชื ้อเพลิง
ได้ ประมาณ 1,173,816 บาท ต่อวันหรื อประมาณ 35 ล้ านบาทต่อเดือน และสูงสุดถึงกว่า 428
ล้ านบาทต่อปี หากมีผ้ ใู ช้ บริ การระบบ Easy Pass มากกว่าร้ อยละ 40 ของจานวนผู้ใช้ ทางพิเศษ
และจากการวิจยั ของนพคุณ บุญกระพือ (2553) พบว่าระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติช่วยทาให้
สภาพการจราจรหน้ าด่านเก็บค่าผ่านทางสามารถขับขี่ได้ เร็ วขึ ้นร้ อยละ 70 และความหนาแน่นของ
รถยนต์ลดลงมากกว่าร้ อยละ 40 จานวนการหยุดรถลดลงร้ อยละ 30 นอกจากนี ้ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ในการที่ผ้ ใู ช้ ระบบ Easy Pass จะสามารถขับรถยนต์ได้ ตอ่ เนื่องโดยไม่ต้องหยุดชะลอความเร็ วรถ
บ่อยครั ง้ จะช่วยลดมลพิษทางอากาศทัง้ คาร์ บอนมอนนอกไซด์ (CO) ไฮโดรคาร์ บอน (HC)
ไนโตรเจนออกไซด์ (NO) ลงได้ ประมาณร้ อยละ 30 และยังสามารถประหยัดน ้ามันเชื ้อเพลิงได้ ร้อย
ละ 15 เป็ นการช่วยลดปั ญหาภาวะโลกร้ อนในปั จจุบนั อีกด้ วย (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,
2554)
อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ ระบบผ่านทางอัตโนมัติบริ เวณหน้ าด่านเก็บค่าผ่าน
ทางในประเทศไทยประมาณร้ อยละ 27.3 (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, สิงหาคม 2555) ของ
จานวนผู้ใช้ ทางพิเศษซึง่ ถือว่ายังมีจานวนน้ อยเมื่อเทียบกับในต่างประเทศเช่น ประเทศญี่ปนมี
ุ่ ผ้ ใู ช้
มากกว่าร้ อยละ 90 เพราะฉะนัน้ งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อทาการศึกษาคัดเลือกกลยุทธ์
ทางการตลาด และใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ กลยุท ธ์ ด้ว ยแบบจ าลอง เพื่ อ เลื อ กใช้ ก ลยุท ธ์ ที่ มี ความ
เหมาะสมที่ สุดในการคาดการณ์ การเพิ่ม จ านวนผู้ใช้ ระบบเก็ บค่า ผ่านทางอัตโนมัติ ไ ด้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั นี ้ประกอบไปด้ วย 3 ประการ ดังนี ้
1) เพื่อทราบปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ หรื อไม่เลือกใช้ ระบบ Easy Pass ของ
ผู้ใช้ บริการทางพิเศษ
2) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ มการเลือกใช้ Easy Pass ของผู้ขบั ขี่ในแต่ละกลยุทธ์
3) เพื่อเสนอแนะกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการเพิ่มจานวนผู้ใช้ ระบบ Easy Pass ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษานี ท้ าการศึกษาเกี่ยวกับด้ านกลยุทธ์ ที่จะส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทางพิเศษ
ในกลุ่มที่ชาระค่าผ่านทางแบบเงินสด เปลี่ยนมาใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติมากขึ ้น ทา
การเลื อกกลยุทธ์ ที่มี ความเหมาะสมมากที่ สุด โดยใช้ วิ ธี การคัดเลื อกตามแบบการตลาด และ
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ แบบสอบถามเพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลต่อ การที่ผ้ ใู ช้ บริ การทางพิเศษที่
ชาระค่าผ่านทางแบบเงินสดเปลี่ยนไปเลือกใช้ วิธีเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบระบบอัตโนมัติและหา
แนวโน้ มจานวนผู้ใช้ Easy Pass แต่ละกลยุทธ์และทาการคัดเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สดุ
1.4 ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากงานวิจยั นี ้ประกอบไปด้ วย 3 ประการดังนี ้
1) ทราบปั จจัยที่ผลส่งต่อจานวนผู้ใช้ ระบบ Easy Pass
2) ทราบแนวโน้ มของจานวนผู้ใช้ ระบบ Easy Pass ภายใต้ กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน
3) สามารถนากลยุทธ์ ที่ได้ จากการวิเคราะห์มาปรับใช้ ในปั จจุบนั เพื่อเพิ่มจานวน
ผู้ใช้ ระบบ Easy Pass
1.5 วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
งานวิจยั นี ้มีขนตอนการด
ั้
าเนินการโดยเริ่ มจากกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต
การศึกษา ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง ออกแบบการสารวจข้ อมูล จัดทาโครงร่ าง
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วิทยานิพนธ์ สารวจข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุ ปผลการศึกษา จากนันจึ
้ งทาการจัดทาวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 1.2
กาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
- ระบบ Easy Pass ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในปั จจุบนั
- สถิตจิ านวนผู้ใช้ ระบบ Easy Pass
- ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตใิ นต่างประเทศ
- งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ออกแบบการสารวจข้ อมูล

จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์
สารวจข้ อมูลกลุม่ ผู้ขบั ขี่ที่ไม่ใช้ ระบบ Easy Pass
วิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะกลยุทธ์ที่สง่ ผลต่อผู้ขบั ขี่

คัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สดุ

สรุปผลการศึกษา
จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 1.2 ขันตอนวิ
้
ธีการดาเนินการวิจยั

บทที่ 2
กำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เนื ้อหาในบทที่ 2 จะประกอบไปด้ วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับระบบ Easy
Pass ทังในประเทศไทยและในต่
้
างประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศญี่ปนและประเทศ
ุ่
มาเลเซีย และยังมีรายงานการศึกษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่เกี่ ยวข้ องกับระบบ Easy
Pass เพื่อทราบลักษณะของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของแต่ละประเทศและทราบถึงแนวทาง
และกลยุทธ์ที่แต่ละประเทศใช้ ในการเพิ่มจานวนผู้ใช้ ระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ สามารถนากลยุทธ์ตา่ งๆมา
ปรับใช้ สาหรับเป็ นแนวทางในการคัดเลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจานวนผู้ใช้ ระบบอัตโนมัตใิ นประเทศไทย
2.1 ระบบ Easy Pass ของกำรทำงพิเศษแห่ งประเทศไทย
Easy Pass คือ ชื่อบัตรที่ใช้ ในระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC : Electronic Toll
Collection System) ซึ่งเป็ นระบบเก็บเงินที่ใช้ เทคโนโลยีใหม่ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
นามาใช้ แก้ ปัญหารถติดบริ เวณหน้ าด่าน โดยผู้ใช้ บริ การสามารถขับรถผ่านช่องทางที่มีป้ายเขียนว่า
Easy Pass ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกใหม่สาหรับผู้ใช้ บริ การทางพิเศษ โดยผู้ที่
ต้ องการใช้ บริการระบบ ETC จะมีชอ่ งทางเฉพาะให้ ที่หน้ าด่านมีป้ายคาว่า Easy Pass ที่ช่องผ่านทาง
พิเศษดังรูปที่ 2.1 โดยการเก็บเงินนี ้จะไม่ใช้ พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ สาหรับผู้ที่จะใช้ บริ การต้ อง
เปิ ดยอดเงินในบัญชีเป็ นเงินสารองค่าผ่านทางล่วงหน้ าตังแต่
้ 500 บาทขึ ้นไป พร้ อมค่ามัดจาบัตร
1,000 บาท ปั จจุบัน กทพ. ได้ ให้ ส่วนลดร้ อยละ 20 สาหรับเงินประกันความช ารุ ดเสียหายของ
บัตร Easy Pass (จาก 1,000 บาท จ่าย 800 บาท) โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2554 31 พฤษภาคม 2555 และให้ ส่วนเพิ่ม 25 บาท ในการเติมเงินค่าผ่านทาง ทุก 500 บาท (จ่าย 500
บาท ได้ เงินค่าผ่านทาง 525 บาท) โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 6 มีนาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555 และ
ยกเลิกค่ามัดจาบัตรตังแต่
้ วนั ที่ 14 กรกฎาคม 2555 โดยต้ องเติมเงินครัง้ แรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
และไม่ได้ สว่ นเพิ่มจากการเติมเงินค่าผ่านทาง นอกจากนี ้บัตร Easy Pass สามารถเติมเงินค่าผ่านทาง
ได้ 5 ช่องทางคือ
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1) ช่องเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด
2) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
3) ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service)
4) ศูนย์บริการลูกค้ า บริษัททางด่วนกรุงเทพ จากัด มหาชน (BECL)
5) เติมเงินผ่านธนาคาร
การเติมเงินผ่านธนาคารสามารถผ่านทางเครื่ องเอทีเอ็ม ระบบ Internet Banking
และ Mobile Banking ของธนาคารต่างๆโดยธนาคารไทยพาณิชย์ใช้ บริ การตังแต่
้ วนั ที่ 4 กรกฎาคม
2554 เป็ นต้ น ไป และให้ ใ ช้ บ ริ ก ารไม่เ สี ย ค่า ธรรมเนี ย มจนถึ ง วัน ที่ 30 กัน ยายน 2554 ส่ว น
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ยกเว้ นค่าธรรมเนียมจนถึง 31 ตุลาคม 2554 ธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ยกเว้ นค่าธรรมเนียมจนถึง 30 พฤศจิกายน 2554 ส่วนธนาคารกรุ งเทพสามารถเติม
เงินทางตู้ ATM และบัวหลวงไอแบงก์กิ ้ง นอกจากนี ้ยังสามารถเติมเงินค่าผ่านทางผ่านบัตรเครดิตวีซ่า
(การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2556)
ผู้ใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ หรื อ Easy Pass จะต้ องมีอุปกรณ์ที่ติดที่กระจก
หน้ ารถไว้ สาหรับให้ เครื่ องอ่านบัตรขณะขับรถผ่านด่านเก็นค่าผ่านทาง และบัตรเติมเงิน (Smart Card)
เพื่อใช้ สาหรับติดต่อกับการทางพิเศษ หรื อเพื่อเพิ่มเงินสารองค่าผ่านทางพิเศษ โดยมีขนตอนการใช้
ั้
บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตดิ งั นี ้
1) เมื่อผู้ใช้ บริ การผ่านช่องทาง Easy Pass อุปกรณ์ที่ช่องทางจะส่งสัญญาณติดต่อ
กับสายอากาศที่ตดิ ตังอยู
้ ใ่ นช่องทาง
2) สายอากาศจะส่งสัญญาณความถี่ 5.8 GHz ติดต่อกับบัตร Easy Pass เพื่อติดต่อ
ข้ อมูลที่อยูภ่ ายในบัตร หากข้ อมูลถูกต้ องคอมพิวเตอร์ ประจาช่องทางจะสัง่ ให้ ไม้ กนอั
ั ้ ตโนมัติเปิ ดให้ รถ
ผ่านได้ และจะมีสญ
ั ญาณเสียงจากบัตร Easy Pass เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ บริ การทราบว่าการติดต่อ เสร็ จ
สมบูรณ์แล้ ว
3) ระบบจะทาการตัดค่าผ่านทางจากยอดเงินคงเหลือและเขียนกลับลงบนบัตร Easy
Pass พร้ อมทังแสดงอั
้
ตราค่าผ่านทางและยอดเงินคงเหลือที่ป้ายบอกราคา
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4) ในกรณีที่ยอดเงินคงเหลือต่ากว่าที่กาหนดหรื อแบตเตอรี่ ของบัตร Easy Pass ต่า
ระบบก็จะแจ้ งเตือนผู้ใช้ บริการที่ป้ายบอกราคาเช่นกัน
5) คอมพิวเตอร์ ประจาช่องทางจะส่งข้ อมูลของบัตร Easy Pass ไปยังคอมพิวเตอร์
ส่วนกลาง (Central System) ที่จะเป็ นส่วนที่เป็ นฐานข้ อมูลของระบบ

รูปที่ 2.1 ช่องทางสาหรับผู้ใช้ ระบบ Easy Pass
ที่มา: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2554).
ในประเทศไทยมี เส้ นทางบนทางพิเศษที่ได้ มีการเปิ ดใช้ ช่องในระบบเก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติตงแต่
ั ้ วนั ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ได้ แก่ เส้ นทางทางพิเศษศรี รัช (ทางด่วนขันที
้ ่ 2) ทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขันที
้ ่ 1) ทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และ
ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) และทางพิเศษทางพิเศษกาญจนาภิเษก (สายบางพลี-สุข
สวัสดิ์) ส่วนทางพิเศษบูรพาวิถี หรื อทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี เปิ ดให้ บริ การระบบเก็บค่าผ่านทาง
อัตโนมัตดิ ้ วยบัตร Easy Pass วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2555
รูปที่ 2.2 แสดงสถิติปริ มาณจราจรผู้ใช้ ทางพิเศษรถยนต์ 4 ล้ อจะเห็นได้ ว่าปริ มาณ
รถยนต์ 4 ล้ อที่ใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ Easy Pass นันมี
้ แนวโน้ มเพิ่มจานวนมากขึ ้นเรื่ อยๆตังแต่
้
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เริ่ มมีการเปิ ดใช้ บริ การในเดือนมกราคม 2553 จนกระทัง่ ถึงเดือนมกราคม 2554 โดยมีสดั ส่วนผู้ใช้
Easy Pass มากถึงร้ อยละ 20 และยังจะเห็นได้ อีกว่าจานวนผู้ใช้ บริ การจ่ายแบบเงินสดมีแนวโน้ ม
ลดลงจากร้ อยละ 90 ในเดือนมกราคม 2553 ลงลดเหลือร้ อยละ 80 ในเดือนมกราคม 2554
ร้ อยละ

ร้ อยละเงินสด
ร้ อยละคูปอง

ม.ค.-54

ธ.ค.-53

พ.ย.-53
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ก.ย.-53

ส.ค.-53
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เม.ย.-53

มี.ค.-53

ก.พ.-53

ร้ อยละ Easy Pass

ม.ค.-53
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รูปที่ 2.2 สรุปจานวนผู้ใช้ ทางพิเศษของรถยนต์ 4 ล้ อ ในระหว่างเดือนมกราคม 2553 - มกราคม 2554
ตามประเภทการจ่ายค่าผ่านทางพิเศษ
ที่มา: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2554).
2.2 งำนศึกษำที่เกี่ยวข้ องกับ Easy Pass ในประเทศไทย
จากรายงานการส ารวจความพึง พอใจของผู้ใช้ ทางพิเศษที่ มีต่อการให้ บริ การและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ. ในปี งบประมาณ 2554 โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พบว่าผลศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติโดยใช้ บตั ร Easy Pass
(เฉพาะทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลี -สุขสวัสดิ์)
พบว่าปั จจัยที่ทาให้ ใช้ บริ การด้ วยระบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ดังรูปที่ 2.3 คือ ร้ อยละ 50.90 ใช้ ระบบ
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อัตโนมัติเนื่องจากใช้ ทางพิเศษเป็ นประจา รองลงมาร้ อยละ 32.10 คือสะดวกไม่ต้องรอชาระเงินหน้ า
ด่าน และร้ อยละ 17.00 มีสว่ นลดในการเติมเงินที่นา่ สนใจ
ร้ อยละ
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รูปที่ 2.3 ปั จจัยที่ทาให้ ใช้ บริ การระบบอัตโนมัติ (Easy Pass)
ที่มา: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2554).
ส่วนสถานที่สะดวกในการซื ้อบัตร Easy Pass ดังรู ปที่ 2.4 พบว่าร้ อยละ 19.20
สะดวกซือ้ บัตรที่ร้านสะดวกซือ้ ซึ่งจะเห็นได้ ว่ากลุ่มผู้ขบั ขี่มีความคิดเห็นว่าที่ร้านสะดวกซือ้ มีความ
สะดวกสบายต่อการซื ้อบัตรมากกว่าสถานที่อื่นๆ เนื่องจากในปั จจุบนั ร้ านสะดวกซือ้ มีค่อนข้ างมาก
และสามารถเข้ า ถึง ได้ ง่ า ย รองลงมาร้ อยละ 18.10 คือ ที่ ธ นาคารและห้ างสรรสิน ค้ า ซึ่ง มี ค วาม
สะดวกสบายต่อการเข้ าถึงต่ากว่าร้ านสะดวกซื ้อ ร้ อยละ 15.30 ที่สานักงานของการทางพิเศษ ร้ อยละ
15.00 ที่จดุ จาหน่ายชัว่ คราวในอาคารสานักงานต่างๆ และร้ อยละ 14.30 ที่ร้านค้ าออนไลน์
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รูปที่ 2.4 สถานที่ที่สะดวกในการซื ้อบัตร Easy Pass
ที่มา: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2554).
ปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ บตั ร Easy Pass ดังรูปที่ 2.5 พบว่าร้ อยละ 26.80 เป็ น
ปั ญหาด้ านการอ่านสัญญาณของเซ็นเซอร์ มกั มีปัญหาบ่อยและในบางครัง้ เครื่ องไม่สามารถอ่านทะลุ
ฟิ ลม์ติดรถยนต์บางชนิดได้ เนื่องมากจากการใช้ งานในระยะแรกๆนันอาจจะยั
้
งมีปัญหาในส่วนของ
ระบบ และการใช้ งานของผู้ขบั ขี่ที่ไม่ชานาญ เช่น การขับขี่ในระยะใกล้ คนั หน้ าจนเกินไปทาให้ เครื่ องไม่
สามารถอ่านสัญญาณได้ ผู้ขับขี่จึงอาจมี ความเข้ าใจเกี่ ยวกับความผิดพลาดที่ เกิดขึน้ ไม่ถูกต้ องได้
รองมาร้ อยละ 14.2 การจ่ายเงินมัดจาบัตรล่วงหน้ า เนื่องจากจะต้ องมีการเสียค่ามัดจาบัตรล่วงหน้ า
เป็ นจานวนเงิน 1,000 บาท ทาให้ ผ้ ขู บั ขี่บางส่วนไม่เห็นด้ วยกับการจ่ายเงินจานวนนี ้ ร้ อยละ 13.40
ช่องทางของ Easy Pass ค่อนข้ างแคบทาให้ รถยนต์ที่มีและไม่มีบตั รเข้ าผิดช่องทาง ร้ อยละ 11.80
ช่องทาง Easy Pass ยังขาดความชัดเจน คือควรอยู่ต่าแหน่งขวาหรื อซ้ ายเหมือนกันในทุกด่าน ร้ อยละ
10.20 ช่องบัตร Easy Pass มีน้อย ร้ อยละ 7.00 ต้ องมีการเติมเงินในบัตรล่วงหน้ า เนื่องจากการใช้ งาน
จาเป็ นที่จะต้ องมีเงินสารองในบัตรทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้ า ร้ อยละ 6.30 ขาดแรงจูงใจในการ
ใช้ บตั รเนื่องจากขาดการส่งเสริ มการขายที่ดี ร้ อยละ 5.50 ศูนย์เติมเงินยังมีน้อย และร้ อยละ 2.40 การ
ประชาสัม พันธ์ เ กี่ ยวกับบัตรยัง มี น้อย เนื่ องจากระบบนี ย้ ัง เป็ นระบบใหม่ที่เพิ่ง เริ่ ม มี การใช้ ง านใน
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ประเทศไทย โดยในปั จจุบนั มีผ้ ขู ับขี่บางกลุ่มที่ยังไม่ทราบถึงระบบ Easy Pass ทาให้ ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ ทวั่ ถึงกับกลุม่ ต่างๆ
ร้ อยละ
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รูปที่ 2.5 ปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ บตั ร Easy Pass
ที่มา: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2554).
ปั จจัยที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ ทางพิเศษไม่ใช้ บตั ร Easy Pass ดังรูปที่ 2.6 พบว่าร้ อยละ 40.30 ไม่
ใช้ ทางพิเศษเป็ นประจา อาจจะทาให้ ร้ ูสึกไม่ค้ มุ ค่าต่อการซื ้อบัตร Easy Pass ร้ อยละ 32.30 ต้ องมีการ
เสียค่ามัดจาบัตรและต้ องเติมเงินล่วงหน้ า เนื่องจากต้ องมีการมัดจาบัตรและเติมเงินในบัตรล่วงหน้ าผู้
ขับขี่บางกลุ่มไม่ต้องการเสียเงินส่วนนี ้ทาให้ ไม่ใช้ บตั ร Easy Pass ร้ อยละ 15.00 ไม่สะดวกและเป็ น
ภาระในการใช้ งาน ร้ อยละ 6.90 ไม่มีส่วนลดที่น่าสนใจ และร้ อยละ 5.50 ไม่มีรางวัลจูงใจที่ค้ มุ ค่าต่อ
การใช้ บริการ
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รูปที่ 2.6 ปั จจัยที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ ทางพิเศษไม่ใช้ บตั ร Easy Pass
ที่มา: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2554).
จะเห็นได้ ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากใช้ ระบบอัตโนมัติเนื่องจากต้ องใช้ ทางพิเศษเป็ น
ประจาซึง่ สอดคล้ องกับปั จจัยที่ไม่ใช้ ระบบอัตโนมัตคิ ือกลุม่ ตัวอย่างส่วนมากไม่ใช้ ทางพิเศษเป็ นประจา
และปั ญหาและอุปสรรคหลักในการใช้ บตั ร Easy Pass คือเครื่ องไม่อ่านบัตร ส่วนสถานที่สะดวกใน
การซื ้อบัตร Easy Pass ได้ แก่ ร้ านสะดวกซื ้อ ธนาคาร ห้ างสรรพสินค้ า ทางพิเศษ จุดจาหน่ายบัตร
ชัว่ คราวในสานักงานและร้ านค้ าออนไลน์
นอกจากนี ส้ านักพัฒนาธุรกิจและการตลาด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2554)
ได้ มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ด้ านระบบเก็บค่าผ่าน
ทางอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากปั จจัยที่ทาให้ ธุรกิจและการตลาดประสบผลสาเร็ จ คือประกอบไปด้ วย
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค
(Threats) มีรายละเอียดดังนี ้
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จุดแข็ง (Strengths)
1. Easy Pass ช่วยแก้ ปัญหาการจราจรติดขัด
บริเวณหน้ าด่าน ได้ ดีกว่าระบบค่าผ่านทางเงิน
สดประมาณ 3 เท่า
2. Easy Pass ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดน ้ามัน
เชื ้อเพลิง และลดมลพิษทางอากาศ
จุดอ่ อน (Weaknesses)
1. ช่องทางการจาหน่าย และการเติมเงิน Easy
Pass มีจานวนน้ อยและไม่หลากหลาย ทาให้
ผู้ใช้ บริการไม่สะดวก
2. มีขนตอนการจ
ั้
าหน่ายที่ยงุ่ ยาก
3. ผู้ใช้ บริ การบางส่วนเห็นว่าเงินค่าประกันบัตรมี
ราคาแพง
4. เทคโนโลยียงั ไม่สมบูรณ์
5. การทางพิเศษต้ องรับภาระส่วนเพิ่ม 25 บาท
ในการเติมเงินทุกๆ 500 บาท

โอกำส (Opportunities)
1. ผู้ใช้ บริ การใช้ เงินสดผ่านทางได้ ช้ากว่าระบบ
Easy Pass
2. ผู้ใช้ บริ การที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ชอบความทันสมัย
ทางเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย และ
ประหยัดเวลา
อุปสรรค (Threats)
1. ผู้ใช้ บริ การบางส่วนไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่ามัดจา
อุปกรณ์ จานวน 1,000 บาท
2. ผู้บริ โภคไม่สามารถหาซื อ้ และเติมเงิ นบัตร
Easy
Passได้ สะดวก
3. ผู้บริ โภคบางส่วนยังไม่เข้ าใจถึงประโยชน์และ
คุณค่าของ Easy Pass อย่างแท้ จริ งและคิด
ว่า
Easy Pass มีปัญหามากกว่าประโยชน์
4. สื่ อมวลชนและนักการเมื องบางส่วนโจมตี
ระบบ

จากแผนพัฒนาธุรกิจและการตลาด ปี งบประมาณ 2554 ได้ มีข้อเสนอแนะแผนกล
ยุทธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับ Easy Pass (สานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,
2554) ดังนี ้
1) การกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้ มีผ้ ใู ช้ ระบบค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) เพิ่มเป็ น
400,000 บัตรภายในปี 2554 พบว่า กทพ. ได้ มีการกาหนดให้ มีการจัดประชุม
อย่างต่อเนื่ องในการแก้ ไ ขปั ญหาเกี่ ยวกับการให้ บริ การระบบเก็ บค่าผ่านทาง
อัตโนมัติ (Easy Pass) เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในที่
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เกี่ ยวข้ อง และกทพ. ควรดาเนินการจัดทาแผนแม่บทงานพัฒนาธุรกิจและ
การตลาดระยะเวลา 3-5 ปี (ปี งบประมาณ 2556–2560) เพื่อเป็ นแผนงานระยะ
ยาวในการดาเนินงานด้ านพัฒนาธุรกิจและการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ สามารถ
ดาเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ได้ อย่างต่อเนื่อง
2) การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่ องของทางพิเศษในมุมมองของผู้บริ โภค
พบว่าควรใช้ วิธีการรวบรวมข้ อร้ องเรี ยน ปั ญหา อุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้
บริ การทางพิเศษและระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) จากผู้บริ โภค
โดยตรงและนาข้ อมูลที่ได้ รับประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องพิจารณาแก้ ไขปั ญหา
โดยด่วนต่อไปแทนการแต่งตังคณะท
้
างานสารวจและแก้ ไขข้ อบกพร่องของระบบ
ทางด่วน ทังนี
้ ้เพื่อลดขัน้ ตอนการทางานและเพิ่มความรวดเร็ วในการแก้ ปัญหา
ให้ กบั ผู้ใช้ บริการทางพิเศษ
3) การก าหนดกลยุท ธ์ เ พื่ อ ให้ ก ารจราจรบริ เ วณหน้ า ด่า นเก็ บ ค่า ผ่า นทางพิ เ ศษ
คล่อ งตัว มากยิ่ ง ขึน้
พบว่า ควรเน้ น จัด ท ากิ จ กรรมส่ง เสริ ม การตลาดแบบ
Knowledge Marketing ที่เน้ นการประชาสัมพันธ์และให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์
ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) ซึ่งจะเป็ นการเสริ มสร้ าง
แรงจูงใจให้ มีผ้ ใู ช้ บตั ร Easy Pass มากขึ ้น
2.3 ลักษณะระบบเก็บค่ ำผ่ ำนทำงอัตโนมัตใิ นต่ ำงประเทศ
นอกจากในประเทศไทยมีการนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติมาใช้ หรื อที่เรี ยกว่า
Easy Pass ในต่างประเทศได้ มีการนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติมาใช้ นานแล้ วเช่นกัน โดยอาจ
แบ่งตามชื่อเรี ยก ลักษณะเทคโนโลยี หน่วยงาน โดยแต่ละประเทศย่อมจะมีกลยุทธ์ ในการส่งเสริ มการ
ขายที่แตกต่างกัน
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2.3.1 ระบบเก็บค่ ำผ่ ำนทำงอัตโนมัตใิ นประเทศสหรัฐอเมริกำ
E-Zpass (New Jersey Department of Transportation (NJDOT), 2012) เป็ น
เทคโนโลยี ในการจัดเก็ บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ ในรั ฐต่างๆในประเทศสหรั ฐอเมริ กาดัง รู ปที่ 2.7
ระบบนี ท้ าให้ ก ารเดิน ทางมี ค วามสะดวกมากขึน้ ประหยัด เงิ น จากการได้ รั บ ส่ว นลดและช่ว ยลด
การจราจรที่ติดขัด โดยผู้ใช้ บริ การจะแบ่งเป็ นแบบการลงทะเบียนและแบบไม่ลงทะเบียน โดยผู้ใช้ จะ
สามารถลงทะเบี ย นได้ ห ลายรู ป แบบมากกว่ า หนึ่ง แบบ การคิ ด ค่า ผ่า นทางจะเลื อ กรู ป แบบการ
ลงทะเบียนที่คา่ ผ่านทางน้ อยที่สุดในแต่ละครัง้ เช่นการลงทะเบียนแบบ Senior Citizens Discount
Plan ในกลุ่มลูกค้ าที่มี อายุมากกว่า 65 ปี และแบบ Green Pass สาหรับลูกค้ าที่ใช้ รถยนต์ที่มี
มลภาวะต่าโดยจะได้ รับส่วนลดในเวลานอกช่วงเวลาเร่ งด่วนใน New Jersey Turnpike การ
ลงทะเบียนแบบ Port Authority Staten Island Bridges Plan จะเป็ นการซื ้อการเดินทางล่วงหน้ า 20
เที่ยวภายในระยะเวลา 35 วัน โดยจะได้ รับส่วนลดมากกว่าการจ่ายรายครัง้ เป็ นจานวน 4 เหรี ยญสหรัฐ
การลงทะเบียนแบบ Port Authority Carpool Commuter Plan สาหรับผู้โดยสารที่มีตงแต่
ั ้ 3 คนขึ ้นไป
จะได้ รับส่วนลด 2 เหรี ยญสหรัฐ ต่อการเดินทาง แต่ผ้ ูขับขี่ ต้องเข้ าไปในช่องเพื่อหยุดให้ พนักงาน
ตรวจสอบจานวนผู้โดยสารภายในรถยนต์ด้วย นอกจากนีย้ ังมีการลงทะเบียนแบบ Atlantic City
Expressway Frequent User Plan (ACE) ซึ่งถ้ ามีการเดินทางมากกว่า 30 เที่ยวในช่วงเวลา 35 วัน ก็
จะได้ รับอัตราค่าผ่านทางในอัตราพิเศษลดลงอีกราคาหนึ่ง เป็ นต้ น นอกจากนี ้ E-Zpass ยังสามารถใช้
เป็ นค่าที่จอดรถยนต์และค่าอาหารในร้ านแมคโดนัลด์ได้
EZ TAG (Harris County Toll Road Authority (HCTRA), 2012) ระบบเก็บค่าผ่าน
ทางอัตโนมัติเมืองฮูสตันในรัฐเทกซัส โดยระบบ EZ TAG ไม่สามารถใช้ งานได้ กบั ระบบ E-ZPass ใน
เขตตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริ กา ระบบ EZ TAG เป็ นเหมือนเซ็นเซอร์ ประจาตัวของรถยนต์
แต่ละคันที่สามารถติดตามการเคลื่อนที่ของรถยนต์แต่ละคันจากดาวเทียม ทาให้ สามารถประเมินเวลา
การเดินทางที่เกิดขึ ้นจริงได้ ส่วนข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ าที่อยู่ในนันจะไม่
้
ได้ เชื่อมโยงถึงกั นกับระบบ
ดังกล่าว โดยผู้ที่ใช้ ระบบ EZ TAG จะจ่ายค่าผ่านทางเป็ นจานวนเงินที่น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ ติดตังระบบใน
้
บางเมือง ดังตารางที่ 2.1 จะเห็นได้ ว่าทางพิเศษแซมฮูสตันเหนือ มีอัตราค่าผ่านทางแบบปกติ 1.50
เหรี ยญสหรัฐ แต่มีอตั ราค่าผ่านทางแบบ EZ-TAG 1.30 เหรี ยญสหรัฐ ซึง่ มีอตั ราค่าผ่านทางที่ต่ากว่า
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รูปที่ 2.7 รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ ระบบ E-ZPass
ที่มา: New Jersey Department of Transportation (2011).
ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบอัตราค่าผ่านทางแบบปกติกบั EZ TAG
ทางพิเศษ
อัตราค่าผ่านทางใช้ EZ TAG
(เหรี ยญสหรัฐ)
แซมฮูสตันเหนือ
1.30
แซมฮูสตันกลาง
1.30
แซมฮูสตันใต้
1.30
แซมฮูสตันตะวันตกเฉียงใต้
1.30
แซมฮูสตันตะวันออกเฉียงใต้
1.30
แซมฮูสตันตะวันออก
1.30
สะพานท่าเรื อแซมฮูสตัน
1.50
ที่มา: Harris County Toll Road Authority (2011).

อัตราค่าผ่านทางปกติ
(เหรี ยญสหรัฐ)
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
2.00
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FASTRAK (U.S. Department of Transportation's Intelligent Transportation
Systems, 2011) ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตใิ นรัฐแคลิฟอร์ เนียในส่วนที่เป็ นสะพาน มีการติดตัง้
เครื่ องทุกช่องทางจราจรทังในช่
้ อง FASTRAK และช่องเก็บค่าผ่านทางแบบปกติ โดยมีการให้ ส่วนลด
กับผู้ที่ใช้ ระบบดังกล่าวแตกต่างกันในแต่ละสะพานดังรูปที่ 2.8 เช่น ที่สะพานโกลเดนเกตมีคา่ ผ่านทาง
ปกติ 6 เหรี ยญสหรัฐ แต่เมื่อใช้ ระบบนี ้จะเก็บค่าผ่านทางเพียง 5 เหรี ยญสหรัฐ นอกจากนีเ้ มื่อมี
ผู้โดยสารในรถยนต์ตงแต่
ั ้ 3 คนขึ ้นไปจะให้ ส่วนลดอีก 3 เหรี ยญสหรัฐ อีกด้ วย นอกจากนี ้รถยนต์ที่มี
บัตร Clean Air Vehicles จะได้ รับส่วนลดเช่นเดียวกับรถยนต์ที่มีผ้ ูโดยสารตังแต่
้ สามคนขึน้ ไป
ถึงแม้ วา่ จะมีผ้ โู ดยสารหนึง่ หรื อสองคนก็ตาม

รูปที่ 2.8 สะพานที่ใช้ FASTRAK
ที่มา: U.S. Department of Transportation's Intelligent Transportation Systems (2011).
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SunPass (Florida Department of Transportation's Florida's Turnpike, 2011)
เป็ นระบบที่ใช้ ในรัฐฟลอริดาซึง่ ลูกค้ าจะได้ รับส่วนลดเฉลี่ยร้ อยละ 25 โดยในเมืองโอคาโรซาบนสะพาน
มิดเบย์ให้ ส่วนลดร้ อยละ 30 กับผู้ใช้ ระบบ SunPass เมืองออเรนจ์ บนทางหลวงบีชไลด์ (Beachline)
ให้ ส่วนลดร้ อยละ 5-40 เป็ นต้ น ขณะที่ I-PASS (Illinois State Toll Highway Authority (ISTHA),
2011) เป็ นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ที่ใช้ ช่องสัญญาณดาวเทียม
เช่นเดียวกับระบบ E-ZPass ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริ กาแต่ I-PASS ไม่สามารถใช้ สาหรับ
การชาระค่าที่จอดรถยนต์
2.3.2 ระบบเก็บค่ ำผ่ ำนทำงอัตโนมัตใิ นประเทศมำเลเซีย
ระบบเก็ บ ค่า ผ่า นทางปั จ จุบัน ในประเทศมาเลเซี ย เป็ นระบบ Electronic Toll
Collection (ETC) ทังหมดใช้
้
ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 โดยระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
แบ่งตามชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันอาทิเช่น Touch’n Go SmartTAG และ Multi-lane Free-Flow
Touch’n Go (Touch 'n Go Sdn Bhd, 2011) ดาเนินงานภายใต้ บริ ษัท Touch ’n
Go Sdn Bhd (TNG) จัดตังเมื
้ ่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1996 และเปิ ดใช้ บริ การอย่างเป็ นทางการเมื่อเดือน
มีนาคม ค.ศ.1997 บนทางหลวง Metramac และทางด่วน PLUS โดยมุ่งหวังเพื่อให้ ช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบายและประสิทธิ ภ าพของการจ่ายเงิน และมี การออกโปรโมชั่น เพื่อส่งเสริ มการขาย เช่น
Rapid Travel Cards สาหรับผู้สงู อายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ในอัตราพิเศษ Frequent Travellers Programme
เป็ นบัตรสาหรับผู้ลงทะเบียนคือให้ ส่วนลดร้ อยละ 20 สาหรับผู้ที่มีการเดินทางขันต
้ ่า 80 ครัง้ ในหนึ่ง
เดือน นอกจากนี ้ Touch ’n Go ยังสามารถใช้ งานได้ นอกเหนือจากการชาระค่าผ่านทางคือ ใช้ ชาระใน
ร้ านอาหาร ค่าที่จอดรถ รถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟ้า รถราง ซือ้ บัตรชมภาพยนตร์ ค่าโดยสารรถ
แท็กซี่ เป็ นต้ น
Smart TAG ดาเนินงานโดยบริ ษัท Touch 'n Go Sdn Bhd เริ่ มเปิ ดใช้ บริ การครัง้ แรก
ในประเทศมาเลเซียปี ค.ศ. 1999 และเป็ นส่วนที่พฒ
ั นาจากระบบ Touch’n Go โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อ
ใช้ แทนที่ระบบ Touch’n Go สามารถลดระยะเวลาในการจ่ายค่าผ่านทางด้ วยการใช้ บตั รสมาร์ ทการ์ ด
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รวมกับ On-Board Unit (OBU) ปั จจุบนั Smart TAG ราคา 100 RM ต่อชิ ้นและจานวนเงินในการเติม
ขันต
้ ่าอยูท่ ี่ 100 RM
Multi-Lane Free Flow ปี ค.ศ. 2008 ได้ นาระบบ Multi-Lane Free Flow (MLFF)
มาทดลองใช้ เนื่องจากผู้ใช้ งานสามารถผ่านได้ เร็ วมากกว่าระบบ Smart TAG โดยมีอุปกรณ์ อ่าน
สัญ ญาณ/กล้ อง เหนือช่องทางจราจร และสื่อสารด้ วยคลื่น Microwave ความถี่ 5.8 GHz ซึ่ง รถ
สามารถขับผ่านด่านได้ ด้วยความเร็วปกติ
จากตารางที่ 2.2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของระบบต่างๆในประเทศมาเลเซีย
พบว่าระบบ Touch 'n Go เป็ นระบบที่รถยนต์สามารถขับผ่านได้ ช้าที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่าง 3
ระบบแต่เร็ วกว่าจ่ายแบบเงินสดเนื่องจากรถยนต์จะต้ องหยุดเพื่อนาบัตรมาแตะที่เครื่ องเพื่อให้ เครื่ อง
อ่านสัญญาณจากบัตร ส่วนระบบ Smart TAG รถยนต์สามารถขับผ่านได้ เร็ วขึ ้น แต่รถยนต์ต้องชะลอ
ความเร็ วเพื่อให้ เครื่ องสามารถอ่านบัตรได้ และระบบ MLFF รถยนต์สามารถขับผ่านได้ เร็ วที่สุด
เนื่องจากระบบนี ้รถยนต์ไม่ต้องหยุดหรื อชะลอความเร็วลงโดยเครื่ องสามารถอ่านสัญญาณเมื่อรถยนต์
ขับผ่านจุดอ่านสัญาณได้ เลย
ตารางที่ 2.2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบ Touch ‘n Go, Smart TAG และ MLFF
ลักษณะ
Touch ‘n Go
Smart TAG
MLFF
ระบบอุปกรณ์ ของผู้ใช้
สมาร์ ทการ์ ด
สมาร์ ทการ์ ด,OBU
OBU
อุปกรณ์ ท่ ตี ้ เู ก็บค่ ำผ่ ำนทำง
ระบบกำรสื่อสำร
ระบบกำรเก็บค่ ำผ่ ำนทำง

เครื่ องอ่าน

เครื่ องอ่าน

เครื่ องอ่าน, กล้ อง

ไมโครชิพ, สายอากาศ

อินฟราเรด

ไมโครเวฟ 5.8 GHz

มีไม้ กนอั
ั ้ ตโนมัติ

มีไม้ กนอั
ั ้ ตโนมัติ

ไม่มีต้ เู ก็บค่าผ่านทาง
ระบบจะหักเงินเมื่อรถวิ่ง
ผ่าน Gantry

ควำมเร็วในกำรผ่ ำนด่ ำน
เก็บค่ ำผ่ ำนทำง

เวลาในการจ่ายเงิน

เวลาน้ อยกว่า

น้ อยกว่าระบบเงินสด ระบบTouch‘n Go

เวลาน้ อยกว่า
ระบบ Smart TAG
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ลักษณะ
จำนวนรถที่ผ่ำนได้ ต่อตู้

Touch ‘n Go

Smart TAG

MLFF

800 คัน/ ชม.

1,200 คัน/ ชม.

1,800 คัน/ ชม.

2.3.3 ระบบเก็บค่ ำผ่ ำนทำงอัตโนมัตใิ นประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ ปนได้
ุ่ เริ่ มใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) ในวันที่ 23 กรกฎาคม
ค.ศ. 2001 โดยใช้ ระบบเดียวกันทังประเทศ
้
Hiroshi Makino (2006) พบว่าความแออัดบริเวณหน้ าด่านเก็บค่าผ่านทางจากการที่
รถยนต์ต้องหยุดเพียงสันๆเพื
้ ่อชาระค่าผ่านทางจะนาไปสูก่ ารจราจรที่ติดขัด โดยพบว่าความแออัดร้ อย
ละ 30 อยูบ่ ริเวณหน้ าด่านเก็บค่าผ่านทาง ร้ อยละ 29 อยูบ่ ริเวณทางขึ ้นและทางโค้ ง ร้ อยละ 17 เกิดขึ ้น
บริ เวณจุดที่กระแสจราจรมีการตัดกัน ร้ อยละ 10 บริ เวณพื ้นที่ทางเข้ าอุโมงค์ และร้ อยละ 14 บริ เวณ
อื่นๆดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าความแออัดส่วนมากอยู่บริ เวณหน้ าด่านเก็บค่าผ่านทาง เพราะฉะนันการสร้
้
าง
ระบบที่ช่วยให้ รถยนต์ สามารถขับผ่านด่านได้ โดยไม่ต้องหยุด น่าจะช่วยลดปั ญหาการจราจรติดขัด
ดังกล่าว ประเทศญี่ปนจึ
ุ่ งมีการนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตมิ าใช้ โดยพบว่าระบบเก็บค่าผ่านทาง
แบบเงินสดสามารถรองรับจานวนผู้ใช้ บริ การได้ เพียง 230 คันต่อชัว่ โมง แต่ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ
อัตโนมัตินนสามารถรองรั
ั้
บผู้ใช้ บริ การได้ มากถึง 800 คันต่อชัว่ โมง ระบบใช้ หลักการของอุปกรณ์ที่
ติดตังระบบภายในตั
้
วรถยนต์ดงั รูปที่ 2.9 คือ Onboard unit, Antenna และบัตรเพื่อเสียบเข้ าเครื่ อง
โดยบัตรสามารถถอดออกและนาไปใช้ กับรถยนต์คนั อื่นๆได้ และเสาอากาศรับสัญญาณบริ เวณช่อง
ด่านที่ขบั ผ่าน โดยจะต้ องมีทงทางเข้
ั้
าและทางออก ดังรูปที่ 2.10 แสดงการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ใน
รถยนต์กบั เสารับสัญญาณบริเวณหน้ าด่านทางเข้ า เมื่อเครื่ องอ่านไม้ กนจะเปิ
ั้
ดออกให้ รถยนต์สามารถ
ขับผ่านไปได้ และดังรู ปที่ 2.11 แสดงการส่งสัญญาณของอุปกรณ์ ในรถยนต์กับเสารั บสัญญาณ
บริเวณหน้ าด่านทางออก
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รูปที่ 2.9 อุปกรณ์เครื่ องที่ติดตังภายในรถยนต์
้
และบัตรเสียบ
ที่มา: Hiroshi Makino, 2006.

รูปที่ 2.10 อุปกรณ์รับ – ส่งสัญญาณระหว่างรถยนต์กบั เครื่ องบริเวณหน้ าด่าน (ทางเข้ า)
ที่มา: Hiroshi Makino, 2006.
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รูปที่ 2.11 อุปกรณ์รับ – ส่งสัญญาณระหว่างรถยนต์กบั เครื่ องบริเวณหน้ าด่าน (ทางออก)
ที่มา: Hiroshi Makino, 2006.
Mayumi (2003) ได้ ทาการสอบถามผู้ขบั ขี่จานวน 300 คน ในเดือนมิถุนายน 2003
เกี่ยวกับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตพิ บว่าร้ อยละ 95 ที่ร้ ูจกั เพียงชื่อเท่านัน้ มีเพียงส่วนน้ อยที่ใช้ งาน
ในระบบนี ้ โดยพบว่าการจราจรที่ติดขัดมีร้อยละ 30 อยู่บริ เวณด่านเก็บค่าผ่านทาง ดังนันแทนที
้
่จะทา
การขยายถนนควรที่จะมาเร่งการจราจรบริ เวณหน้ าด่านให้ ผ่านด่านไปได้ อย่างรวดเร็ วจึงเป็ นหนทางที่
ดีกว่า โดย Japan Public Expressway Corporation (JPEC) เห็นว่าระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
สามารถให้ รถยนต์ผ่านด่านได้ เร็ วกว่า 2-4 เท่าของระบบเก็บ ค่าผ่านทางแบบปกติ ในขณะที่การ
ตอบสนองการใช้ งานระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตใิ นญี่ปนยั
ุ่ งถือว่าช้ ามาก ผู้ขบั ขี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 76
มีความรู้ สึกในด้ านราคาค่าติดตังที
้ ่สูงมากคือ มีการติดตังระบบที
้
่ มีราคาประมาณ 30,000-40,000
เยน หรื อ 11,000-15,000 บาท โดยผู้ขบั ขี่มากกว่าร้ อยละ 70 ต้ องการราคาที่ต่ากว่า 5,000 เยน หรื อ
ไม่เกิน 2,000 บาท และถ้ าหากระบบสามารถใช้ สาหรับจอดรถในห้ างสรรพสินค้ าได้ ผู้ขบั ขี่จานวนมาก
ก็มีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินสาหรับระบบดังกล่าว
นอกจากนี ้ในขณะที่ยอดขายระบบ ETC มีระดับต่า บริ ษัททางด่วนทังสามในญี
้
่ปนจึ
ุ่ ง
ได้ มีการร่วมมือกันเพื่อการกระตุ้นยอดขายบัตร ETC โดยจัดให้ ส่วนลดร้ อยละ 20 สาหรับการเงินเติม
เงินค่าผ่านทางสาหรับผู้ใช้ บริ การระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ในช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน
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ค.ศ.2001 ถึง 30 มิถุนายน ค.ศ.2004 สาหรับผู้ลงทะเบียนในช่วง 30 พฤศจิกายน ค.ศ.2001 ถึง
มิถนุ ายน ค.ศ.2002 และสาหรับผู้ที่ลงทะเบียนตังแต่
้ กรกฎาคม ค.ศ.2002 จะได้ รับส่วนลดร้ อยละ 4.8
สาหรับเติมเงิน 10,000 เยน และ ร้ อยละ13.8 สาหรับเติมเงิน 50,000 เยน และบริ ษัททางพิเศษใน
ประเทศญี่ปนได้
ุ่ มีการร่ วมมือกันเจรจากับบริ ษัทผู้ผลิตและสัง่ ซื ้อเป็ นจานวนมาก ทาให้ ราคาลดลงมา
เหลือประมาณ 9,800 เยน นอกจากนี ้บริ ษัทยังมี กลยุทธ์ จ่ายค่า On-Board Unit (OBU) ตามแผนการ
ตลาดเช่น บริ ษัท Hanshin Expressway Corp. จ่ายค่า OBU ให้ 5,250 เยนต่อ OBU 1 ชิ ้น ทาให้ ผ้ ใู ช้
ETC เพิ่มขึ ้นและบริ ษัท Hanshin Expressway ได้ ทาการศึกษาพฤติกรรมเพื่อหาว่าเหตุใดผู้ใช้ ทาง
พิเศษไม่ใช้ ระบบ ETC จากผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ ทางระบบเงินสดส่วนใหญ่ต้องการใบเสร็ จในการใช้
เบิกเงินค่าเดินทางและราคาของ OBU ยังสูงอยู่ โดยที่ประเทศญี่ ปนได้
ุ่ ตงเป
ั ้ ้ าว่าจะมีผ้ ใู ช้ ETC ทัว่
ประเทศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 95 ในปี ค.ศ. 2011 (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2553)
ETC portal site (2011) พบว่าจากปี ค.ศ.2000 ประเทศญี่ปนตั
ุ่ งเป
้ ้ าหมายว่าจะมี
จานวนผู้ใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในอีก 5 ปี ข้ างหน้ าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 50 จากรูปที่ 2.12 จะเห็น
ได้ ว่ามีจานวนผู้ใช้ ตงแต่
ั ้ ปี ค.ศ. 2003-2005 เพิ่มมากกว่าร้ อยละ 50 ซึ่งถือว่าประเทศญี่ปนได้
ุ่ ประสบ
ผลส าเร็ จ ทางด้ านการเปลี่ ยนลัก ษณะการช าระค่าผ่านทางของผู้ใ ช้ เ ป็ นอย่างดียิ่ ง นอกจากนี ย้ ัง
สามารถวัดค่าความติดขัดได้ คือ ปี ค.ศ.2003 มีคา่ ความติดขัด 230.2 กิโลเมตรชัว่ โมงต่อวัน ขณะที่มี
จานวนผู้ใช้ ETC ร้ อยละ 18.10 ปี ค.ศ.2004 มีคา่ ความติดขัด 71.90 กิโลเมตรชัว่ โมงต่อวัน ขณะที่มี
จานวนผู้ใช้ ETC ร้ อยละ 34.00 และเมื่อปี ค.ศ.2005 มีคา่ ความติดขัดเหลือเพียง 4.7 กิโลเมตรชัว่ โมง
ต่อวัน โดยมีจานวนผู้ใช้ ระบบ ETC ร้ อยละ 55.70 ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ
อัตโนมัติสามารถช่วยลดปั ญหาการจราจรติดขัด ได้ มากถึงร้ อยละ 94 จากปี ค.ศ. 2003 - 2005 และ
จากการลดปั ญหาความติดขัดของการจราจรทาให้ สามารถช่วยลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ใน
อากาศได้ เช่นในเมืองโตเกียวปี ค.ศ.2000 มีจานวนก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ประมาณ 5,000 ตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ ปี ในขณะที่ปีค.ศ.2005 ที่มีผ้ ใู ช้ ระบบ ETC มากกว่าร้ อยละ 50 ทาให้ ปริ มาณ
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ลดลงเหลือเพียง 2,400 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ ปี จะเห็นได้ ว่าปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ลดลงถึงร้ อยละ 52
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ร้ อยละผู้ใช้ ETC
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รูปที่ 2.12 ปริมาณผู้ใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตใิ นปี ค.ศ. 2003-2005
ที่มา: Japan Highway Public Corporation (2011).
2.3.4 ระบบเก็บค่ ำผ่ ำนทำงอัตโนมัตใิ นประเทศอังกฤษ
ระบบ M6 Toll เป็ นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในประเทศอังกฤษโดยบริ ษัท
Midland Expressway Limited เริ่ มเปิ ดให้ บริ การระบบอัตโนมัติเมื่อเดือน ธันวาคม ค.ศ 2003 ใน
เส้ นทางตะวันตกของประเทศอังกฤษซึ่งเป็ นเส้ นทางมอเตอร์ เวย์ที่แออัดเส้ นหนึ่งของประเทศ โดยการ
เริ่มใช้ งานระบบนันจะต้
้ องซื ้อกล่อง (TAG) ซึง่ มีราคา 25 ปอนด์ จากปกติราคา 40 ปอนด์ ดังรูปที่ 2.13
รูปแบบกล่อง M6 TOLL และต้ องมีการเติมเงินล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 ปอนด์ การชาระค่าผ่านทางจะ
แบ่งตามประเภทรถและตามช่วงเวลาที่ใช้ ดงั ตารางที่ 2.3 โดยช่องทาง M6 Toll ดังรูปที่ 2.14 จะได้
ส่วนลดร้ อยละ 5 จากราคาปกติ (ชาระเงินสด)
จากตารางที่ 2.3 พบว่าราคาค่าผ่านทางโดยการใช้ ระบบ M6 จะลดค่าผ่านทางร้ อย
ละ 5 ทุกช่วงเวลาโดยราคาค่าผ่านทางแต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกันคือ ช่วง 6.00-23.00 น. วันจันทร์
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ถึงศุกร์ จะมีราคาค่าผ่านทางสูงที่สดุ รองมาคือวันเสาร์ อาทิตย์ และช่วงเวลา 23.00-6.00 น. ของทุกวัน
จะมีคา่ ผ่านทางราคาต่าที่สดุ
ตารางที่ 2.3 อัตราค่าผ่านทางจ่ายเงินสดและระบบ M6 TOLL ตามประเภทรถและช่วงเวลา
ช่วงเวลา
ประเภทรถ
6.00-23.00 น.
23.00-6.00 น.
จันทร์ – ศุกร์ เสาร์ – อาทิตย์
ทุกวัน
มอเตอร์ ไซค์
เงินสด
3.00
2.80
1.80
M6 TOLL
รถยนต์โดยสาร
เงินสด
5.50
4.80
3.80
M6 TOLL
5.22
4.56
3.61
รถยนต์มีรถพ่วง
เงินสด
10.00
8.60
6.60
M6 TOLL
9.50
8.17
6.27
รถตู้ หรื อ รถบัส หรื อ รถขนาด
เงินสด
11.00
9.60
8.60
ใหญ่ขึ ้นไป
M6 TOLL
10.45
9.12
8.17
ที่มา: Midland Expressway Limited (MEL) (2012).

รูปที่ 2.13 กล่อง M6 Toll
ที่มา: Midland Expressway Limited (MEL) (2012).
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รูปที่ 2.14 ช่องทาง M6 TOLL
ที่มา: Midland Expressway Limited (MEL) (2012).
2.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การเลือกใช้ หรื อเลือกไม่ใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของกลุ่มผู้ขบั ขี่อาจมีผลมา
จากหลายปั จจัยด้ วยกันดัง เช่นงานวิจยั ของ Holguin-Veras และ Preziosi (2010) ได้ ทาการศึกษา
กลุ่มผู้ขบั ขี่ในนิวยอร์ กและนิวเจอร์ ซีย์เกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่ องระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (EZPass) โดยกลุม่ ตัวอย่างนี ้ประกอบด้ วยร้ อยละ 73 เป็ นกลุ่มที่ใช้ E-ZPass และร้ อยละ 26 ไม่ได้ ใช้ EZpass
จากตารางที่ 2.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 57.43 ตระหนักถึงส่วนลดจาก
การใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ และร้ อยละ 42.57 ไม่ได้ ตระหนักถึงส่วนลดดังกล่าว ส่วนผู้ใช้
E-ZPass ร้ อยละ 65.68 ตระหนักถึงส่วนลดและร้ อยละ 34.32 ไม่ตระหนักถึงส่วนลดค่าผ่านทาง ผู้ที่ใช้
เงินสดร้ อยละ 34.81 ไม่ตระหนักส่วนลดและร้ อยละ 65.19 ตระหนักถึงส่วนลดค่าผ่านทาง ดังนันจะ
้
เห็นได้ ว่ากลุ่มที่ใช้ E-ZPass จะมีความตระหนักถึงส่วนลดจากค่าผ่านทางมากกว่ากลุ่มที่ใช้ เงินสด
โดยเหตุผลของผู้ที่ชื่นชอบต่อระบบ E-ZPass สาเหตุหลักคือประหยัดเวลา และทาให้ รวดเร็ วมากถึง
กว่าร้ อยละ 70 ส่วนเหตุผลอื่นๆคือ ไม่ต้องทอนเงิน ประหยัดเงินจากส่วนลดมากกว่าการใช้ เงิน สด ไม่
ต้ องมีปฏิสมั พันธ์กบั คนเก็บเงิน ไม่ต้องการเก็บใบเสร็จรับเงิน เป็ นต้ น
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ตารางที่ 2.4 กลุม่ ตัวอย่างและความตระหนักส่วนลดค่าผ่านทาง
ร้ อยละกลุม่ ตัวอย่าง ร้ อยละผู้ใช้ E-ZPass
ตระหนักส่วนลดค่าผ่านทาง
57.43
65.68
ไม่ตระหนักส่วนลดค่าผ่านทาง
42.57
34.32
ที่มา: Holguin-Veras และ Preziosi (2010).

ร้ อยละผู้ใช้ เงินสด
34.81
65.19

ส่วนผู้ที่ไม่ชื่นชอบต่อระบบ E-ZPass นันสาเหตุ
้
หลักไม่ได้ ระบุ สาเหตุอื่นๆ คือ ร้ อยละ
8 กลัวเครื่ องไม่อ่านบัตร กลัวเครื่ องคิดเงินเกินและไม่อยากให้ ร้ ู ข้อมูลส่วนตัว ร้ อยละ 3 ไม่ต้องการ
จ่ายเงินสดสะสมในบัตรก่อนใช้ ร้ อยละ 1 ยากในการติดตามเงินที่ใช้ ไปและซับซ้ อนเกินไปต่อการใช้
งาน ร้ อยละ 5 ไม่คิดว่าสามารถผ่านได้ เร็ วขึ ้น ร้ อยละ 7 ไม่ทราบว่า E-ZPass คือช่องทางใด เป็ นต้ น
กลุ่มผู้ที่ไม่ได้ ใช้ ระบบ E-ZPass นันได้
้ มีการเสนอแนะวิธีในการทาให้ สนใจระบบนี ้มากขึ ้น คือ ร้ อยละ
11 ให้ ส่วนลดที่มากขึ ้น ร้ อยละ 9 การมีช่องทาให้ รถสามารถขับผ่านได้ เร็ วยิ่งขึ ้น ร้ อยละ 8 ให้ ความ
มัน่ ใจได้ ว่าจะไม่มีการนาข้ อมูลส่วนตัวไปใช้ ร้ อยละ 7 การแยกช่องทาง E - ZPass จากการจราจรอื่น
ๆและไม่มีคา่ ธรรมเนียมรายเดือน เป็ นต้ น
งานวิจยั Holguin-Veras และ Preziosi (2010) ได้ ทาการวิเคราะห์ การตัดสินใจใช้ EZPass หรื อไม่ใช้ E-ZPass โดยใช้ วิธี Discrete choice model ได้ ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 2.5 จะ
เห็นได้ ว่าการตระหนักถึงส่วนลดจากค่าผ่านทาง ส่วนลดค่าผ่านทาง ปริ มาณการเดินทางต่อเดือน
กลุม่ คนผิวขาว เพศชาย อายุ มีคา่ สัมประสิทธิ์ที่เป็ นบวก นัน่ หมายความว่าปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้ E-ZPass คือ เมื่อตระหนักถึง ส่วนลดค่าผ่านทางมากขึน้ จะมี แนวโน้ มการใช้ E-ZPass
มากขึ ้นด้ วย เมื่อส่วนลดค่าผ่านทางเพิ่มมากขึ ้นกลุ่มตัวอย่างจะมีแนวโน้ มใช้ E-ZPass มากขึ ้น เมื่อ
กลุม่ ตัวอย่างมีปริมาณการเดินทางต่อเดือนมากจะส่งผลให้ มีแนวโน้ มใช้ E-ZPass มากขึ ้น กลุ่มคนผิว
ขาวและเพศชายมีแนวโน้ มใช้ E-ZPass มากขึ ้นและเมื่ออายุเพิ่มขึ ้นโอกาสที่จะใช้ E-ZPass จะมากขึ ้น
ด้ วย ส่วนรายได้ ครัวเรื อนต่อปี น้ อยกว่า 35,000 เหรี ยญสหรัฐ มีคา่ สัมประสิทธิ์ เป็ นลบคือมีแนวโน้ ม
ตัดสินใจใช้ น้อยลง ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ ต่อครัวเรื อน 35,000 - 55,000 เหรี ยญสหรัฐ และ 55,000 75,000 เหรี ยญสหรัฐ มีค่าสัมประสิทธิ์ เป็ นบวกนัน่ หมายความว่าเมื่อรายได้ ครัวเรื อนต่อปี มากขึ ้น
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ E-ZPass เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ส่วนตัวแปรที่สาคัญบางอย่างที่ไม่มีนยั สาคัญ
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ทางสถิติ เช่น เวลาการเดินทางและเวลาที่ประหยัดได้ จากการผ่านทาง ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าส่วนลดค่า
ผ่านทางเป็ นเหตุผลหลักสาหรับการใช้ E-ZPass
ตารางที่ 2.5 ค่าสัมประสิทธิ์และค่า t ของแต่ละตัวแปร
ตัวแปร
คาอธิบาย
ค่าสัมประสิทธิ์
AD การตระหนักถึงส่วนลดค่าผ่านทาง (1 = ใช่)
0.922424
TS ส่วนลดค่าผ่านทาง (เหรี ยญสหรัฐ)
0.603835
TRIPS ปริมาณการเดินทางต่อเดือน
0.037132
WHITE ลักษณะผิวขาว (1 = ใช่)
0.514877
COL การสาเร็จการศึกษา (1 = ใช่)
-1.303235
MALE เพศชาย (1 = ใช่)
3.739781
AGE อายุ (ปี )
0.034280
AHI-1 รายได้ ครัวเรื อนน้ อยกว่า 35,000 เหรี ยญสหรัฐต่อปี
-3.085975
AHI-2 รายได้ ครัวเรื อนระหว่าง 35,000-55,000 เหรี ยญสหรัฐต่อปี
0.050974
AHI-3 รายได้ ครัวเรื อนระหว่าง 55,000-75,000 เหรี ยญสหรัฐต่อปี
0.121921
ADSI อิทธิพลร่วมระหว่างการตระหนักถึงส่วนลดค่าผ่านทางและ
0.741931
การอาศัยใน Staten Island (AD * SI)
MAGE อิทธิพลร่วมระหว่างเพศชายและอายุ (MALE * AGE)
-0.049160
CASH จ่ายค่าผ่านทางด้ วยเงินสด
1.428492
ที่มา: Holguin-Veras และ Preziosi (2010).

ค่า t-Stat
2.466
3.311
1.757
1.130
-2.504
2.011
2.522
-1.781
1.119
3.622
1.273
-1.272
1.265

จากตารางที่ 2.6 จะเห็นได้ ว่าค่าที่ได้ จากแบบจาลองการใช้ E-ZPass เท่ากับร้ อยละ
67.83 และจากการวัดข้ อมูลจริ งเท่ากับร้ อยละ 73.27 โดยจะเห็นว่าค่าที่ได้ จากแบบจาลอง และจาก
ข้ อมูลจริงทังกลุ
้ ม่ ผู้ขบั ขี่ที่ใช้ E-ZPass และจ่ายแบบเงินสดมีความใกล้ เคียงกันดีคือมีความแตกต่างกัน
ประมาณร้ อยละ 6
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ตารางที่ 2.6 การทดสอบค่าที่ได้ จากแบบจาลองกับค่าจากการวัด
ร้ อยละ (จากแบบจาลอง)
E-ZPass
67.83
เงินสด
32.17
รวม
100.0
ที่มา: Holguin-Veras และ Preziosi (2010).

ร้ อยละ (จากการสารวจ)
73.27
26.73
100.00

การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาดการใช้ E-Zpass กับส่วนลดค่าผ่านทางและ
ความตระหนักถึงส่วนลดค่าผ่านทางดังรู ปที่ 2.15 และรู ปที่ 2.16 โดยจากรู ปที่ 2.15 แสดงให้ เห็นว่า
เมื่อส่วนลดค่าผ่านทางเพิ่มมากขึ ้นจากกรณีฐานร้ อยละการใช้ E-ZPass จะเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ถ้ า
ส่วนลดค่าผ่านทางเท่ากับ 10 เหรี ย ญสหรั ฐ จะมี ผ้ ูใช้ E-ZPass ถึง ร้ อยละ 97 และจ านวนผู้ใ ช้
E-ZPass มากขึ ้นร้ อยละ 4 ทุกๆ 1 เหรี ยญสหรัฐ ส่วนลดค่าผ่านทาง และจากรูปที่ 2.16 เมื่อร้ อยละ
ความตระหนักด้ านส่วนลดค่าผ่านทางสูงขึ ้นทาให้ ร้อยละการใช้ E-ZPass เพิ่มขึ ้นแต่ไม่ได้ เพิ่มสูงขึ ้น
มากอย่างชัดเจนคือ เพิ่มขึน้ เพียงร้ อยละ 4.5 อาจจะเป็ นไปได้ ว่ากลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 34.32 ที่ใช้
E-ZPass แต่ไม่ได้ ตระหนักถึงส่วนลดจากการใช้ ระบบ E-ZPass ดังกล่าว
จากการวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาดจะเห็นได้ ว่าระดับของส่วนลดค่าผ่านทางมี
ผลกระทบเป็ นอย่างมากต่อจานวนผู้ใช้ ระบบ E-ZPass ดังนันการให้
้
สว่ นลดค่าผ่านทางจะเป็ นการเพิ่ม
จานวนผู้ใช้ E-ZPass ในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ ใช้ ระบบดังกล่าวอยู่ในปั จจุบนั นอกจากการวิเคราะห์ผ้ ใู ช้ EZPass ของรถยนต์โดยสารและยังมีงานวิจยั ที่คล้ ายกันนี ้แต่ทาการวิเคราะห์การใช้ E-ZPass ของ
รถบรรทุกดังงานวิจยั ของ Holguin-Veras และ Wang (2010) ได้ ทาการวิเคราะห์โดยใช้ Discrete
choice model เปรี ยบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกดังตารางที่ 2.7

30

รูปที่ 2.15 ส่วนลดค่าผ่านทางและร้ อยละผู้ใช้ E-ZPass
ที่มา: Holguin-Veras และ Preziosi (2010).

รูปที่ 2.16 การตระหนักส่วนลดค่าผ่านทางและร้ อยละผู้ใช้ E-ZPass
ที่มา: Holguin-Veras และ Preziosi (2010).
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จากตารางที่ 2.7 จะเห็นได้ ว่าทังสองกลุ
้
่มตัวอย่างมีความตระหนักถึงส่วนลดต่อการ
ใช้ ระบบอัตโนมัติ แต่ส่วนลดค่าผ่านทางและการประหยัดเวลามีผลของค่าสัมประสิทธิ์ ที่แตกต่างกัน
คือ รถยนต์โดยสารมีแนวโน้ มที่จะใช้ ระบบ ETC เนื่องจากส่วนลดค่าผ่านทางแต่ในขณะที่รถบรรทุกไม่
สนใจถึงส่วนลดดังกล่าว และการประหยัดเวลารถบรรทุกมีค่าสัมประสิทธิ์ ที่สูงมากในขณะที่รถยนต์
โดยสารมีคา่ สัมประสิทธิ์ที่น้อยกว่ามาก
ตารางที่ 2.7 ค่าสัมประสิทธิ์ของ Discrete choice model ระหว่างรถยนต์โดยสาร และรถบรรทุก
รถยนต์โดยสาร
รถบรรทุก
การตระหนักถึงส่วนลดต่อการใช้ ระบบอัตโนมัติ
บวก
บวก
ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก
บวก
บวก
ส่วนลดค่าผ่านทาง
บวก
ไม่มีผลกระทบ
การประหยัดเวลา
ไม่มีผลกระทบ
บวก
ที่มา: Holguin-Veras และ Wang (2010)
งานวิจยั ของ Riley (2008) ศึกษาถึงค่าเฉลี่ยของปั จจัยต่างๆเกี่ยวกับ FasTrak ดังรูป
ที่ 2.15 และร้ อยละของระดับความสาคัญของปั จจัยที่เกี่ยวกับ FasTrak ดังตารางที่ 2.8 จะเห็นได้ ว่าผู้
ขับขี่ส่วนใหญ่ให้ ความสาคัญกับส่วนลดค่าผ่านทางมากที่สดุ คือมีร้อยละความสาคัญมากสูงที่สดุ ถึง
ร้ อยละ 42.2 และผู้ขบั ขี่ส่วนน้ อยให้ ความสาคัญต่อการป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลสาคัญน้ อยที่สุดคือ
ร้ อยละ 3.10 ถึงอย่างไรผู้ขบั ขี่ยงั ต้ องการให้ ปรับปรุงการรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลมากกว่าการปรับปรุ ง
โครงสร้ างของทางเช่น การเพิ่มความเร็ วและการป้องกันการข้ ามช่องจราจรของรถยนต์ และจากรูปที่
2.17 จะเห็นได้ ว่าผู้ใช้ ส่วนใหญ่ในความส าคัญกับส่วนลดค่าผ่านทางสูงที่ สุดคือมีค่าเฉลี่ ย 3.59
รองลงมาการเพิ่มช่องทาง FasTrak มีคา่ เฉลี่ย 3.54 การป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคล การป้องกันการข้ าม
ช่องจราจรปกติกบั FasTrak การเพิ่มจานวนผู้ใช้ FasTrak มีคา่ เฉลี่ย 3.26 3.23 3.21 ตามลาดับ และ
การเพิ่มความเร็วในการผ่านช่องมีคา่ เฉลี่ยต่าที่สดุ คือ 2.97
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รูปที่ 2.17 ค่าเฉลี่ยของแต่ละปั จจัยที่สง่ ผลต่อ FasTrak
ที่มา: Riley (2008).
ตารางที่ 2.8 ร้ อยละของระดับความสาคัญแต่ละปั จจัย
สาคัญ สาคัญ ค่อนข้ าง
มาก
สาคัญ
การเพิ่มช่องทาง FasTrak
21.3 32.1 31.0
การป้องกันการข้ ามช่องจราจร 18.8 26.8 28.2
ปกติกบั FasTrak
การเพิ่มจานวนผู้ใช้ FasTrak
15.3 31.7 30.0
การเพิ่มการป้องกันข้ อมูลส่วน 14.3 25.8 36.9
บุคคล
43.9 15.0
เพิ่มความเร็วในการผ่านช่อง
6.6
FasTrak
42.2 15.3 18.5
ส่วนลดค่าผ่านทาง
ที่มา: Riley (2008).

ไม่คอ่ ย
สาคัญ
11.1
15.0

สาคัญ
น้ อย
3.8
7.3

ไม่แสดง
ความเห็น
0.7
3.8

8.7
18.8

9.8
3.1

4.5
1.0

15.3

12.9

6.3

10.1

11.5

2.4
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จากข้ อมูลข้ างต้ นเนือ้ หาในบทนีก้ ล่าวถึงระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริ กา มาเลเซีย ญี่ปนุ่ และอังกฤษ นอกจากนันยั
้ งมีงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ องกับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ ว่างานวิจยั ได้ มีการให้ ส่วนลดค่าผ่าน
ทางเป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ ในกลุ่มผู้ขบั ขี่รถยนต์โดยสาร และในต่างประเทศส่วนใหญ่มีนโยบายการให้
ส่วนลดการเดินทางเป็ นนโยบายหลักของการใช้ ระบบจัดเก็ บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ดัง นัน้ ผู้วิจัยจึง
ต้ องการศึกษากลยุทธ์ที่เกี่ยวข้ องกับระบบ Easy Pass เพื่อให้ กลุ่มผู้ขบั ขี่ที่ไม่ใช้ ระบบดังกล่าวเปลี่ยน
มาใช้ มากขึ ้น เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและเป็ นการเพิ่มจานวนกลุ่มผู้ใช้ ระบบ Easy Pass
มากยิ่งขึ ้นในอนาคต

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
เนื ้อหาในบทที่ 3 จะกล่าวถึงแนวทางและวิธีการดาเนินการวิจยั โดยสามารถแบ่งได้
เป็ น 5 ส่วนได้ แก่ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ทาการศึกษา การ
ออกแบบการทดลอง และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้ อมูลนี ้ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามสาหรับการเก็บข้ อมูล สอบถามถึงกลยุทธ์ ตา่ งๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตติ อ่ การตัดสินใจเลือกใช้ หรื อไม่เลือกใช้ ในแต่ละบุคคล เพื่อ
ศึกษาถึง ปั จ จัยที่ส่ง ผลต่อการเลื อกใช้ ห รื อไม่เลื อกใช้ และศึกษาถึง กลยุทธ์ ที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้ องการเลือกใช้ มากที่สดุ
สถานที่ทาการเก็บข้ อมูลคือจุดพักรถบริ เวณทางพิเศษศรี รัช (ระบบทางด่วนขันที
้ ่ 2)
ด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่น ดังรู ปที่ 3.1 และทางพิเศษเฉลิมมหานครบริ เวณบางนา (ขาออก) ใน
สถานีบริ การน ้ามัน ปตท. เนื่องจากจุดพักรถนีเ้ ป็ นสถานที่ ที่มีทงั ้ บริ การน ้ามัน ก๊ าซ NGV บริ การ
ห้ องน ้า ร้ านอาหาร ธนาคาร ดังรูปที่ 3.2 จึงทาให้ ผ้ ทู ี่มาใช้ บริ การสามารถตอบแบบสอบถามได้ อย่าง
สะดวกมากยิ่งขึ ้น
เวลาที่ทาการเก็บแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ นสองช่วงเวลาคือ ช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
และในเวลาเร่ งด่วน เนื่องจากนอกช่วงเวลาเร่งด่วนจะได้ กลุ่มตัวอย่างที่อาจจะไม่ได้ ใช้ ทางพิเศษเป็ น
ประจาหรื อปั จจัยด้ านเวลาอาจไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้ หรื อไม่เลือกใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ทางพิเศษในเวลาเร่ งด่วนอาจจะเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ทางพิเศษค่อนข้ างเป็ น
ประจาและปั จจัยด้ านเวลาเป็ นสิ่งที่ให้ ความสาคัญ คือทาการเก็บแบบสอบถามนอกช่วงเวลาเร่งด่วน
เวลา 10:00-15:00 น. สาหรับในเวลาเร่งด่วนจะเก็บเวลา 17:00-20:00 น. ซึ่งเลือกเก็บแบบสอบถาม
ในช่วงเวลาเย็นเนื่องจากผู้ขบั ขี่สว่ นใหญ่เดินทางกลับบ้ านจึงไม่ต้องรี บเร่งในการเดินทางมากนัก
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ด่านเก็บค่าผ่านทาง
จุดพักรถ

รูปที่ 3.1 บริเวณที่ทาการเก็บแบบสอบถาม (ด่านประชาชื่น)
ที่มา: Google map: Online (2011).

บริ เวณเก็บแบบสอบถาม

รูปที่ 3.2 บริเวณที่ทาการเก็บแบบสอบถาม (สถานีบริ การน ้ามัน ปตท.บางนา)
ที่มา: Google map: Online (2011).
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3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
กลุม่ ตัวอย่างที่ทาการศึกษานี ้คือกลุม่ ผู้ขบั ขี่ที่ใช้ บริการทางพิเศษแต่ไม่ใช้ ระบบเก็บค่า
ผ่านทางอัตโนมัติอยู่ในปั จจุบนั โดยเส้ นทางที่ผ้ ขู บั ขี่ใช้ จะต้ องเป็ นเส้ นทางที่มีการติดตังระบบเก็
้
บค่า
ผ่านทางอัตโนมัติเท่านันเพื
้ ่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบพฤติกรรมและทัศนคติตอ่ ปั จจัยการเลือกใช้ และ
ไม่เลือกใช้ ของผู้ขบั ขี่ได้ โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัย ความน่าจะเป็ น (Probability Sampling)
ด้ วยวิธี การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ วิธีการสอบถามกลุ่ม ตัวอย่างจาก
แบบสอบถาม ถามกลุ่ม ผู้ขับขี่ บริ เ วณจุดพักรถของทางพิเ ศษที่ มี การติด ตัง้ ระบบเก็ บค่า ผ่านทาง
อัตโนมัติ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทาโดยการพิจารณาจากสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทังหมดและใช้
้
วิธี
ของ Yamane (1967) คานวณหาจานวนตัวอย่างที่ต้องทาการเก็บข้ อมูล โดยพิจารณาสูตรคานวณ
ภายใต้ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ค่าสัดส่วนในประชากรของตัวแปรเท่ากับ 0.5 และค่าความ
คลาดเคลื่อนในการสุ่ม ตัวอย่างร้ อยละ 5 โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ ทางพิเศษรวมทุกด่านมีจานวน
481,868,424 เที่ยวต่อปี (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2553) หรื อประมาณ 1,320,187 เที่ยวต่อ
วัน มีการจานวนขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ดังนี ้
n

โดยที่

N
1,320,187

 400
2
1  Ne
1  1,320,187(0.05) 2

คือความคลาดเคลื่อนในการสุม่ ตัวอย่าง
N คือจานวนประชากร
n คือจานวนกลุม
่ ตัวอย่าง
e

3.3 ตัวแปรที่ทำกำรศึกษำ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้ องในงานวิจยั สามารถแบ่งได้ ออกเป็ น 3 ประเภทดังนี ้
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1) คุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Characteristics) เป็ น
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ขบั ขี่ เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน เป็ นต้ น
2) ข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง เพื่อสอบถามการเลือกใช้ รูปแบบการชาระค่าผ่านทาง
ในปั จจุบนั ปริ มาณการใช้ ทางพิเศษต่อสัปดาห์ ช่วงเวลาที่ใช้ วัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง
3) กลยุทธ์ ส่งเสริ มการใช้ Easy Pass ที่ผ้ ขู บั ขี่ให้ ความสนใจ เรี ยงลาดับความสนใจ
ความตระหนัก ถึ ง ส่ว นลดค่าผ่า นทางและให้ ผ้ ูขับ ขี่ เ ลื อกตอบการเลื อ กใช้ แ ละไม่
เลือกใช้ ในทุกระดับของแต่ละกลยุทธ์
การจัดกลุม่ กลยุทธ์ทางการตลาดใช้ หลักส่วนผสมทางการตลาด (8P) มีรายละเอียดดังนี ้ (โชติ
อนันต์ พฤทธิ์พรชนัน, 2554)
1. กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) เป็ นการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทัง้
คุณสมบัติที่จะต้ องสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภค การนาสินค้ าไปเปรี ยบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์ของคูแ่ ข่งขันในท้ องตลาดว่ามีจดุ เด่นและจุดด้ อยอย่างไรจะต้ องรู้วา่ สินค้ าเรามีอะไรเด่นกว่า
2. กลยุทธ์ ราคา (Price Strategy) การกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์สินค้ าถื อเป็ นกล
ยุทธ์ สาคัญ ของแผนงานทางการตลาด ต้ องคานึงถึงปั จจัยของต้ นทุนการผลิตบวกกับผลกาไรที่
ต้ องการจะได้ จากการขายผลิตภัณฑ์แล้ วจึงทาการกาหนดราคาขายออกมา นอกจากนี ้การกาหนด
ราคายังแสดงถึงตาแหน่งที่สินค้ าอยู่ด้วย ซึ่งการตังราคาอาจจะตั
้
งใกล้
้ เคียงกับสินค้ าประเภทเดียวกัน
บนท้ อ งตลาด หรื อน้ อยกว่าถ้ า ต้ องการแย่ง ชิ ง ฐานลูกค้ าและมากกว่า ถ้ าต้ องการวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ให้ อยูเ่ หนือกว่าผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป
3. กลยุทธ์ การจัดจาหน่าย (Place Strategy) ช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ นกลยุทธ์ ที่
สาคัญ เพราะถ้ าสามารถหาช่องทางการกระจายสินค้ าไปสู่มือผู้บริ โภคได้ มาก ผลกาไรก็จะเพิ่มสูงขึ ้น
ตามไปด้ วย โดยช่องทางการจัดจาหน่ายที่นิยมใช้ กนั ในปั จจุบนั มีสองรูปแบบคือ การขายไปสู่มือของ
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ผู้บริ โภคโดยตรงโดยจะได้ กาไรมากกว่า และการขายผ่านพ่อค้ าคนกลางจะช่วยในเรื่ องของยอดการ
จาหน่ายที่สงู ขึ ้นเนื่องจากเครื อข่ายพ่อค้ าคนกลาง
4. กลยุท ธ์ การส่ง เสริ ม การตลาด (Promotion Strategy) การส่ง เสริ ม การตลาด
สามารถช่วยส่งเสริ มการขายสินค้ าได้ เป็ นอย่างดี โดยกลยุทธ์ การตลาดนีจ้ ะต้ องช่วยส่งเสริ มและ
สอดคล้ องไปกับกลยุทธ์ อย่างอื่นด้ วย การส่งเสริ มการตลาดสามารถทาได้ หลายวิธี เช่น การลด แลก
แจก แถม เป็ นต้ น
5. กลยุทธ์ การบรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy) บรรจุภัณฑ์ เปรี ยบเสมื อนเป็ น
หน้ าตาของสินค้ า ดังนันการออกแบบรู
้
ปลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์จึงเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญอย่างหนึ่ง โดยหลัก
สาคัญที่ควรจะต้ องคานึงถึงเมื่อทาการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตามแผนการกลยุทธ์นี ้ก็คือจะต้ องมีความ
สวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และโดดเด่นเมื่อนาไปวางบนชันสิ
้ นค้ า และเมื่อเปรี ยบเทียบกับของ
คูแ่ ข่งจะต้ องมีความเหนือชันกว่
้ าจึงจะประสบความสาเร็จ
6. กลยุท ธ์ ก ารใช้ พ นัก งานขาย (Personal Strategy) พนัก งานขายที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์จะมีเทคนิคการจูงใจลูกค้ าให้ สนใจและตัดสินใจซื ้อ การขายโดยใช้
พนั ก งานขายนั น้ เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขายและเพื่ อ สร้ างสั ม พั น ธ์ ภ าพระยะยาวกั บ ลู ก ค้ าอี ก ด้ วย
7. กลยุทธ์ การให้ ข่าวสาร (Public Relation Strategy) การให้ ข่าวสารนันเพื
้ ่อสร้ าง
ทัศ นคติที่เ ป็ นบวกต่อสิ น ค้ า และกิ จ การ และเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ในระยะยาว โดยสิ่ ง ที่ ต้ อ ง
พิจารณาอย่างยิ่งในการให้ ข่าวสารคือ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ รับข่าวสารและสื่ อโฆษณาที่จะใช้
เพื่อการสื่อข่าวสาร
8. กลยุทธ์พลัง (Power Strategy) หมายถึงอานาจในการต่อรองและควบคุม ถือเป็ น
สิ่งที่ยากที่สดุ ในการทาให้ เกิดขึ ้น แต่ก็เป็ นสิ่งที่จาเป็ นและจะขาดเพราะอานาจต่อรองจะใช้ สาหรับการ
ต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการค้ าให้ บริษัทได้ รับข้ อเสนอที่ดีที่สดุ ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกัน
ตามกรอบได้ อย่างลงตัว
ในงานวิจยั นี ้ได้ คดั เลือกกลยุทธ์ จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆจะเห็นได้ ว่าประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ มีการใช้ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด เช่น E-Zpass (New Jersey
Department of Transportation (NJDOT), 2011) มีการให้ ส่วนลดค่าผ่านทางหรื อเมื่อมีการเดินทาง
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หลายครัง้ ในหนึ่งเดือนจะได้ รับอัตราการเดินทางพิเศษ เช่น การซื ้อการเดินทางล่วงหน้ า 20 เที่ยว
ภายในระยะเวลา 35 วัน จะได้ รับส่วนลดมากกว่าการจ่ายรายครัง้ เป็ นจานวน 4 เหรี ยญสหรัฐ EZ
TAG (Harris County Toll Road Authority (HCTRA), 2011) และ FasTrak (U.S. Department of
Transportation's Intelligent Transportation Systems, 2011) มีการให้ ส่วนลดค่าผ่านทาง เช่น ที่
สะพานโกลเดนเกตมีคา่ ผ่านทางปกติ 6 เหรี ยญสหรัฐ แต่เมื่อใช้ ระบบนี ้ค่าผ่านทางเพียง 5 เหรี ยญ
สหรัฐ ประเทศมาเลเซียได้ มีการใช้ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดเช่นกัน เช่น Touch ’n Go (Touch
'n Go Sdn Bhd, 2011) มีการให้ ส่วนลดค่าผ่านทางสาหรับการลงทะเบียนรู ปแบบต่างๆ เช่น การ
ลงทะเบียนแบบ Frequent Travellers Programme ให้ ส่วนลดร้ อยละ 20 สาหรับผู้ที่มีการเดินทางขัน้
ต่า 80 ครัง้ ในหนึง่ เดือน
นอกจากนันยั
้ งสามารถเพิ่มความสะดวกของบัตรเช่นสามารถใช้ ชาระในร้ านอาหาร ค่าที่จอด
รถ รถโดยสารสาธารณะ รถไฟฟ้า รถราง ซื ้อบัตรชมภาพยนตร์ ค่าโดยสารรถแท็กซี่ได้ อีกด้ วย ประเทศ
ญี่ปนมี
ุ่ การใช้ กลยุทธ์ทงด้
ั ้ านราคาเช่น มีการจ่ายค่า On-Board Unit (OBU) ให้ 5,250 เยนต่อ OBU 1
ชิ ้น และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริ มการขายคือ มีการให้ ส่วนลดสาหรับการเติมเงินค่าผ่านทางร้ อยละ 20
สาหรับผู้ลงทะเบียนในช่วง 30 พฤศจิกายน ค.ศ.2001 ถึง มิถนุ ายน ค.ศ.2002 ส่วนในประเทศไทยได้
มีการใช้ กลยทธ์ ด้านราคาคือให้ ส่วนลดสาหรับค่ามัดจาบัตรจาก 1,000 บาท เหลือ 800 บาท กลยุทธ์
ด้ านการจัดจาหน่าย คือมีการเพิ่มจุดเติมเงิน ที่ธนาคาร กลยุทธ์ ด้านการส่งเสริ มทางการตลาดคือให้
ส่วนเพิ่มสาหรับการเติมเงินค่าผ่านทางจากการเติมเงินทุก 500 บาท ได้ ส่วนเพิ่ม 25 บาท เป็ นต้ น จะ
เห็นได้ ว่าประเทศดังที่ได้ กล่าวข้ างต้ นได้ ใช้ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการจัดจาหน่ายและกลยุทธ์
ด้ านการส่งเสริมทางการตลาดดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงได้ ทาการจัดกลุม่ กลยุทธ์แบ่งออกเป็ นสามกลุม่ ดังนี ้
1. กลยุทธ์ ราคา (Price Strategy) ในปั จจุบนั การทางพิเศษได้ มีการลดเงินมัดจาบัตร
จาก 1,000 บาท เหลือ 800 บาท งานวิจยั นี ้จึงมีการทดสอบด้ านกลยุทธ์ ราคาต่อผู้ใช้ บริ การโดยมีการ
ลดเงิ น มัด จ าบัต รในราคาต่า งๆ คื อ จาก 1,000 บาทเหลื อ 500 บาท และ 300 บาท
2. กลยุทธ์ การจัดจาหน่าย (Place Strategy) มีการจัดจาหน่ายบัตรเฉพาะบริ เวณ
อาคารสานักงานด่านเก็บค่าผ่านทาง และเติมเงินทางด่านเก็บค่าผ่านทาง ด่านสานักงาน ทางธนาคาร
และทางระบบออนไลด์ จึงมีการเพิ่มการวิเคราะห์โดยการเพิ่มจุดเติมเงินเช่นทางร้ านสะดวกซื ้อ
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3. กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion Strategy) การทางพิ เ ศษได้ มี ก าร
ส่งเสริ มการตลาดสาหรับการเติมเงินค่าผ่านทางทุก 500 บาทได้ ส่วนเพิ่ม 25 บาท ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้
จึงได้ มีการกาหนดกลยุทธ์สง่ เสริมการตลาดอื่นๆเข้ าไป เช่น
- ยกเว้ นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้ มากกว่า 10,000 บาท/ปี
- เมื่อซื ้อบัตร 1 ใบ แถมฟรี อีก 1 ใบ
- เมื่อซื ้อบัตร Easy Pass สามารใช้ ทางพิเศษฟรี ชว่ งเวลา1:00 - 4:00 น.
- กลุม่ ผู้สงู อายุ (60 ปี ขึ ้นไป) ใช้ ทางด่วนฟรี นอกช่วงเวลาเร่งด่วน
- ซื ้อเที่ยวการเดินทางล่วงหน้ าได้ สว่ นลดพิเศษ
- รถยนต์ carpool ได้ สว่ นลดพิเศษ (มีผ้ โู ดยสารมากกว่า 1 คนขึ ้นไปในรถยนต์)
- เที่ยวการเดินทางมากกว่า 20 เที่ยวต่อเดือน เที่ยวการเดินทางหลังจากนันจะได้
้
รับ
ส่วนลดพิเศษ
- ส่วนลด 50% เดินทางช่วงเวลา 22:00 - 6:00 น.
- เติมเงินค่าผ่านทางทุก 500 บาท ได้ สว่ นเพิ่ม 50 บาท
- ไม่ต้องเสียค่ามัดจาบัตรเมื่อเติมเงินครัง้ แรกมากกว่า 5,000 บาท
3.4 กำรออกแบบกำรทดลอง
ผู้วิจยั ได้ ออกแบบการทดลองโดยการแบ่งกลุม่ กลยุทธ์ ตามหลักการทางการตลาดและ
ทาการสอบถามกลุ่มผู้ขบั ขี่จานวนหนึ่งเกี่ยวกับด้ านกลยุทธ์ โดยให้ ตอบตามความสนใจจากมากที่สุด
จนถึง น้ อยที่ สุด โดยแบ่ง คาถามในแบบสอบถามออกเป็ นสามส่วนคือ ส่วนที่ หนึ่ง สอบถามข้ อมูล
เกี่ยวกับทางพิเศษ ส่วนที่สองข้ อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่สามข้ อมูลด้ านการส่งเสริ มการตลาด เพื่อ
คัดเลือกกลยุทธ์ที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ มาใช้ ในการตังค
้ าถามในแบบสอบถามครัง้ ต่อไป
โดยการวิเคราะห์ครัง้ ที่สองจะใช้ เทคนิค Stated Preference (SP) โดยผู้ขบั ขี่จะได้ พบ
กับสถานการณ์สมมติที่มีระดับของลักษณะ (Level of Attribute) ที่แตกต่างกันคือมี 4 ปั จจัย 3 ระดับ
และใช้ วิธี Orthogonal Array ในการสร้ างแบบสอบถาม
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3.5 แนวทำงกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้ แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ในการวิเคราะห์ตวั แปรด้ านคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ข้ อมูล
เกี่ยวกับการเดินทาง ส่วนกลยุทธ์สง่ เสริ มการใช้ Easy Pass จะใช้ การวิเคราะห์ทงสถิ
ั ้ ติเชิงพรรณาและ
ใช้ โปรแกรม SPSS Version 18 ในการวิเคราะห์ครัง้ แรกจะใช้ การวิเคราะห์เชิงสถิติพรรณาคือค่าเฉลี่ย
ที่มีค่าสูงสุดของแต่ละกลยุทธ์ เพื่อคัดเลือกกลยุทธ์ ที่ผ้ ขู บั ขี่ให้ ความสาคัญมากที่สดุ และการวิเคราะห์
ในครัง้ ที่สองจากแบบสอบถามครัง้ สองจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS Version 18 โดยการ
สร้ างสมการแบบจาลองโลจิตทวินาม (Binary Logit Model) เพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ และ
ไม่เลือกใช้ Easy Pass และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม STATA Version 10.0 สร้ างแบบจาลองโลจิตแบบ
ลาดับ (Ordered Logit Model) เพื่อหาระดับการตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass และหาปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการเลือกใช้ Easy Pass มากที่สดุ การสร้ างแบบจาลองโดยจะทาหลายแบบจาลองแบ่งตามตัวแปร
ด้ านต่างๆเพื่อทราบปั จจัยที่ส่งผลต่อผู้ขบั ขี่ต่อการเปลี่ยนมาใช้ ระบบ Easy Pass และทาการหาค่า
ความน่าจะเป็ นของแต่ละระดับของแต่ละกลยุทธ์ เพื่อทราบแนวโน้ มของการใช้ Easy Pass ในแต่
ละกลยุทธ์เพื่อคัดเลือกกลยุทธ์ที่มีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สดุ
3.6 ผลกำรสำรวจข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ผู้วิ จัย ได้ ท าการส ารวจข้ อ มู ล ผู้ ขับ ขี่ เ บื อ้ งต้ น จากการเก็ บ แบบสอบถามในวัน ที่
7 กันยายน 2554 เวลา 15.00-20.00 น. บริ เวณจุดพักรถของด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่น ได้ กลุ่มผู้
ขับขี่ที่ไม่ได้ ใช้ Easy Pass ทังสิ
้ ้น 66 คน โดยแบ่งข้ อมูลออกเป็ นสามกลุม่ คือ
1) ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่าเป็ นเพศชาย 53 คน และเพศหญิง 13 คน
ทังนี
้ เ้ นื่องจากผู้ขับขี่ส่วนมากเป็ นเพศชายจึงได้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศชายเป็ นส่วนมาก รายได้ ของ
กลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 3.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากร้ อยละ 22.70 มีรายได้ ระหว่าง 20,00034,999 บาทต่อเดือน รองลงมาร้ อยละ 18.2 มีรายได้ 35,000-49,000 บาทต่อเดือน และร้ อยละ 15.2
มีรายได้ 10,000-19,999 บาทต่อเดือน และอาชีพของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 3.2 ผู้ขบั ขี่ส่วนมากมี
อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทและธุรกิจส่วนตัวมากที่สุดคือร้ อยละ 37.9 รองมาอาขีพข้ าราชการและ
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นักศึกษา ร้ อยละ 15.20 และ 7.60 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากร้ อยละ 62.10 ไม่สามารถเบิกค่า
ผ่านทางจากหน่วยงานหรื อบริษัทได้ และร้ อยละ 36.40 สามารถเบิกค่าผ่านทางได้
ตารางที่ 3.1 รายได้ ของกลุม่ ตัวอย่าง
รายได้
10,000-19,000 บาท
20,000-34,999 บาท
35,000-49,999 บาท
50,000-99,999 บาท
100,000 บาทขึ ้นไป

ร้ อยละ
15.2
22.7
18.2
13.6
6.1

ตารางที่ 3.2 อาชีพของกลุม่ ตัวอย่าง
อาชีพ
นักศึกษา
ข้ าราชการ
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ

ร้ อยละ
7.6
15.2
37.9
37.9
1.5

2) ข้ อมูลเกี่ยวกับ Easy Pass ความถี่การใช้ บริ การทางพิเศษของกลุ่มตัวอย่างดัง
ตารางที่ 3.3 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนมากร้ อยละ 42.4 ใช้ ทางพิเศษสัปดาห์ละ 6-10 ครัง้ รองลงมาร้ อย
ละ 22.7 ใช้ สปั ดาห์ละ 3-5 ครัง้ ซึง่ จะเห็นได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างมากกว่าครึ่งใช้ ทางพิเศษมากกว่า 3 ครัต้ อ่
สัปดาห์ ค่ามัดจาบัตรของ Easy Pass ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเหมาะสมดังตารางที่ 3.4 อยู่ที่ 500 บาท
ถึงร้ อยละ 33.3 รองมาคือ 300 ไม่เสียค่ามัดจาบัตรและ 800 บาท เท่ากันคือร้ อยละ 12.1 กลุ่มผู้ขบั ขี่
ส่วนมากถึงร้ อยละ 69.7 ไม่เห็นด้ วยที่มีคา่ ธรรมเนียมรายปี แทนการเก็บค่ามัดจาบัตร ผู้ขบั ขี่ยงั เห็นกว่า
การใช้ Easy Pass สามารถช่วยประหยัดเวลาหน้ าด่านได้ มากถึงร้ อยละ 63.6 และกลุ่มผู้ขบั ขี่เห็นว่า
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การบริ การหลังการขายของ Easy Pass เช่นการเติมเงินยังมีความสะดวกและไม่สะดวกใกล้ เคียงกัน
คือร้ อยละ 47.0 และ51.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 3.3 ความถี่ในการใช้ ทางพิเศษ
ความถี่
สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้
สัปดาห์ละ 3-5 ครัง้
สัปดาห์ละ 6-10 ครัง้
เดือนละ 1-2 ครัง้
นานๆครัง้
ตารางที่ 3.4 ค่ามัดจาบัตรที่เหมาะสม
ค่ามัดจาบัตร (บาท)
0
100
200
300
400
500
600
700
800

ร้ อยละ
10.6
22.7
42.4
10.6
13.6

ร้ อยละ
12.1
4.5
9.1
12.1
1.5
33.3
7.6
1.5
12.1

ร้ อยละสะสม
93.8
81.7
77.2
68.1
56.0
54.5
21.2
13.6
12.1

เหตุผลที่กลุม่ ตัวอย่างไม่ใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติดงั ตารางที่ 3.5 จะเห็นได้ ว่า
เหตุผลของกลุม่ ตัวอย่างส่วนมากที่ปัจจุบนั ไม่ใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติคือร้ อยละ 27.3 บอกว่า
ไม่ใช้ ทางพิเศษเป็ นประจา รองลงมาคือช่องทาง Easy Pass ไม่เร็ วกว่าช่องทางปกติ ร้ อยละ15.2 โดย
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ที่ร้อยละ 15.1 ไม่สะดวก และร้ อยละ 13.6 เหตุผลเนื่องจากค่ามัดจาบัตร Easy Pass แพงและส่วนลด
น้ อย ร้ อยละ 12.0 ไม่ทราบรายละเอียด
ตารางที่ 3.5 เหตุผลปั จจุบนั ไม่ใช้ Easy Pass
เหตุผล
ไม่ใช้ ทางพิเศษเป็ นประจา
รถบริษัท
ไม่ร้ ูรายละเอียด
ส่วนลดน้ อยและมัดจาบัตรแพง
ไม่สะดวก
ไม่เร็วกกว่าช่องปกติ
ไม่จาเป็ นต้ องเร่งรี บ
อื่นๆ
ตารางที่ 3.6 การส่งเสริมการตลาดทาให้ ใช้ Easy Pass
การส่งเสริมการตลาด
ลดมัดจาบัตรหรื อฟรี มดั จาบัตร
เพิ่มจุดขายบัตร เพิ่มจุดเติมเงินและเพิ่มช่อง Easy Pass
เพิ่มส่วนลด สะสมแต้ มแลกของ ให้ ทดลองใช้ เหมาจ่ายตามช่วงเวลา
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
ไม่มีความต้ องการใช้ Easy Pass

ร้ อยละ
27.3
6.1
12.0
13.6
15.1
15.2
4.5
6.0

ร้ อยละ
37.9
19.8
19.7
7.6
7.6

แนวทางส่งเสริ มการตลาดของการทางพิเศษที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass
ดังตารางที่ 3.6 พบว่าการทางพิเศษจะต้ องมีการออกการส่งเสริ มการขายคือ ร้ อยละ 37.9 การลดค่า
มัดจาบัตรหรื อฟรี มดั จาบัตรมากที่สดุ รองลงมาร้ อยละ 19.8 คือการเพิ่มจุดจาหน่ายบัตร จุดเติมเงิน
เพิ่มช่องทาง Easy Pass ร้ อยละ 19.7 การเพิ่มส่วนลด ให้ มีการสะสมแต้ มแลกของรางวัล ให้ มีการ
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ทดลองใช้ ฟรี เหมาจ่ายตามช่วงเวลา ร้ อยละ 7.6 มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม และไม่มีความต้ องการ
ใช้ Easy Pass
3) ข้ อมูลส่งเสริมการขาย จากแบบสอบถามได้ กาหนดรายการส่งเสริมการขายทังสิ
้ น้
19 คาถาม และแต่ละคาถามมีร้อยละและค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับความเห็นดังตารางที่ 3.7 ดังนี ้
ตารางที่ 3.7 ร้ อยละและค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับความเห็น
รายการส่งเสริ มการขาย

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)
1.ลดเงินมัดจาบัตรจากปั จจุบนั 800 บาท
10.60
เหลือ 700 บาท
2.ลดเงินมัดจาบัตรจากปั จจุบนั 800 บาท
12.10
เหลือ 500 บาท
3.ลดเงินมัดจาบัตรจากปั จจุบนั 800 บาท
36.40
เหลือ 300 บาท
4.เติมเงินค่าผ่านทางทุก 500 บาท
42.40
ได้ สว่ นเพิ่ม 75 บาท
5.เติมเงินค่าผ่านทางทุก 500 บาท
19.70
ได้ สว่ นเพิ่ม 50 บาท
6.เติมเงินค่าผ่านทางทุก 500 บาท
12.10
ได้ สว่ นเพิ่ม 25 บาท
7.ไม่ต้องเสียค่ามัดจาบัตรเมื่อเติมเงิน
7.60
ครัง้ แรกอย่างน้ อย10,000 บาท
8.ไม่ต้องเสียค่ามัดจาบัตรเมื่อเติมเงิน
6.10
ครัง้ แรกอย่างน้ อย 7,000 บาท
9.ไม่ต้องเสียค่ามัดจาบัตรเมื่อเติมเงิน
13.60
ครัง้ แรกอย่างน้ อย 5,000 บาท

เห็นด้ วย

เฉยๆ

(4)
34.80

ไม่เห็น
ด้ วย
(3)
(2)
30.30 15.20

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(1)
7.60

31.80

28.80

19.70

7.60

30.30

19.70

6.10

7.60

50.00

3.00

1.50

3.00

66.70

9.10

0.00

4.50

59.10

16.70

6.10

6.10

3.00

18.20

54.50

16.70

10.60

10.60

54.50

18.20

24.20

12.10

37.90

10.60

ค่าเฉลีย่
(S.D.)
3.26
(1.09)
3.21
(1.13)
3.82
(1.21)
4.27
(0.85)
3.97
(0.84)
3.65
(0.98)
2.30
(1.04)
2.32
(1.08)
2.92
(1.28)
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ตารางที่ 3.7 ร้ อยละและค่าเฉลี่ยของแต่ละระดับความเห็น (ต่อ)
รายการส่งเสริ มการขาย

10.กรณีมีคา่ ธรรมเนียมรายปี ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้ มากกว่า
15,000 บาท/ปี
11.กรณีมีคา่ ธรรมเนียมรายปี ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้ มากกว่า
10,000 บาท/ปี
12.กรณีมีคา่ ธรรมเนียมรายปี ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้ มากกว่า
5,000 บาท/ปี
13.กลุม่ ผู้สงู อายุ(60ปี ขึ ้นไป)ใช้ ทางด่วนฟรี
นอกช่วงเวลาเร่งด่วน
14.เมื่อซื ้อบัตรEasy Pass 1 ใบ แถมฟรี อีก 1
ใบ
15.เมื่อซื ้อ Easy Pass สามารถใช้ ทางพิเศษ
ฟรี ช่วงเวลาตี1–ตี 4
16.ส่วนลด 50 % เดินทางช่วงเวลา 22:006:00น.
17.เที่ยวการเดินทางมากกว่า 20 เที่ยวต่อ
เดือน เที่ยวการเดินทางหลังจากนันจะได้
้
รับ
ส่วนลดพิเศษ
18.รถยนต์คาร์ พลู ได้ สว่ นลดพิเศษ
(มีผ้ โู ดยสารมากกว่า1คน)
19.การเพิ่มจุดเติมเงิน เช่น 7-11, ธนาคาร

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(5)
3.00

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
(1)
15.20

ค่าเฉลีย่
(S.D.)

(4)
15.20

เฉยๆ ไม่เห็น
ด้ วย
(3)
(2)
21.20 45.50

3.00

19.70

19.70 42.40

15.20

2.53
(1.07)

15.20

22.70

10.60 37.90

13.60

2.88
(1.33)

22.70

34.80

25.80 10.60

6.10

22.70

30.30

39.40

1.50

4.50

21.20

16.70

50.00

6.10

6.10

27.30

39.40

28.80

1.50

3.00

33.30

43.90

18.20

1.50

3.00

3.58
(1.14)
3.66
(1.00)
3.41
(1.08)
3.86
(0.94)
4.03
(0.93)

19.70

36.40

36.40

3.00

4.50

37.90

56.10

3.00

0.00

3.00

2.46
(1.02)

3.64
(0.99)
4.26
(0.79)

จากตารางที่ 3.7 จะเห็นได้ ว่ากลยุทธ์ ด้านราคาคือลดเงินมัดจาบัตรจากปั จจุบนั 800
บาท เหลือ 700 บาทและ 500 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้ วย และลดเงินมัดจาบัตรจากปั จจุบนั
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800 บาท เหลือ 300 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะเห็นด้ วยอย่างยิ่ง และมีคา่ เฉลี่ย 3.26 3.21และ
3.82 ตามลาดับ ซึ่งตรงกับหลักความจริ งที่คนต้ องการเสียค่ามัดจาบัตรในราคาที่ต่าที่สดุ ส่วนกลยุทธ์
ด้ านส่งเสริ มการตลาด เช่น เติมเงินค่าผ่านทางทุก 500 บาท ได้ ส่วนเพิ่ม 75 50 และ 25 บาท กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากตอบว่าเห็นด้ วย โดยจะเห็นได้ ว่าค่าเฉลี่ยของส่วนเพิ่ม 75 บาทมีคา่ มากที่สดุ รองมา
เป็ น 50 และ 25 บาท คือ 4.27 3.97และ 3.65 ตามลาดับ ในส่วนของการไม่ต้องเสียค่ามัดจาบัตรเมื่อ
เติมเงินครัง้ แรกอย่างน้ อย 10,000 7,000 และ 5,000 บาท นันกลุ
้ ่มตัวอย่างส่วนมากไม่เห็นด้ วย
เนื่องจากอาจไม่ต้องการเสียเงินจานวนมากในครัง้ เดียว โดยมีคา่ เฉลี่ยของการเติมเงินครัง้ แรก 10,000
บาทต่าที่สดุ คือ 2.30 2.32 และ2.92 ตามลาดับ กลยุทธ์ที่กลุ่มผู้สงู อายุสามารถใช้ ทางด่วนฟรี นอก
ช่วงเวลาเร่งด่วนกลุม่ ตัวอย่างส่วนมากเห็นด้ วยมีคา่ เฉลี่ย 3.58 เมื่อซื ้อบัตร Easy Pass 1 ใบแถมฟรี 1
ใบและเมื่อซื ้อ Easy Pass สามารถใช้ ทางด่วนฟรี ช่วงเวลา 1.00-4.00 น. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากตอบ
ว่าเฉยๆและมีคา่ เฉลี่ย 3.66 และ 3.41 ตามลาดับ แต่ถ้าลดร้ อยละ 50 สาหรับการเดินทางช่วง 22:006:00 น. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากตอบว่าเห็นด้ วยและมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าคือ 3.86 ส่วนกลยุทธ์ถ้าเที่ยวการ
เดินทางมากกว่า 20 เที่ยวต่อเดือนเที่ยวหลังจากนันได้
้ ส่วนลดพิเศษกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้ วยมี
ค่าเฉลี่ย 4.03 กลยุทธ์ รถยนต์คาร์ พูลได้ ส่วนลดพิเศษกลุ่มตัวอย่างส่วนมากตอบเห็นด้ วยและเฉย
เท่ากันมีค่าเฉลี่ย 3.64 และกลยุทธ์ การเพิ่มจุดเติมเงินกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้ วยและมีค่าเฉลี่ย
4.26 จะเห็นได้ ว่ากลยุทธ์ ที่มีคา่ เฉลี่ยสูงที่สดุ คือกลยุทธ์ เติมเงินค่าผ่านทางทุก 500 บาท ได้ ส่วนเพิ่ม
75 บาท รองลงมากลยุทธ์การเพิ่มจุดเติมเงิน เช่น 7-11, ธนาคาร กลยุทธ์ เที่ยวการเดินทางมากกว่า 20
เที่ยวต่อเดือน เที่ยวการเดินทางหลังจากนันจะได้
้
รับส่วนลดพิเศษ กลยุทธ์เติมเงินค่าผ่านทางทุก 500
บาท ได้ ส่วนเพิ่ม 50 บาท กลยุทธ์ส่วนลดร้ อยละ 50 เดินทางช่วงเวลา 22:00-6:00 น.คือมีคา่ เฉลี่ย
4.27 4.26 4.03 3.97 3.86 ตามลาดับ
3.7 กำรกำหนดสถำนกำรณ์ ท่ ใี ช้ ในกำรทดสอบ
จากงานวิ จัย ข้ า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ เ พี ย งค่า เฉลี่ ย ของแต่ล ะกลยุท ธ์ เ ท่า นัน้ แต่
สามารถเห็นได้ วา่ กลยุทธ์ด้านการลดเงินมัดจาบัตรมีแนวโน้ มค่าเฉลี่ยสูงขึ ้นเมื่อมีการลดเงินมัดจาบัตร
และ กลยุทธ์การให้ สว่ นเพิ่มเมื่อมีการเติมเงินค่าผ่านทางมีแนวโน้ มค่าเฉลี่ยสูงขึ ้นเมื่อมีการให้ ส่วนเพิ่ม
ที่มากขึ ้น โดยส่วนที่จะทาการวิจยั ต่อไปนี ้จะเป็ นการหาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ หรื อไม่เลือกใช้

48
Easy Pass และทาการหาแนวโน้ มของจานวนผู้ใช้ Easy Pass ในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อคัดเลือกกลยุทธ์ที่
มีแนวโน้ มของจานวนผู้ใ ช้ Easy Pass ที่ดีที่สดุ โดยกลยุทธ์ที่จะทาการวิจยั ต่อไปจะคัดเลือ กจากกล
ยุทธ์ที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดและแบ่งออกเป็ น 4 กลยุทธ์ 3 ระดับ ดังนี ้
1.กลยุทธ์ การลดเงินประกันความเสียหายบัตรโดยมีการแบ่งการลดเงินมัดจาบัตร
ออกเป็ น 3 ระดับคือ 0 บาท 400 บาท และ 800 บาท (ระดับปั จจุบนั )
2.กลยุทธ์ การให้ ส่วนเพิ่มเมื่อเติมเงินค่าผ่านทางทุกๆ 500 บาท โดยแบ่งออกเป็ น 3
ระดับคือ ให้ สว่ นเพิ่ม 25 บาท (ระดับปั จจุบนั ) 15 บาท และ 0 บาท
3.กลยุทธ์การแถมเที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว เมื่อเดินทางครบจานวน โดยแบ่งออกเป็ น
3 ระดับ คือจานวนเที่ยวครบ 20 เที่ยว จานวนเที่ยวครบ 35 เที่ยว และไม่มี (ระดับปั จจุบนั )
4.กลยุทธ์ จุดเติมเงิน โดยแบ่งเป็ น 3 ระดับ ระดับแรกจุดเติมเงิน ที่มีอยู่ปัจจุบนั ที่
เคาน์เตอร์ ธนาคาร ระดับที่สองจุดเติมเงินที่มีอยู่ปัจจุบนั เติมเงินผ่านทาง SMS และตัดบัตรเครดิต
อัตโนมัติ ระดับที่สามจุดเติมเงินที่ต้ ู ATM ทางด่านเก็บค่าผ่านทาง ทาง Internet banking ทาง Mobile
banking และ Counter Service (ระดับปั จจุบนั )
การออกแบบการทดลองต่อไปนี ้จะใช้ เทคนิค Stated Preference (SP) เพื่อวิเคราะห์
ลัก ษณะกลยุท ธ์ ต่า งๆที่ ส่ง ผลต่อ การเลื อ กรู ป แบบการช าระค่า ผ่า นทาง โดยผู้ขับ ขี่ จ ะได้ พ บกับ
สถานการณ์สมมติซงึ่ มีระดับของลักษณะ (Level of Attribute) ต่างๆดังตารางที่ 3.8
เนื่องจากถ้ าจาลองเป็ นสถานการณ์สมมติ จะต้ องสร้ างทังหมด
้
34 = 81 สถานการณ์
โดยผู้ขบั ขี่แต่ละคนจะต้ องตอบแบบสอบถามทังหมด
้
81 สถานการณ์ซึ่งเป็ นไปได้ ยากและทาให้ เกิด
ความสับสน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงใช้ เทคนิค Orthogonal Array (ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, 2551) คือ
เทคนิคการสลับค่าในระดับสูง กลาง ต่า แบบมีแบบแผนทาให้ สถานการณ์เหลือเพียง 9 สถานการณ์
ดังตารางที่ 3.9
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ตารงที่ 3.8 ระดับของแต่ละกลยุทธ์
ระดับ เงินประกันความ ส่วนเพิ่มค่าผ่าน
เสียหายบัตร
ทางทุกๆ 500
(บาท)
บาท (บาท)
1
0
25

แถมเที่ยวการเดินทาง
1 เที่ยว เมื่อเดินทาง
ครบ (เที่ยว)
20

2

400

15

35

3

800

0

ไม่มี

จุดเติมเงิน

ปั จจุบนั / เคาน์เตอร์
ธนาคาร
ปั จจุบนั / SMS / ตัด
บัตรเครดิตอัตโนมัติ
ด่าน / ATM / Internet
/ Mobile / Counter
Service (ปั จจุบนั )

จากตารางที่ 3.9 ความหมายของสถานการณ์ที่ 1 คือ เมื่อเงินประกันความเสียหาย
บัตร Easy Pass 800 บาท ไม่มีส่วนเพิ่มค่าผ่านทางสาหรับทุกการเติมเงินค่าผ่านทาง 500 บาท แถม
เที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว เมื่อเดินทางครบ 25 เที่ยว มีจดุ บริ การเติมเงินที่ดา่ นเก็บค่าผ่านทาง ตู้ ATM
Internet banking และ Mobile banking

50
ตารางที่ 3.9 แบบสอบถามสถานการณ์สมมติ
สถาน เงินประกันความ ส่วนเพิ่มค่าผ่าน
แถมเที่ยวการ
จุดเติมเงิน
การณ์ เสียหายบัตร ทางทุกๆ 500 บาท เดินทาง 1 เที่ยว เมื่อ
(บาท)
(บาท)
เดินทางครบ (เที่ยว)
1
800
0
20
ด่าน / ATM / Internet
/ Mobile / Counter
Service (ปั จจุบนั )
2
800
25
35
ปั จจุบนั / SMS / ตัด
บัตรเครดิตอัตโนมัติ
3
0
25
20
ปั จจุบนั / เคาน์เตอร์
ธนาคาร
4
400
15
20
ปั จจุบนั / SMS / ตัด
บัตรเครดิตอัตโนมัติ
5
0
15
35
ด่าน / ATM / Internet
/ Mobile / Counter
Service (ปั จจุบนั )
6
400
25
0
ด่าน / ATM / Internet
/ Mobile / Counter
Service (ปั จจุบนั )
7
400
0
35
ปั จจุบนั / เคาน์เตอร์
ธนาคาร
8
800
15
0
ปั จจุบนั / เคาน์เตอร์
ธนาคาร
9
0
0
0
ปั จจุบนั / SMS / ตัด
บัตรเครดิตอัตโนมัติ

บทที่ 4
กำรวิเครำะห์ ข้อมูลสถิตเิ บือ้ งต้ น
เนือ้ หาในบทนีจ้ ะกล่าวถึง ลักษณะข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุ่มตัวอย่างผู้ขับขี่รถยนต์ที่
ไม่ได้ ใช้ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ (Easy Pass) อยู่ในปั จจุบนั โดยจะประกอบไปด้ วย
ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจและสังคม ข้ อมูลด้ านการเดินทาง ข้ อมูลด้ านความคิดเห็นต่อระบบ Easy Pass
โดยจะแสดงเป็ นข้ อมูลเชิงร้ อยละและค่าเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการสารวจข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามทังสิ
้ ้น 407 คน ระยะเวลาที่
ทาการเก็บข้ อมูลทังสิ
้ ้น 7 วัน ในวันที่ 14 18 19 21 26 28 29 มิถนุ ายน 2555 บริ เวณทางพิเศษเฉลิม
มหานคร บริ เวณบางนา (ขาออก) ในสถานีบริ การน ้ามัน ปตท.และจุดพักรถบริ เวณทางพิเศษศรี รัช
(ระบบทางด่วน ขันที
้ ่ 2)
4.1 ข้ อมูลด้ ำนเศรษฐกิจสังคม
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเพศชายร้ อยละ 67.70 และเพศหญิงร้ อยละ 32.30 ซึ่งสอดคล้ องกับ
ลักษณะผู้ขบั ขี่ส่วนใหญ่ที่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และจากตารางที่ 4.1 แสดงอายุของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยพบว่ากลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ มี ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มากที่ สุด ร้ อยละ 37.20
รองลงมาช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี ร้ อยละ 36.70
ตารางที่ 4.1 ร้ อยละช่วงอายุของกลุม่ ตัวอย่าง
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
ตังแต่
้ 60 ปี ขึ ้นไป
รวม

ร้ อยละ
1.3
36.7
37.2
18.3
5.7
0.8
100.0
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รายได้ ของกลุ่มตัวอย่างจาแนกดังตารางที่ 4.2 จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมี
รายได้ อยู่ในช่วง 10,000 - 19,999 บาท มากที่สดุ ร้ อยละ 33.9 รองมารายได้ 20,000 – 34,999 บาท
ร้ อยละ 29.5 ส่วนอาชีพของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษัท/ลูกจ้ าง ร้ อยละ 46.1 และกลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดร้ อยละ 61.9 สมรสร้ อยละ
37.6
ตารางที่ 4.2 ร้ อยละรายได้ ของกลุม่ ตัวอย่าง
รายได้
10,000 - 19,999 บาท
20,000 – 34,999 บาท
35,000 – 49,999 บาท
50,000 – 99,999 บาท
100,000 บาท ขึ ้นไป
รวม

ร้ อยละ
33.9
29.5
13.9
12.2
10.5
100.0

ตารางที่ 4.3 ร้ อยละอาชีพของกลุม่ ตัวอย่าง
อาชีพ
นักศึกษา
ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท/ลูกจ้ าง
ธุรกิจส่วนตัว
ค้ าขาย/รับจ้ างทัว่ ไป
พ่อบ้ าน/แม่บ้าน
อื่นๆ
รวม

ร้ อยละ
10.3
7.9
46.1
27.8
5.7
1.2
1.0
100.0
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ตารางที่ 4.4 แสดงระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ถึงร้ อยละ 63.9 และกลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถเบิกค่าผ่านทางจากหน่วยงาน
หรื อบริ ษัทได้ ร้อยละ 79.6 และสามารถเบิกค่าผ่านทางได้ ร้อยละ 20.4 จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีจานวนรถยนต์ในครัวเรื อน 1 คัน และ 2 คัน ร้ อยละ 40.8 และ ร้ อยละ 32.3
ตารางที่ 4.4 ร้ อยละระดับการศึกษาของกลุม่ ตัวอย่าง
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยม/ปวช.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ร้ อยละ
1.8
13.3
63.9
19.1
1.9
100.0

ตารางที่ 4.5 ร้ อยละจานวนรถยนต์ในครัวเรื อนของกลุม่ ตัวอย่าง
จานวนรถยนต์ในครัวเรื อน
1
2
3
4
5
ตังแต่
้ 6 คันขึ ้นไป
รวม

ร้ อยละ
40.8
32.3
14.6
5.1
3.6
3.6
100.0

4.2 ข้ อมูลกำรเดินทำง
จานวนการใช้ ทางพิเศษของกลุ่ม ตัวอย่างจากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่ม ตัวอย่าง
ส่วนมากใช้ ทางพิเศษสัปดาห์ละ 1-5 ครัง้ รองลงมาสัปดาห์ละ 6-10 ครัง้ ร้ อยละ 37.0 และร้ อยละ
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32.1 ตามลาดับ จากตารางที่ 4.7 แสดงช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ ทางพิเศษ พบว่าส่วนมากใช้ ทาง
พิเศษช่วงเวลา 6:01-9:00 น. มากที่สดุ เนื่องจากเวลาเช้ าเป็ นช่วงเวลาสาหรับเดินทางมาทางานหรื อทา
ธุระต่างๆ รองลงมาคือช่วงเวลา 9:01-12:00 น. และ 17:01-19:00 น. ซึ่งเป็ นช่วงเวลาเลิกงานสาหรับ
เดินทางกลับบ้ าน โดยสอดคล้ องการวัตถุประสงค์การเดินทางดังตารางที่ 4.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากใช้ ทางพิเศษเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ไปทางานมากที่สดุ รองลงมาไปทาธุระ
ตารางที่ 4.6 ร้ อยละจานวนการใช้ ทางพิเศษต่อสัปดาห์
จานวนการใช้ ทางพิเศษ
น้ อยกว่า 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์
1-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์
6-10 ครัง้ ต่อสัปดาห์
11-15 ครัง้ ต่อสัปดาห์
มากกว่า 15 ครัง้ ต่อสัปดาห์ขึ ้นไป
รวม
ตารางที่ 4.7 ช่วงเวลาที่ใช้ ทางพิเศษ
ช่วงเวลาที่ใช้ ทางพิเศษ
6:01-9:00 น.
9:01-12:00 น.
12:01-15:00 น.
15:01-17:00 น.
17:01-19:00 น.
19:01-21:00 น.
21:01-6:00 น.
รวม

จานวน
162
127
62
69
123
69
17
629

ร้ อยละ
13.7
37.0
32.1
13.6
3.6
100.0

ร้ อยละ
25.8
20.2
9.9
11.0
19.6
11.0
2.7
100.0
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ตารางที่ 4.8 วัตถุประสงค์การเดินทางโดยใช้ ทางพิเศษ
วัตถุประสงค์การเดินทาง
จานวน
ทางาน
249
ท่องเที่ยว
45
เรี ยนหนังสือ
24
ทาธุระ
144
เยี่ยมญาติ/พบเพื่อน
34
อื่นๆ
9
รวม
505

ร้ อยละ
49.3
8.9
4.8
28.5
6.7
1.8
100.0

จากตารางที่ 4.9 แสดงจานวนผู้โดยสารในรถยนต์โดยรวมผู้ขบั ขี่ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากเดินทางคนเดียวมากถึงร้ อยละ 43.0 รองลงมาเดินทาง 2 คน ร้ อยละ 35.8 เนื่องจากลักษณะ
ผู้ขบั ขี่ส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑลมีลกั ษณะครอบครัวเดี่ยวและมีการเดินทางคน
เดียว
ตารางที่ 4.9 ร้ อยละจานวนผู้โดยสารในรถยนต์
จานวนผู้โดยสารในรถยนต์
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
มากกว่า 5 คนขึ ้นไป
รวม

ร้ อยละ
43.0
35.8
14.3
4.6
1.7
0.6
100.0
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4.3 ข้ อมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ Easy Pass
จากตารางที่ 4.10 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ Easy Pass พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากรู้ จกั ระบบ Easy Pass ถึงร้ อยละ 93.4 และคิดว่าการใช้ บริ การ Easy Pass สามารถ
ประหยัดเวลาหน้ าด่านได้ ร้อยละ 87.5 โดยมีความคิดเห็นว่าการเติมเงินมีความสะดวกคือร้ อยละ 57.4
และด้ านการทราบจุดจาหน่ายบัตร จุดเติมเงิน ราคาค่ามัดจาบัตร Easy Pass กลุ่มตัวอย่างทราบและ
ไม่ทราบมีจานวนใกล้ เคียงกัน
ตารางที่ 4.10 ร้ อยละความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ Easy Pass
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Easy Pass

ใช่
ไม่ใช่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
ท่านรู้จกั ระบบ Easy Pass หรื อไม่
93.4
6.6
ท่านคิดว่าการใช้ บริ การ Easy Pass สามารถประหยัดเวลาหน้ า 87.5
12.5
ด่านได้ หรื อไม่
ท่านคิดว่าการเติมเงินของ Easy Pass มีความสะดวกหรื อไม่
57.4
42.6
ท่านทราบจุดจาหน่ายบัตร Easy Pass หรื อไม่
51.6
48.4
ท่านทราบจุดเติมเงินของ Easy Pass หรื อไม่
53.8
46.2
ท่านทราบราคาค่ามัดจาบัตร Easy Pass หรื อไม่
45.7
54.3

รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

จากตารางที่ 4.11 แสดงรายการส่งเสริ มการขายบัตร Easy Pass พบว่าถ้ าไม่มีคา่ มัด
จาบัตร Easy Pass กลุ่มตัวอย่างส่วนมากร้ อยละ 53.9 มีความคิดเห็นว่าจะใช้ บตั ร Easy Pass
แน่นอนในระดับสูงสุด (ระดับ 4) ในขณะที่ถ้าการชาระค่าบริ การผ่านทางพิเศษเป็ นแบบจ่ายค่าบริ การ
ภายหลังการใช้ งาน (Postpaid) กลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะการตัดสินใจใช้ Easy Pass ในระดับ 1 และ 2
ร้ อยละ 41.5 ซึง่ น้ อยกว่าตัดสินใจระดับ 3 และ 4 ร้ อยละ 58.5

57
ตารางที่ 4.11 ร้ อยละการตัดสินใจใช้ Easy Pass ภายใต้ รายการส่งเสริมการขาย
การตัดสินใจใช้ Easy Pass
รายการส่งเสริมการขาย
ไม่ใช้ แน่นอน
ใช้ แน่นอน
1
2
3
4
รวม
ถ้ าไม่มีคา่ มัดจาบัตร Easy Pass (ในปั จจุบนั
6.6
18.4
21.1
53.9 100.0
1,000 บาท) ท่านจะใช้ Easy Pass หรื อไม่
ถ้ าการชาระค่าบริ การผ่านทางพิเศษเป็ นแบบ 10.1
31.4
23.6
34.9 100.0
จ่ายค่าบริ การภายหลังการใช้ งาน (Postpaid)
ท่านจะใช้ Easy Pass หรื อไม่
จากตารางที่ 4.12 จะเห็นได้ ว่ากลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญรายการส่งเสริ มการขาย
ทุกด้ านที่ระดับความสาคัญมาก (ระดับ 4) มากที่สุด โดยด้ านเงินมัดจาบัตรร้ อยละ 44.70 ด้ านส่วน
เพิ่มค่าผ่านทาง 43.10 ด้ านการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 51.40 ด้ านจุดเติมเงินร้ อยละ 62.80 ซึ่ง
จะเห็นได้ ว่าถ้ าเปรี ยบเทียบในแต่ละด้ านนันด้
้ านจุดเติมเงินค่าผ่านทางกลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญ
ระดับ 4 มากที่สดุ และค่าเฉลี่ยจากการถ่วงน ้าหนักระดับความสาคัญพบว่าด้ านจุดเติมเงินมีคา่ เฉลี่ย
สูงที่สุด รองมาด้ านการแถมเที่ ยวการเดินทาง ด้ านส่วนเพิ่ม ค่าผ่านทาง และ เงินมัดจาบัตร Easy
Pass คือร้ อยละ 34.09 30.74 29.56 และ 28.86 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.12 ร้ อยละระดับความสาคัญภายใต้ รายการส่งเสริมการขาย
รายการส่งเสริมการขาย
ระดับความสาคัญ
สาคัญน้ อย
สาคัญมาก
1
2
3
4
เงินมัดจาบัตร Easy Pass
17.30 21.50 16.50 44.70
ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง
10.90 25.70 20.30 43.10
การแถมเที่ยวการเดินทาง
14.20 15.60 18.80 51.40
จุดเติมเงินค่าผ่านทาง
4.20 13.50 19.50 62.80

รวม
100.00
100.00
100.00
100.00

ค่าเฉลี่ย
28.86
29.56
30.74
34.09
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จากตารางที่ 4.13 แสดงให้ เห็นว่าจานวนเงินที่กลุ่มตัวอย่างมีความยินดีที่จะเติมเงิน
ในบัตร Easy Pass ล่วงหน้ าเมื่อไม่มีการเก็บค่ามัดจาบัตร พบว่าจานวนเงินที่กลุ่มตัวอย่างยินดีที่จะ
เติมเงินในระดับ 501-1,000 บาท ร้ อยละ 47.2 และ ในระดับ 0-500 บาท ร้ อยละ 43.2 ตามลาดับ
จากตารางที่ 4.14 เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างไม่ใช้ บตั ร Easy Pass ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่คือเรื่ องมีคา่ มัดจา
บัตร Easy Pass รองมาด้ านจุดเติมเงินที่ไม่สะดวก ซือ้ บัตร Easy Pass ไม่สะดวก ไม่ทราบ
รายละเอียด
ตารางที่ 4.13 ร้ อยละจานวนเงินที่ยินดีเติมเงินในครัง้ แรก
จานวนเงิน
0-500 บาท
501-1,000 บาท
1,001-1,500 บาท
1,501-2,000 บาท
2,001 บาท ขึ ้นไป
รวม
ตารางที่ 4.14 เหตุผลที่ไม่ใช้ บตั ร Easy Pass ในปั จจุบนั
เหตุผล
จานวน
มีคา่ มัดจาบัตร Easy Pass
206
ซื ้อบัตร Easy Pass ไม่สะดวก
121
จุดเติมเงินไม่สะดวก
136
ไม่ทราบรายละเอียดเพียงพอ
110
ไม่ต้องการเติมเงินในบัตรล่วงหน้ า
46
ไม่มนั่ ใจในระบบ Easy Pass
89
ไม่ได้ ใช้ ทางพิเศษเป็ นประจา
91
โปรโมชัน่ ไม่นา่ สนใจ
61
ไม่สามารถนาไปใช้ เบิกค่าผ่านทาง
23
รวม
883

ร้ อยละ
43.2
47.2
0.8
7.0
1.8
100.0

ร้ อยละ
23.3
13.7
15.4
12.5
5.2
10.1
10.3
6.9
2.6
100.0
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4.4 ข้ อมูลกำรตัดสินใจใช้ Easy Pass ภำยใต้ สถำนกำรณ์ สมมติ
จากตารางที่ 4.15 แสดงค่าร้ อยละและค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจใช้ Easy Pass โดย
ค่าในตารางแสดงถึงร้ อยละการเลือกตอบต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass ในแต่ละรายการส่งเสริ มการ
ขายซึ่งจะไม่คานึงถึงปั จจัยอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นรายการส่งเสริ มการขายไม่มีเงินมัดจาบัตร กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกการตัดสินใจไม่ใช้ แน่นอน (ระดับ 1) ร้ อยละ 11.70 ตัดสินใจใช้ (ระดับ 2) ร้ อยละ 20.00
ตัดสินใจใช้ (ระดับ 3) ร้ อยละ 30.00 และตัดสินใจใช้ แน่นอน (ระดับ 4) ร้ อยละ 38.30 โดยมีคา่ เฉลี่ยที่
ได้ จากการถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 2.95 ด้ านเงินมัดจาบัตร Easy Pass กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจใช้ แน่นอน
(ระดับ 4) เมื่อไม่มีเงินมัดจาบัตรสูงสุดรองลงมาเงินมัดจาบัตร 400 บาท และเงินมัดจา 800 บาทต่า
ที่สดุ คือร้ อยละ 38.30 ร้ อยละ 9.80 และร้ อยละ 6.20 ตามลาดับ หรื อจะเห็นได้ ว่าไม่มีเงินมัดจาบัตร
กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากตัดสินใจใช้ แน่นอน (ระดับ 4) สูงสุด แต่เมื่อมีเงินมัดจาบัตร 400 บาท และ 800
บาท กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากตัดสินใจใช้ อยูใ่ นระดับ 2 เท่านัน้ (ไม่ใช้ )
ตารางที่ 4.15 ร้ อยละและค่าเฉลี่ยการตัดสินใจใช้ Easy Pass ภายใต้ สถานการณ์ตา่ งๆ
รายการส่งเสริมการขาย
การตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ใช้ แน่นอน
ใช้ แน่นอน
1
2
3
4
เฉลี่ย
ไม่มีเงินมัดจาบัตร Easy Pass
11.70 20.00 30.00 38.30 2.95
เงินมัดจาบัตร Easy Pass 400 บาท
15.90 44.00 30.20
9.80 2.34
เงินมัดจาบัตร Easy Pass 800 บาท
33.70 39.40 20.80
6.20 2.00
เติมเงินค่าผ่านทางทุกๆ 500 บาท ได้ สว่ นเพิ่ม
10.50 35.10 32.10 22.30 2.66
25 บาท
เติมเงินค่าผ่านทางทุกๆ 500 บาท ได้ สว่ นเพิ่ม
20.40 30.20 26.40 23.10 2.52
15 บาท
เติมเงินค่าผ่านทางทุกๆ 500 บาท ไม่ได้ สว่ นเพิ่ม 30.50 38.20 22.50
8.80 2.10
แถมเที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว เมื่อเดินทางครบ 17.60 28.80 30.50 23.10 2.59
20 เที่ยว (ร้ อยละ 5)
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รายการส่งเสริมการขาย

แถมเที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว เมื่อเดินทางครบ
35 เที่ยว (ร้ อยละ 3)
ไม่มีการแถมเที่ยวการเดินทาง (ร้ อยละ 0)
จุดเติมเงิน ปั จจุบนั / เคาน์เตอร์ ธนาคาร
(ระดับ 3)
จุดเติมเงิน ปั จจุบนั / SMS / ตัดบัตรเครดิต
อัตโนมัติ (ระดับ 2)
จุดเติมเงิน ด่าน / ATM / Internet / Mobile /
Counter Service (ปั จจุบนั ) (ระดับ 1)

การตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ใช้ แน่นอน
ใช้ แน่นอน
1
2
3
4
เฉลี่ย
14.60 37.40 26.40 21.60 2.55
29.10
26.20

37.30
33.90

24.10
20.60

9.50
19.20

2.14
2.33

17.50

39.80

30.50

12.20

2.37

17.70

29.70

29.80

22.80

2.58

จากรู ปที่ 4.1 แสดงให้ เห็นว่าเมื่อลดเงินมัดจาบัตร Easy Pass กลุ่มตัวอย่างมี
แนวโน้ มใช้ บตั รมากขึ ้น เห็นได้ จากค่าเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ ้นเมื่อลดจานวนเงินมัดจาบัตร คือเมื่อเงินมัดจา
บัตร 800 400 และ 0 บาท ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกใช้ บตั ร Easy Pass เพิ่มขึ ้นเป็ น 2.00 2.34 และ
2.95 ตามลาดับ พบว่าการลดค่ามัดจาบัตรทุกๆ 400 บาท จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ Eaay Pass ที่
เพิ่มขึ ้น 0.34 และ 0.61 จาก 800 400 และ 0 บาท ตามลาดับ โดยจะเห็นได้ ว่าการลดเงินมัดจาบัตรใน
ระดับ 400 ถึง 0 บาท มีค่าการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการลดค่ามัดจาบัตรจาก 800 ถึง 400 บาท
เพราะฉะนันการลดค่
้
ามัดจาบัตรในระยะต่ากว่า 400 บาท จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงต่อการตัดสินใจ
ใช้ Easy Pass ได้ ชดั เจนกว่า
จากรู ปที่ 4.2 เมื่อส่วนเพิ่มสาหรับการเติมเงินทุกๆ 500 บาท เพิ่มขึ ้นจาก 0 15 25
บาท ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจใช้ Easy Pass จะเพิ่มขึ ้นตาม จาก 2.10 2.52 และ 2.66 ตามลาดับ คือ
กลุ่มตัวอย่างจะมีแนวโน้ มใช้ บตั รมากขึ ้นเมื่อส่วนเพิ่มการเติมเงินมากขึ ้นตามไปด้ วย แต่พบว่าระดับ
การตัดสินใช้ ในระดับส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทาง 0 ถึง 15 บาท มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่า
จาก 15 ถึง 25 บาท

61
ค่าเฉลี่ย
4.00
2.95

3.00

2.34
2.00

2.00
1.00

เงินมัดจาบัตร Easy Pass(บาท)

0.00
0

400

800

รูปที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจใช้ Easy Pass ของเงินมัดจาบัตร
ค่าเฉลี่ย
4.00
3.00
2.00

2.52

2.66

2.10

1.00

ส่วนเพิ่มเติมเงิน (บาท)

0.00
0

15

25

รูปที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจใช้ Easy Pass ของส่วนเพิ่มสาหรับการเติมเงินทุกๆ 500 บาท
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จากรูปที่ 4.3 แสดงแนวโน้ มการตัดสินใจใช้ Easy Pass ต่อจานวนการแถมเที่ยวการ
เดินทาง พบว่าเมื่อมีการแถมเที่ยวการเดินทางในร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 0 3 และ 5 ตามลาดับ
ส่งผลทาให้ การตัดสินใจใช้ บตั ร Easy Pass มีแนวโน้ มมากขึ ้นตามไปด้ วย จากค่าเฉลี่ย 2.14 2.55
และ 2.59 ตามลาดับ แต่จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยในระดับแรกดีกว่าในช่วงหลัง เช่นเดียวกับ
ปั จจัยด้ านส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทาง
ค่าเฉลี่ย
4.00
3.00
2.14

2.55

2.59

2.00
1.00

ร้ อยละ (จานวนเที่ยวต่อการแถม 1 ครัง้ )

0.00
0

3 (35)

5 (20)

รูปที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจใช้ Easy Pass ของจานวนเที่ยวการเดินทางต่อการแถม 1 ครัง้
จากรูปที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยของจุดเติมเงินค่าผ่านทาง โดยมีการแบ่งเป็ นระดับทังสิ
้ ้น
3 ระดับ คือ ระดับที่ 3 คือ จุดเติมเงินที่ดา่ น / ATM / Internet / Mobile / Counter Service (เหมือน
ปั จจุบนั ) ระดับที่ 2 คือ จุดเติมเงิน ปั จจุบนั / SMS / ตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ และระดับที่ 1 คือ จุดเติม
เงิน ปั จจุบนั / เคาน์เตอร์ ธนาคาร ซึ่งจะเห็นได้ ว่าระดับพื ้นฐานคือระดับ 3 (ปั จจุบนั ) ส่วนระดับที่ 2 ผู้
เติมเงินจาเป็ นที่จะต้ องมีบญ
ั ชีธนาคารด้ วยจึงสามารถเติมเงินด้ วยวิธีผ่าน sms และ ตัดบัตรเครดิต
อัตโนมัติไ ด้ ซึ่ง น่าจะสะดวกน้ อ ยกว่าระดับที่ 1 ที่ ไ ม่ต้องมี บัญชี ใดๆสามารถเข้ าไปเติม เงิ นผ่า น
เคาน์เตอร์ ธนาคารด้ วยเงินสดได้ เลย แต่จากรูปที่ 4.4 จะเห็นได้ ว่าค่าเฉลี่ยจุดเติมเงินในแต่ละระดับไม่
มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากระดับ 1 ควรจะมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมาคือระดับ 2 และระดับ 3
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ตามลาดับ อาจเนื่องมากจากผู้ต อบแบบสอบถามไม่มีความเข้ าใจในแบบสอบถามเพียงพอและไม่ได้
ให้ ความสาคัญด้ านจุดเติมเงินเนื่องจากอยูใ่ นแบบสอบถามข้ อหลังสุด
4.00

ค่าเฉลี่ย

3.00
2.33

2.37

2.58

2.00
1.00

จุดเติมเงิน

0.00
1

2

3

รูปที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจใช้ Easy Pass ของจุดเติมเงินแบ่งตามระดับ
4.5 สรุป
เนื ้อหาในบทนีไ้ ด้ กล่าวถึงร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ของข้ อมูลด้ านต่างๆ เช่น ด้ านเศรษฐกิจ
และสังคม ข้ อมูลการเดินทาง ข้ อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ Easy Pass และข้ อมูลการตัดสินใจเลือกใช้
Easy Pass ภายใต้ สถานการณ์สมมติเพื่อให้ เห็นถึงภาพรวมของลักษณะกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาไป
วิเคราะห์ผลด้ วยวิธีการพัฒนาแบบจาลองการตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass ในบทต่อไป

บทที่ 5
กำรพัฒนำแบบจำลองกำรตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass
เนื ้อหาในบทนี ้เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการประยุกต์ใช้ แบบจาลองทางสถิติเพื่อ
คาดการณ์ การตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass ของผู้ขับขี่บนทางพิเศษ ซึ่งในงานวิจัยนีผ้ ้ ูวิจัยได้
ประยุกต์ใช้ แบบจาลองโลจิตทวินาม (Binary Logit Model) และโลจิตแบบลาดับ (Ordered Logit
Model) เพื่อนาค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างสองแบบจาลองมาเปรี ยบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass
ของผู้ขบั ขี่บนทางพิเศษ
5.1 แบบจำลองที่ใช้ วิเครำะห์
5.1.1 แบบจำลองโลจิตทวินำม (Binary Logit Model)
จากงานวิจยั นี ้ต้ องการทดสอบการตัดสินใจเลือกใช้ หรื อไม่เลือกใช้ Easy Pass ของ
ผู้ใช้ ทางพิเศษ ดังนันแบบจ
้
าลองโลจิตทวินามจึงเหมาะสมสาหรับการคาดการณ์การตัดสินใจ เพื่อให้
ตัวแปรตาม Y เป็ นตัวแปรเชิงกลุม่ ที่มีคา่ เพียง 2 ค่า (Dichotomous Variable) คือผู้ขบั ขี่เลือกใช้ หรื อไม่
เลือกใช้ Easy Pass คือ
Y = 1 ถ้ ากลุม่ ผู้ขบั ขี่เลือกใช้ Easy Pass
Y = 0 ถ้ ากลุม่ ผู้ขบั ขี่ไม่เลือกใช้ Easy Pass
โดยมีสมการการคาดการณ์ความน่าจะเป็ นที่ผ้ ใู ช้ ทางพิเศษตัดสินใจเลือกใช้ Easy
Pass ดังนี ้
VEP   0   i X i
(5.1)
โดยที่ VEP คือ อรรถประโยชน์ของการเลือกใช้ Easy Pass ที่ประกอบไปด้ วยตัวแปรต่างๆ
 0 คือ ค่าคงที่ของสมการ
i
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ
X i คือ ตัวแปรที่สนใจ
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การหาค่าความน่าจะเป็ นของแต่ละระดับในแต่ละกลยุทธ์จะกาหนดให้
แทนโอกาสที่ผ้ ขู บั ขี่เลือกใช้ Easy Pass หรื อโอกาสที่ Y = 1
PEP
1 - PEP แทนโอกาสที่ผ้ ขู บั ขี่ไม่เลือกใช้ Easy Pass หรื อโอกาสที่ Y = 0
e (VEP )
PEP  (VEP )
e
 e (VCASH )

PCASH  1  PEP

โดยที่

(5.2)
(5.3)

คือ อรรถประโยชน์ของการเลือกใช้ Easy Pass ที่ประกอบไปด้ วยตัวแปรต่างๆ
VCASH คือ อรรถประโยชน์ของการจ่ายค่าผ่านทางด้ วยเงินสด
PEP คือ โอกาสที่ผ้ ขู บ
ั ขี่เลือกใช้ Easy Pass หรื อโอกาสที่ y = 1
ั ขี่เลือกชาระค่าผ่านทางด้ วยเงินสด หรื อโอกาสที่ y = 0
PCASH คือ โอกาสที่ผ้ ขู บ
คือ ตัวแปรด้ านต่างๆที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจ
Xi
VEP

5.1.2 แบบจำลองโลจิตแบบลำดับ (Ordered Logit Model)
จากการทดสอบการตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass ได้ ทาเป็ นแบบแบ่งระดับตังแต่
้ 1 ถึง
4 ดังนันแบบจ
้
าลองโลจิตแบบลาดับจึงมีความเหมาะสมสาหรับ การคาดการณ์ การตัดสินใจได้ ดีกว่า
แบบจาลองโลจิตทวินาม โดยการเขียนสมการของตัวแปร z ในรูปของฟั งก์ชนั เส้ นตรง โดยกาหนดให้
ตัวแปร z เป็ นตัวแปรตามดังนี ้
=β +
(5.4)
โดยที่

คือ ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล ตัวแปรข้ อมูลการเดินทาง ตัวแปรด้ านความสาคัญต่อปั จจัย
ต่างๆและ ตัวแปรจากการทดสอบ SP
β คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปร ที่มีตอ่ ระดับการตัดสินใจเลือกใช้
Easy Pass
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คือ อรรถประโยชน์ของการเลือกใช้ Easy Pass ที่ประกอบไปด้ วยตัวแปรต่างๆ
คือ ส่วนของความไม่แน่นอน
ให้ ตวั แปร Y คือข้ อมูลแบบเรี ยงลาดับของการตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass ของผู้ขบั ขี่
บนทางพิเศษ โดย y = 1, 2, 3 และ 4 คือไม่เลือกใช้ Easy Pass แน่นอน ไม่เลือกใช้ Easy Pass
เลือกใช้ Easy Pass และเลือกใช้ Easy Pass แน่นอนตามลาดับ
y=1
ถ้ า z < µ1
y=2
ถ้ า µ1< z < µ2
y=3
ถ้ า µ2 < z < µ3
y=4
ถ้ า µ3 < z
โดยที่ µ คือ ค่าที่แบ่งขอบเขตของตัวแปรตาม (Threshold)

(5.5)

การหาค่าพารามิเตอร์ β และค่าแบ่งระดับ µ สามารถทาได้ โดยการประมาณด้ วยวิธี
Maximum Likelihood คือสามารถอธิบายได้ วา่ ถ้ าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต้ นเป็ นบวก จะส่งผลให้ ผ้ ู
ขับขี่ตดั สินใจเลือกใช้ Easy Pass มากขึ ้น
5.2 กำรตรวจสอบควำมถูกต้ องของแบบจำลอง
5.2.1 กำรตรวจสอบนัยสำคัญของอิทธิพลของตัวแปร (Significant t-Test) เป็ นการตรวจสอบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวแปรต่างๆ แตกต่างจากค่าศูนย์อย่างมีนัยสาคัญหรื อไม่ ซึ่งในกรณีที่ข้อมูลมี
จานวนมากจะใช้ คา่ สถิติ t (t-statistics) ในการตรวจสอบดังนี ้
t N ,K 

k
V ( k )

โดยที่ t N , K คือ ค่าสถิติ t มีคา่ องศาอิสระ (Degree of Freedom) = N-K

(5.6)
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คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ k ซึง่ ประมาณค่าได้ ด้วยวิธี Maximum Likelihood

k

คือ ความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตัวที่

V ( k )

k

N

คือ จานวนข้ อมูลที่ใช้ ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์

K

คือ จานวนสัมประสิทธิ์ทงหมดที
ั้
่ปรากฏอยูใ่ นแบบจาลอง

โดยค่า t จะต้ องมีคา่ สูงกว่า 1.96 หรื อต่ากว่า -1.96 แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
5.2.2 กำรตรวจสอบระดับควำมสอดคล้ อง (Goodness-of-fit) ระดับความสอดคล้ องของ
แบบจาลอง สามารถวัดโดยการใช้ ดชั นีวดั ความสอดคล้ อง (Likelihood Ratio Index, ρ2) ซึ่งมีสมการ
ดังนี ้
 2  1

Adjusted  2  1 

โดยที่

LL(  )

LL(0)

K

LL(  )
LL(0)

LL(  )  K
LL(0)

(5.7)
(5.8)

คือ ค่าลอการิ ทมึ่ ของฟั งก์ชนั ความเป็ นไปได้ จากการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
คือ ค่าลอการิ ทึ่มของฟั งก์ชนั ความเป็ นไปได้ ในกรณีที่สมั ประสิทธิ์ทกุ ตัวมีคา่ เท่ากับ
ศูนย์
คือ จานวนตัวแปรทังหมดในแบบจ
้
าลอง

ดัชนีวดั ความสอดคล้ องของแบบจาลองจะมีคา่ อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้ าดัชนีวดั ความ
สอดคล้ องมีคา่ เท่ากับ 1 แสดงว่าแบบจาลองมีความสอดคล้ องกับข้ อมูล แต่ถ้าดัชนีวดั ความสอดคล้ อง
มีคา่ เท่ากับ 0 แสดงว่าแบบจาลองไม่มีความสอดคล้ องกับข้ อมูล
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5.2.3 Likelihood Ratio Test
การตรวจสอบเพื่อหาว่าการเพิ่มหรื อลดตัวแปรตัวใดในแบบจาลองแล้ ว ตัวแปรตัวใด
จะสามารถทาให้ แบบจาลองดีขึ ้นได้ โดยพิจารณาจากค่า Log likelihood โดยจะมีคา่ เป็ น 2 เท่า ของ
ผลต่างของค่า Log likelihood ซึ่งจะมีการแจกแจงแบบ chi-square โดยพิจารณาจากสมการดังนี ้
(Washington et al.)
(5.9)
H 0 :  R1  R2 ...   k  0
H1 :  i  0
(5.10)
โดยที่ Unrestricted model คือ
UUR   0  1 X 1   2 X 2  ...   R X R   R1 X R1  ...   K X K

(5.11)

Restricted model คือ
(5.12)

U R   0  1 X 1   2 X 2  ...   R X R

จะยอมรับ
จะปฏิเสธ

H0
H0

เมื่อ  2[ LL( R )  LL(UR )]   2
เมื่อ  2[ LL( R )  LL(UR )]   2

(5.13)
(5.14)

โดยที่ Degree of freedom (df) เท่ากับความแตกต่างของจานวนตัวแปรอิสระของทังสองโมเดล
้
เมื่อ U R คือ แบบจาลองที่ถกู จากัดตัวแปร Constrained model (restricted model)

UUR คือ แบบจาลองที่ไม่ถกู จากัดตัวแปร Unconstrained model (Unrestricted model)
5.3 กำรกำหนดตัวแปร
ผู้วิจยั ได้ แบ่งข้ อมูลตัวแปรออกเป็ น 4 กลุ่ม คือตัวแปรข้ อมูลด้ านการเดินทาง ตัวแปร
ด้ านความสาคัญต่อปั จจัยต่างๆ ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล และตัวแปรจากการทดสอบ SP โดยมีการ
กาหนดตัวแปรต่างๆดังนี ้
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ตารางที่ 5.1 ตัวแปรที่พิจารณา
ชื่อตัวแปร
คุณลักษณะตัวแปร
FREQ_UN5
ความถี่ในการใช้ ทางพิเศษ (1-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์)
1 = ใช่
0 = ไม่ใช่
FREQ_UN10
ความถี่ในการใช้ ทางพิเศษ (6-10 ครัง้ ต่อสัปดาห์)
1 = ใช่
0 = ไม่ใช่
FREQ_UP11
ความถี่ในการใช้ ทางพิเศษ (มากกว่า 10 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์)
1 = ใช่
0 = ไม่ใช่
RUSHHOUR
ช่วงเวลาที่ใช้ ทางพิเศษ
1 = เร่งด่วน (6.00-9.00 น. หรื อ
17.00-19.00 น.)
0 = อื่นๆ
WORK
วัตถุประสงค์ในการเดินทางไปทางาน
1 = ใช่
0 = ไม่ใช่
N_PASSAN
จานวนผู้โดยสารในรถยนต์รวมผู้ขบั ขี่ (คน)
ตัวแปรเชิงปริมาณ
IM_ TOLL
ระดับความสาคัญด้ านส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง
1 = สาคัญหรื อสาคัญอย่างยิ่ง
0 = ไม่สาคัญหรื อไม่สาคัญอย่างยิ่ง
IM_FREE
ระดับความสาคัญด้ านการแถมเที่ยวการเดินทาง
1 = สาคัญหรื อสาคัญอย่างยิ่ง
0 = ไม่สาคัญหรื อไม่สาคัญอย่างยิ่ง

ประเภทตัวแปร
ตัวแปรข้ อมูลด้ านการเดินทาง

ตัวแปรข้ อมูลด้ านการเดินทาง

ตัวแปรข้ อมูลด้ านการเดินทาง

ตัวแปรข้ อมูลด้ านการเดินทาง

ตัวแปรข้ อมูลด้ านการเดินทาง

ตัวแปรข้ อมูลด้ านการเดินทาง
ตัวแปรระดับความสาคัญต่อ
ปั จจัย
ตัวแปรระดับความสาคัญต่อ
ปั จจัย
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ชื่อตัวแปร
IM_POINT

MALE
AGE
H_INCOME

EMPLOYEE

BUSINESS

SINGLE

GRADUATE

SELFPAY

N_CAR

คุณลักษณะตัวแปร
ระดับความสาคัญด้ านจุดเติมเงิน
1 = สาคัญหรื อสาคัญอย่างยิ่ง
0 = ไม่สาคัญหรื อไม่สาคัญอย่างยิ่ง
เพศ 1 = ชาย
0 = หญิง
อายุ (ปี ) ตัวแปรเชิงปริมาณ
รายได้ เฉลี่ยของผู้ขบั ขี่
1 = มากกว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาทต่อเดือน
0 = น้ อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
อาชีพพนักงานบริษัท
1 = ใช่
0 = ไม่ใช่
อาชีพธุรกิจส่วนตัว
1 = ใช่
0 = ไม่ใช่
สถานภาพ
1 = โสด
0 = สมรส
ระดับการศึกษา
1 = เท่ากับหรื อสูงกว่าปริญญาตรี
0 = ต่ากว่าปริญญาตรี
การเบิกค่าผ่านทางพิเศษ
1 = เบิกไม่ได้
0 = เบิกได้
จานวนรถยนต์ในครัวเรื อน (คัน)
ตัวแปรเชิงปริมาณ

ประเภทตัวแปร
ตัวแปรระดับความสาคัญต่อ
ปั จจัย
ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล
ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล
ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล

ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล

ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล

ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล

ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล

ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล

ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล
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ชื่อตัวแปร
DEPOSIT
TOLL_PLUS
TRIP_FREE

PP_POINT

คุณลักษณะตัวแปร
เงินมัดจาบัตร Easy Pass คือ 8 4 และ
0 ร้ อยบาท
ส่วนเพิ่มสาหรับการเติมเงินค่าผ่านทางทุกๆ 500
บาท คือ 25 15 และ 0 บาท
การแถมเที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยวเมื่อเดินทาง
ครบ 20 เที่ยว (แถมร้ อยละ 5) 35 เที่ยว (แถม
ร้ อยละ 3) และไม่แถมเที่ยวการเดินทาง (แถม
ร้ อยละ 0)
จุดเติมเงินสาหรับบัตร Easy Pass คือ
1 = ปั จจุบนั / เคาน์เตอร์ ธนาคาร
2 = ปั จจุบนั / SMS / ตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ
3 = ด่าน / ATM / อินเทอร์ เน็ต / มือถือ /
เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส (ปั จจุบนั )

ประเภทตัวแปร
ตัวแปรจากการทดสอบ SP
ตัวแปรจากการทดสอบ SP
ตัวแปรจากการทดสอบ SP

ตัวแปรจากการทดสอบ SP

5.4 ผลกำรคัดเลือกแบบจำลองโลจิตทวินำม (Binary Logit Model)
จากแบบสอบถามตัวแปรตามแบ่งระดับการตัดสินใจเป็ น 4 ระดับ y = 1 2 3 และ 4
คือ ไม่เลือกใช้ Easy Pass แน่นอน ไม่เลือกใช้ Easy Pass เลือกใช้ Easy Pass และเลือกใช้ Easy
Pass แน่นอน แต่การทดสอบแบบโลจิตทวินามนันท
้ าให้ ผ้ วู ิจยั จัดกลุ่มใหม่เป็ น 2 กลุ่ม คือ ไม่เลือกใช้
Easy Pass (รวมไม่เลือกใช้ Easy Pass แน่นอน ไม่เลือกใช้ Easy Pass ไว้ ด้วยกัน) และเลือกใช้ Easy
Pass (รวมเลือกใช้ Easy Pass และเลือกใช้ Easy Pass แน่นอนไว้ ด้วยกัน) นอกจากนี ้ผู้วิจยั แบ่งการ
ทดสอบทีละปั จจัยเพื่อดูผลกระทบที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass เพื่อสามารถตัดตัวแปรที่ไม่มี
ความสาคัญออกไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 5.2 การคัดเลือกโดยพิจารณาเฉพาะปั จจัย
หลัก
จากตารางที่ 5.2 แบบจาลองที่ 1 พิจารณาเฉพาะปั จจัยด้ านเงินมัดจาบัตร ส่วนเพิ่ม
การเติมเงินค่าผ่านทาง การแถมเที่ยวการเดินทาง ส่วนแบบจาลองที่ 1.1 พิจารณาเหมือนแบบจาลอง
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ที่ 1 และเพิ่มตัวแปรด้ านจุดเติมเงิน เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ว่า ตัวแปรด้ านจุดเติมเงินไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass พบว่า  2[ LL( R )  LL(UR )] มีคา่ 44.82 ซึ่งมากกว่าค่าไคส
แควร์ วิกฤติ (5.02) ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 พิจารณาที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนันตั
้ วแปรด้ าน
จุดเติมเงินมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass แต่เนื่องจากปั จจัยด้ านจุดเติมเงินมี คา่ เฉลี่ยการ
ตัดสินใจใช้ Easy Pass ที่ขดั แย้ งกับความเป็ นจริ งดังรู ปที่ 4.4 คือจุดเติมเงินในระดับที่ 3 ควรจะมี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สดุ แต่ผลการวิจยั พบว่ามีคา่ สูงที่สดุ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงตัดสินใจทาการตัดตัวแปรด้ านจุดเติม
เงิ นออกไปจากแบบจ าลอง เพราะฉะนัน้ แบบจ าลองที่ 1 จึง นามาพิ จ ารณาส าหรั บ การจัด ท า
แบบจาลองต่อไป
ตารางที่ 5.2 การคัดเลือกแบบจาลองพิจารณาตัวแปรหลัก
ตัวแปร
แบบจำลองที่ 1
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
CONSTANT
-0.455 (-5.11)
ตัวแปรหลัก
DEPOSIT
-0.257 (-19.82)
TOLL_PLUS
0.046 (11.89)
TRIP_FREE
0.197 (9.99)
PP_POINT
การวิเคราะห์ทางสถิติ
-2229.134
LL(0)

-1883.471
LL(  )
2

Adjusted  2
No. of Observations
ร้ อยละความถูกต้ องของ
แบบจาลอง

0.155
0.153
3270
70.9

แบบจำลองที่ 1.1
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
-1.188 (-8.25)
-0.260 (-19.93)
0.043 (11.38)
0.214 (10.79)
0.352 (6.63)
-2229.134
-1861.061
0.165
0.163
3270
70.9
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จากตารางที่ 5.3 จากแบบจาลองที่ 1 เพิ่มตัวแปรอิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรทีละตัว
คือแบบจาลองที่ 2.1 พิจารณาเฉพาะอิทธิพลร่วมระหว่างเงินมัดจาบัตรกับส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่าน
ทาง แบบจาลองที่ 2.2 พิจารณาเฉพาะอิทธิพลร่วมระหว่างเงินมัดจาบัตรกับการแถมเที่ยวการเดินทาง
แบบจาลองที่ 2.3 พิจารณาเฉพาะอิทธิพลร่ วมระหว่างส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางกับการแถม
เที่ยวการเดินทาง และแบบจาลองที่ 2.4 พิจารณาเฉพาะอิทธิพลร่วมระหว่างเงินมัดจาบัตรกับส่วนเพิ่ม
การเติมเงินกับการแถมเที่ยวการเดินทาง ซึ่งจากแบบจาลองที่ 2.1-2.4 พบว่าตัวแปรอิทธิ พลร่ วม
ระหว่างเงินมัดจาบัตรกับส่วนเพิ่มการเติมเงินกับการแถมเที่ยวการเดินทางไม่มีนยั สาคัญทางสถิติจึง
ตัดตัวแปรดังกล่าวออกจากแบบจาลองจึงมีผลดัง แบบจาลองที่ 2.5 คือพิจารณาอิทธิพลร่วมทังสาม
้
และพบว่าอิทธิพลร่วมระหว่างเงินมัดจาบัตรกับส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางไม่มีนยั สาคัญจึงตัด
ออกจากแบบจาลองจึงมีผลดังแบบจาลองที่ 2.6 คือพิจารณาอิทธิพลร่วมระหว่างเงินมัดจาบัตรกับการ
แถมเที่ยวการเดินทาง และอิทธิพลร่ วมระหว่างส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางกับการแถมเที่ยวการ
เดินทาง
ดังนันเพื
้ ่อพิสูจน์สมมติฐานที่ว่า อิทธิ พลร่ วมระหว่างเงินมัดจาบัตรกับการแถมเที่ยว
การเดินทาง และอิทธิพลร่วมระหว่างส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางกับการแถมเที่ยวการเดินทางไม่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass พบว่า  2[ LL( R )  LL(UR )] มีคา่ 23.02 ซึ่งมีค่า
มากกว่าค่าไคสแควร์ วิกฤติ (7.38) ที่องศาอิสระเท่ากับ 2 พิจารณาที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ดังนันอิ
้ ทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรมีผลต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass จึงไม่สามารถตัดตัวแปรออกไป
จากแบบจาลอง เพราะฉะนันแบบจ
้
าลองที่ 2.6 จึงนามาพิจารณาสาหรับการจัดทาแบบจาลองต่อไป
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ตารางที่ 5.3 การคัดเลือกแบบจาลองพิจารณาตัวแปรหลักและอิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก
ตัวแปร

CONSTANT

DEPOSIT
TOLL_PLUS
TRIP_FREE

DEPOSIT*
TOLL_PLUS
DEPOSIT*
TRIP_FREE
TOLL_PLUS
*TRIP_FREE
DEPOSIT*
TOLL_PLUS*
TRIP_FREE
LL(0)


LL(  )

2

Adjusted  2

1
-0.455
(-5.11)
-0.257
(-19.82)
0.046
(11.89)
0.197
(9.99)
-

แบบจำลองที่
สัมประสิทธิ์
(t-stat)
2.1
2.2
2.3
-0.517
-0.342
-0.620
(-5.31)
(-3.58)
(-6.11)
ตัวแปรหลัก
-0.224
-0.332
-0.290
(-9.32)
(-11.75)
(-18.08)
0.056
0.056
0.067
(7.92)
(11.16)
(9.75)
0.175
0.103
0.315
(7.33)
(2.85)
(8.29)
อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก

-

-0.002
(-1.63)
-

-

-

0.027
(3.06)
-

-

-

-

-2229.13
-1883.47

-2229.13
-1882.13

0.155
0.153

0.156
0.153

2.4
-0.502
(-5.12)

2.5
-0.499
(-4.63)

2.6
-0.504
(-4.71)

-0.249
(-16.99)
0.048
(11.15)
0.205
(9.82)

-0.357
(-8.17)
0.078
(8.69)
0.194
(2.02)

-0.367
(-11.92)
0.076
(10.05)
0.220
(4.51)

-0.001
(-0.32)
0.029
(2.78)
-0.007
(-2.04)
-

-

-

-

-

-

-

-0.008
(-3.66)
-

-

การวิเคราะห์ทางสถิติ
-2229.13 -2229.13
-1878.58 -1876.75
0.157
0.155

0.158
0.156

-0.0003
(-1.17)

-2229.13 -2229.13
-1882.78 -1871.91
0.155
0.153

0.160
0.157

0.027
(3.03)
-0.008
(-3.63)
-

-2229.13
-1871.96
0.160
0.158
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1
3270

2.1
3270

แบบจำลองที่
สัมประสิทธิ์
(t-stat)
2.2
2.3
3270
3270

70.9

70.9

70.9

ตัวแปร

No. of
Observations
ร้ อยละความ
ถูกต้ องของ
แบบจาลอง

70.9

2.4
3270

2.5
3270

2.6
3270

70.9

70.9

70.9

จากตารางที่ 5.4 แบบจาลองที่ 3 พิจารณาปั จจัยหลัก อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปร
หลักเหมือนแบบจาลองที่ 2.6 และเพิ่มตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล โดยแบบจาลองที่ 3.1 พิจารณาตัวแปร
สถานภาพของผู้ขับขี่ การจ่ายค่าผ่านทาง รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา จานวน
รถยนต์ในครัวเรื อน ส่วนแบบจาลองที่ 3 ตัดตัวแปรเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา จานวนรถยนต์ใน
ครัวเรื อน เนื่องจากไม่มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยตัวแปรเพศชายจากการ
สารวจข้ อมูลพบว่าข้ อมูลมีลกั ษณะเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคือเพศชายร้ อยละ 67.70 และเพศ
หญิงร้ อยละ 32.30 ส่วนตัวแปรด้ านอายุของผู้ขบั ขี่ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี ถึงร้ อยละ 73.9
ตัวแปรการจบการศึกษาพบว่าผู้ขบั ขี่ร้อยละ 84.9 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป และตัวแปร
จานวนรถยนต์ในครัวเรื อนพบว่าผู้ขบั ขี่ร้อยละ 40.8 มีจานวนรถยนต์ในครังเรื อนเพียง 1 คัน และร้ อย
ละ 32.3 มีรถยนต์ในครัวเรื อน 2 คัน จะเห็นได้ วา่ ตัวแปรดังกล่าวไม่มีการกระจายตัวของข้ อมูลเพียงพอ
จึงส่งผลต่อค่านัยสาคัญทางสถิตใิ นแบบจาลองได้
เพื่อพิสจู น์สมมติฐานที่วา่ ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
Easy Pass พบว่า  2[ LL( R )  LL(UR )] มีคา่ 4.04 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่าค่าไคสแควร์ วิกฤติ (14.45)
ที่องศาอิสระเท่ากับ 6 พิจารณาที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนันตั
้ วแปรข้ อมูลส่วนบุคคลไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass จึงสามารถตัดตัวแปรออกไปจากแบบจาลอง เพราะฉะนันแบบจ
้
าลอง
ที่ 3 จึงนามาพิจารณาสาหรับการจัดทาแบบจาลองต่อไป
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ตารางที่ 5.4 การคัดเลือกแบบจาลองพิจารณาตัวแปรหลัก อิทธิพลร่ วมระหว่างตัวแปรหลัก และ
ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล
ตัวแปร
แบบจำลองที่ 3
แบบจำลองที่ 3.1
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
CONSTANT

-0.803 (-4.66)
ตัวแปรหลัก
DEPOSIT
-0.370 (-11.98)
TOLL_PLUS
0.077 (10.09)
TRIP_FREE
0.222 (4.54)
อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก
DEPOSIT* TRIP_FREE
0.027 (3.03)
TOLL_PLUS *TRIP_FREE
-0.008 (-3.65)
ตัวแปรด้ านข้ อมูลส่วนบุคคล
SINGLE
-0.224 (-2.63)
SELFPAY
0.309 (2.93)
H_INCOME
0.277 (3.13)
MALE
AGE
EMPLOYEE
BUSINESS
GRADUATE
N_CAR
LL(0)


LL(  )

การวิเคราะห์ทางสถิติ
-2229.134
-1857.080

-0.736 (-2.32)
-0.371 (-11.98)
0.077 (10.09)
0.223 (4.55)
0.027 (3.03)
-0.008 (-3.65)
-0.191 (-1.82)
0.295 (2.72)
0.288 (2.96)
0.042 (0.47)
0.001 (0.15)
-0.066 (-0.65)
0.011 (0.116)
-0.164
(-1.42)
0.011 (0.36)
-2229.134
-1855.060
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ตัวแปร

แบบจำลองที่ 3
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)

แบบจำลองที่ 3.1
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)

2

0.167
0.163
3270
71.6

0.168
0.161
3270
71.8

Adjusted  2
No. of Observations
ร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลอง

จากตารางที่ 5.5 แบบจาลองที่ 4 พิจารณาปั จจัยหลัก อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปร
หลัก ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล เหมือนแบบจาลองที่ 3 และเพิ่มตัวแปรด้ านการเดินทาง โดยแบบจาลอง
ที่ 4.1 พิจ ารณาตัวแปรด้ านการเดินทางคือตัวแปรวัตถุประสงศ์เดินทางไปทางาน ตัวแปรจ านวน
ผู้โดยสารภายในรถยนต์ ตัวแปรเดินทางช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้ าหรื อเย็น ตัวแปรความถี่การเดินทางด้ วย
ทางพิเศษ 1-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ตัวแปรความถี่การเดินทางด้ วยทางพิเศษ 6-10 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และตัว
แปรความถี่การเดินทางด้ วยทางพิเศษมากกว่า 10 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ส่วนแบบจาลองที่ 4 ตัดตัวแปร
จานวนผู้โดยสารภายในรถยนต์ และตัวแปรความถี่การเดินทางด้ วยทางพิเศษต่อสัปดาห์เนื่องจากไม่มี
ค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยตัวแปรจานวนผู้โดยสารภายในรถยนต์พบว่า
ร้ อยละ 43.0 มีจานวนผู้โดยสารเพียง 1 คน และร้ อยละ 35.8 มีจานวนผู้โดยสาร 2 คน ส่วนตัวแปร
ความถี่การเดินทางด้ วยทางพิเศษพบว่าผู้ขบั ขี่เดินทาง1-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ร้อยละ 37 เดินทาง 6-10
ครัง้ ต่อสัปดาห์ร้อยละ 32.1 และเดินทาง 11-15 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 13.6 จะเห็นได้ ว่าตัวแปร
ดังกล่าวไม่มีการกระจายตัวของข้ อมูลเพียงพอจึงส่งผลต่อค่านัยสาคัญทางสถิตใิ นแบบจาลองได้
เพื่อพิสจู น์สมมติฐานที่วา่ ตัวแปรจานวนผู้โดยสารในรถยนต์ และตัวแปรความถี่การใช้
ทางพิเศษต่อสัปดาห์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Easy Passพบว่า  2[ LL( R )  LL(UR )]
มีคา่ 3.042 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่าค่าไคสแควร์ วิกฤติ (11.14) ที่องศาอิสระเท่ากับ 4 พิจารณาที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนันตั
้ วแปรจานวนผู้โดยสารในรถยนต์ และตัวแปรความถี่การใช้ ทางพิเศษต่อ
สัปดาห์ ไ ม่มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้ Easy Pass จึง สามารถตัด ตัวแปรออกไปจากแบบจ าลอง
เพราะฉะนันแบบจ
้
าลองที่ 4 จึงนามาพิจารณาสาหรับการจัดทาแบบจาลองต่อไป
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ตารางที่ 5.5 การคัดเลือกแบบจาลองพิจารณาตัวแปรหลัก อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก ตัวแปร
ข้ อมูลส่วนบุคคล และตัวแปรด้ านการเดินทาง
ตัวแปร
แบบจำลองที่ 4
แบบจำลองที่ 4.1
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
CONSTANT
-0.824 (-4.47)
-0.892 (-3.91)
ตัวแปรหลัก
DEPOSIT
-0.371 (-11.99)
-0.372 (-12.00)
TOLL_PLUS
0.077 (10.10)
0.077 (10.10)
TRIP_FREE
0.223 (4.55)
0.223 (4.56)
อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก
DEPOSIT* TRIP_FREE
0.027 (3.03)
0.027 (3.03)
TOLL_PLUS *TRIP_FREE
-0.008 (-3.65)
-0.008 (-3.65)
ตัวแปรด้ านข้ อมูลส่วนบุคคล
SINGLE
-0.217 (-2.55)
-0.203 (-2.33)
SELFPAY
0.353 (3.30)
0.356 (3.30)
H_INCOME
0.247 (2.74)
0.247 (2.74)
ตัวแปรด้ านการเดินทาง
WORK
0.175 (2.00)
0.205 (2.21)
N_ PASSAN
0.054 (1.40)
RUSHHOUR
-0.192 (-2.32)
-0.185 (-2.18)
FREQ_UN5
-0.056 (-0.41)
FREQ_UN10
-0.049 (-0.33)
FREQ_UP11
-0.143 (-0.90)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
-2229.134
-2229.134
LL(0)

-1853.203
-1851.682
LL(  )
2

0.169

0.169
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ตัวแปร

แบบจำลองที่ 4
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
0.164
3270
71.7

Adjusted  2
No. of Observations
ร้ อยละความถูกต้ องของ
แบบจาลอง

แบบจำลองที่ 4.1
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
0.163
3270
71.6

จากการทดสอบคัดเลือกตัวแปรในแบบจาลองโลจิตทวินามด้ วยวิธี Likelihood Ratio
ได้ แบบจาลองที่มีคา่ สัมประสิทธิ์ของตัวแปรหลัก อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก ตัวแปรด้ านข้ อมูล
ส่วนบุคคล ตัวแปรด้ านการเดินทาง และการวิเคราะห์ทางสถิติสรุปดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 สรุปการคัดเลือกแบบจาลองโลจิตทวินาม (Binary Logit Model)
ตัวแปร
แบบจำลองที่1 แบบจำลองที่2.6 แบบจำลองที่3
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่าสัมประสิทธิ์
(t-stat)
(t-stat)
(t-stat)
CONSTANT
-0.455
-0.504
-0.803
(-5.11)
(-4.71)
(-4.66)
ตัวแปรหลัก
DEPOSIT
-0.257
-0.367
-0.370
(-19.82)
(-11.92)
(-11.98)

แบบจำลองที่4
ค่าสัมประสิทธิ์
(t-stat)
-0.824
(-4.47)
-0.371
(-11.99)

TOLL_PLUS

0.046
(11.89)

0.076
(10.05)

0.077
(10.09)

0.077
(10.10)

TRIP_FREE

0.197
(9.99)

0.222
(4.54)

0.223
(4.55)

DEPOSIT*
TRIP_FREE

-

0.220
(4.51)
อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก
0.027
(3.03)

0.027
(3.03)

0.027
(3.03)
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ตัวแปร

แบบจำลองที่1
ค่าสัมประสิทธิ์
(t-stat)
-

แบบจำลองที่4
ค่าสัมประสิทธิ์
(t-stat)
-0.008
(-3.65)

SINGLE

-

SELFPAY

-

H_INCOME

-

-0.217
(-2.55)
0.353
(3.30)
0.247
(2.74)

WORK

-

RUSHHOUR

-

TOLL_PLUS
*TRIP_FREE

LL(0)


LL(  )

2

Adjusted

2

No. of
Observations
ร้ อยละความถูกต้ อง
ของแบบจาลอง

แบบจำลองที่2.6 แบบจำลองที่3
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่าสัมประสิทธิ์
(t-stat)
(t-stat)
-0.008
-0.008
(-3.63)
(-3.65)
ตัวแปรด้ านข้ อมูลส่วนบุคคล
-0.224
(-2.63)
0.309
(2.93)
0.277
(3.13)
ตัวแปรด้ านการเดินทาง
-

-

0.175
(2.00)
-0.192
(-2.32)

การวิเคราะห์ทางสถิติ
-2229.134
-2229.134

-2229.134

-2229.134

-1883.471

-1871.957

-1857.080

-1853.203

0.155

0.160

0.167

0.169

0.153

0.158

0.163

0.164

3270

3270

3270

3270

70.9

70.9

71.6

71.7
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จากตารางที่ 5.6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ แบบจาลองแบบโลจิตทวินามการตัดสินใช้
เลือกใช้ Easy Pass ของผู้ใช้ ทางพิเศษ โดยได้ แบ่งแบบจาลองออกเป็ น 4 แบบจาลอง ดังนี ้
แบบจาลองที่ 1 ตัวแปรหลักที่พิจารณาคือ เงินมัดจาบัตร Easy Pass (DEPOSIT)
ส่วนเพิ่มสาหรับการเติมเงินค่าผ่านทางทุกๆ 500 บาท (TOLL_PLUS) การแถมเที่ยวการเดินทาง 1
เที่ยวเมื่อเดินทางครบ (TRIP_FREE) จุดเติมเงินสาหรับบัตร Easy Pass (PP_POINT) โดยมีฟังก์ชนั่
อรรถประโยชน์ ดังนี ้
VEP = β0+β1(DEPOSIT)+β2(TOLL_PLUS)+β3(TRIP_FREE)+β4(PP_POINT)

(5.15)

จากการทดสอบพบว่ า ตั ว แปร PP_POINT มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ท่ า กั บ 0.352 มี
เครื่ องหมายเป็ นบวกและมีกราฟค่าเฉลี่ยการตัดสินใจใช้ Easy Pass ของจุดเติมเงินแบ่งตามระดับ
(ดังรู ปที่ 4.7) ซึ่งขัดแย้ งกับหลักความจริ งที่ควรจะมีค่าสัมประสิทธิ์ เป็ นลบเนื่องจากการแบ่งระดับจุด
เติมเงินนันระดั
้ บที่แย่ที่สดุ คือระดับ 1 (เหมือนปั จจุบนั ) ส่วนระดับที่ 2 ผู้เติมเงินจาเป็ นที่จะต้ องมีบญ
ั ชี
ธนาคารด้ วยจึงสามารถเติมเงินด้ วยวิธีผ่าน sms และ ตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติได้ ซึ่งน่าจะสะดวกน้ อย
กว่าระดับที่ 3 ที่ไม่ต้องมีบญ
ั ชีใดๆสามารถเข้ าไปเติมเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารด้ วยเงินสดได้ เลย
ดัง นัน้ จึ ง ตัด ตัว แปรจุด เติ ม เงิ น ค่า ผ่ า นทาง(PP_POINT)ออกจากแบบจ าลอง ดัง นัน้ จึ ง พิ จ ารณา
เฉพาะตัวแปรหลัก ประกอบไปด้ วย 3 ตัวแปร คือตัวแปรด้ านเงินมัดจาบัตร Easy Pass (DEPOSIT) ตัว
แปรด้ านส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทาง ( TOLL_PLUS) และตัวแปรด้ านการแถมเที่ยวการเดินทาง
(TRIP_FREE) มีลกั ษณะแบบจาลองดังนี ้
VEP = β0+β1(DEPOSIT)+β2(TOLL_PLUS)+β3(TRIP_FREE)

(5.16)

โดยพบว่ า ตั ว แปรด้ านเงิ น มั ด จ าบั ต รมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ท่ า กั บ -0.257 และมี
เครื่ องหมายติดลบเนื่องจากเมื่อเงินมัดจาบัตรมีคา่ สูงขึ ้นผู้ขบั ขี่จะตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass น้ อยลง
ส่วนตัวแปรด้ านส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางมีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.046 มีเครื่ องหมายเป็ นบวก
เนื่องจากเมื่อให้ ส่วนเพิ่มส าหรั บการเติมเงินค่าผ่านทางมากขึน้ ผู้ขับขี่มี แนวโน้ มจะเลือกใช้ Easy
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Pass มากขึน้ ไปด้ วย ตัวแปรด้ านการแถมเที่ ยวสาหรั บการเดินทางพบว่ามี ค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ
0.197 มีเครื่ องหมายเป็ นบวก คือเมื่อมีการแถมเที่ยวสาหรับการเดินทางมากขึ ้น กลุ่มผู้ขบั ขี่มีแนวโน้ ม
ตัดสินใจใช้ Easy Pass มากขึ ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ โดยพิจารณาครัง้ ละ 2 ปั จจัย พบว่าพบว่าเงินมัดจา
บัตรทุกๆ 17.90 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass ไม่แตกต่างกับการให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง
1 บาท ในทานองเดียวกันเงินมัดจาบัตรทุกๆ 76.65 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass เท่า
เทียมกับการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 และการให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง 4.28 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่
ตัดสินใจใช้ Easy Pass ไม่แตกต่างกับการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 โดยตัวแปรหลักทังสามมี
้
คา่
นัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ 0.00 หรื อน้ อยกว่า 0.05 และมีคา่ t น้ อยกว่า -1.96 หรื อมากกว่า 1.96 คือมี
ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 จากแบบจาลองมีค่า ρ2 Adjusted ρ2 0.155
0.153 และร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลอง 70.9
แบบจาลองที่ 2 พิจารณาตัวแปรหลักและอิทธิพลของตัวแปรหลักร่วม เนื่องจากการผู้
ขับขี่อาจจะตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass จากหลายตัวแปรพร้ อมๆกัน มีตวั แปรที่พิจารณาดังนี ้
VEP = β0+β1(DEPOSIT)+β2(TOLL_PLUS)+β3(TRIP_FREE)+β4(DEPOSIT *TOLL_PLUS)
+β5(DEPOSIT *TRIP_FREE)+β6(TOLL_PLUS *TRIP_FREE)+β7(DEPOSIT
*TOLL_PLUS *TRIP_FREE)
(5.17)
จากการทดสอบอิทธิพลร่วมของตัวแปรหลักพบว่า อิทธิพลร่วมที่มีคา่ นัยสาคัญทาง
สถิติคือตัวแปร (TOLL_PLUS *TRIP_FREE) ดังนันแบบจ
้
าลองที่ได้ มีลกั ษณะดังนี ้
VEP = β0+β1(DEPOSIT)+β2(TOLL_PLUS)+β3(TRIP_FREE)+β4(DEPOSIT *TRIP_FREE)+
β5(TOLL_PLUS *TRIP_FREE)
(5.18)
พบว่าตัวแปรหลักมีคา่ สอดคล้ องกับแบบจาลองที่ 1 คือมีคา่ สัมประสิทธิ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยอิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก DEPOSIT* TRIP_FREE มีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.027
และอิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลักตัวแปร TOLL_PLUS *TRIP_FREE พบว่ามีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ
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-0.008 มีเครื่ องหมายติดลบ เนื่องมาจากผลบวกการเพิ่มขึน้ ของส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทาง
(TOLL_PLUS) และการเพิ่มของร้ อยละการแถมเที่ยวสาหรับการเดินทาง (TRIP_FREE) มีคา่ เพิ่มขึ ้นที่
มากกว่าผลร่วมของการคานึงถึงทังสองตั
้
วแปรพร้ อมกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ โดยพิจารณาครัง้ ละ 2 ปั จจัย พบว่าเงินมัดจาบัตร
ทุกๆ 20.71 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass ไม่แตกต่างกับการให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง 1
บาท ในทานองเดียวกันเงินมัดจาบัตรทุกๆ 59.94 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass เท่า
เทียมกับการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 และการให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง 2.89 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่
ตัดสินใจใช้ Easy Pass ไม่แตกต่างกับการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 และตัวแปรทุกตัวใน
แบบจาลองนี ้มีคา่ นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.00 หรื อน้ อยกว่า 0.05 และมีคา่ t น้ อยกว่า -1.96 หรื อ
มากกว่า 1.96 คือมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 จากแบบจาลองมีค่า ρ2
Adjusted ρ2 0.160 0.158 และร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลอง 70.9
แบบจาลองที่ 3 นอกจากตัวแปรหลักและอิทธิพลร่วมแล้ ว ได้ นาตัวแปรด้ านข้ อมูล
ส่วนบุคคลเพิ่ม ในสมการและทาการตัดตัวแปรด้ านข้ อมูลส่วนบุคคลที่ ไม่มี ค่านัยส าคัญทางสถิ ติ
ออกไปได้ สมการดังนี ้
VEP = β0+β1(DEPOSIT)+β2(TOLL_PLUS)+β3(TRIP_FREE)+β4(DEPOSIT* TRIP_FREE)+
β5(TOLL_PLUS *TRIP_FREE) +β6(SINGLE)+ β7(SELFPAY)+ β8(H_INCOME) (5.19)
พบว่า ตัว แปรหลัก และอิ ท ธิ พ ลร่ ว มของตัว แปรหลัก มี ค่า สอดคล้ อ งกัน และมี ค่า
สัมประสิทธิ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรด้ านข้ อมูลส่วนบุคคลพบว่า ตัวแปรสถานภาพของผู้ขบั ขี่
(SINGLE) มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ เ ท่ า กับ -0.224 และมี เ ครื่ อ งหมายติด ลบหมายความว่า ผู้ขับ ขี่ ที่ มี
สถานภาพโสดมีแนวโน้ มตัดสินใจใช้ Easy Pass น้ อยลงหรื อผู้ขับขี่ที่มีสถานภาพแต่งงานแล้ วมี
แนวโน้ มตัดสินใจใช้ Easy Pass มากขึ ้น ตัวแปรต่อมาคือตัวแปรด้ านสามารถในการเบิกค่าผ่านทาง
พิเศษ (SELFPAY) พบว่ามีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.309 มีเครื่ องหมายเป็ นบวกซึ่งสอดคล้ องกับความ
จริงที่ผ้ ขู บั ขี่ที่ไม่สามารถเบิกค่าผ่านทางพิเศษได้ มีแนวโน้ มตัดสินใจใช้ Easy Pass ที่มากขึ ้น หรื อถ้ าผู้
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ขับขี่สามารถเบิกค่าผ่านทางพิเศษจากบริ ษัทหรื อหน่วยงานได้ จะตัดสินใจใช้ Easy Pass ลดลง
เนื่องจากการใช้ ระบบ Easy Pass นันไม่
้ มีใบเสร็ จค่าผ่านทางสาหรับการนาไปเบิกเงิน และตัวแปร
ด้ านรายได้ ของผู้ขบั ขี่ตงแต่
ั ้ 20,000 บาทต่อเดือนขึ ้นไป (H_INCOME) มีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.277
มีเครื่ องหมายเป็ นบวกหมายความว่าผู้ขบั ขี่ที่มีรายได้ ตงแต่
ั ้ 20,000 บาทต่อเดือนขึ ้นไปมีแนวโน้ ม
ตัดสินใจใช้ Easy Pass มากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องว่าถ้ าผู้ขบั ขี่มีรายได้ ที่ มากเพียงพอก็จะมีความสามารถ
ซื ้อบัตรหรื อเติมเงินในบัตรล่วงหน้ าได้ และมีมลู ค่าของเวลาที่สงู กว่าผู้ที่มีรายได้ น้อย
เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าสัมประสิทธิ์ โดยพิจารณาครัง้ ละ 2 ปั จจัย พบว่าเงินมัดจาบัตร
ทุกๆ 20.81 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass ไม่แตกต่างกับการให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง 1
บาท ในทานองเดียวกันเงินมัดจาบัตรทุกๆ 60.00 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass เท่า
เทียมกับการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 และการให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง 2.86 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่
ตัดสินใจใช้ Easy Pass ไม่แตกต่างกับการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 โดยตัวแปรในแบบจาลองนี ้
มีคา่ นัยสาคัญน้ อยกว่า 0.05 และมีคา่ t น้ อยกว่า -1.96 หรื อมากกว่า 1.96 คือมีคา่ นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 จากแบบจาลองมีคา่ ρ2 Adjusted ρ2 0.167 0.163 และร้ อยละ
ความถูกต้ องของแบบจาลอง 71.6
แบบจาลองที่ 4 ได้ นาตัวแปรด้ านการเดินทางมาเพิ่มเข้ าไปในสมการของแบบจาลอง
ที่ 3 และนาตัวแปรที่ไม่มีคา่ นัยสาคัญทางสถิตอิ อกได้ สมการดังนี ้
VEP = β0+β1(DEPOSIT)+β2(TOLL_PLUS)+β3(TRIP_FREE)+β4(DEPOSIT* TRIP_FREE)+
β5(TOLL_PLUS *TRIP_FREE)+β6(SINGLE)+β7(SELFPAY)+β8(H_INCOME)
+β8(WORK)+β9(RUSHHOUR)
(5.20)
พบว่าตัวแปรวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อไปทางาน (WORK) มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ
0.175 มีเครื่ องหมายเป็ นบวก คือผู้ขับขี่ที่เดินทางเพื่อไปทางานมีแนวโน้ มตัดสินใจใช้ Easy Pass
เนื่องจากอาจจะมีความรี บเร่งเพื่อไปทางานให้ ทนั เวลา และตัวแปร (RUSHHOUR) มีคา่ สัมประสิทธิ์
เท่ากับ -0.192 มีเครื่ องหมายติดลบเนื่องจากงานวิจยั นี ้ได้ ทาการสารวจกลุ่มผู้ขบั ขี่ที่ ไม่ได้ ใช้ Easy
Pass อยูใ่ นปั จจุบนั และเป็ นระยะเวลาที่มีการเปิ ดใช้ ระบบ Easy Pass มาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ ว โดย
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ช่วงเวลาเร่งด่วนปริ มาณรถยนต์บริ เวณหน้ าด่านหนาแน่น ผู้ขบั ขี่จึงมีแนวโน้ มตัดสินใจใช้ Easy Pass
มากกว่าช่วงเวลาปกติ แต่ผ้ วู ิจยั ได้ สารวจกลุม่ ผู้ขบั ขี่ที่ไม่ใช้ ระบบ Easy Pass อยูใ่ นปั จจุบนั ในขณะที่มี
การเปิ ดใช้ งานมาเป็ นเวลานานจึงน่าจะเป็ นกลุ่มผู้ขบั ขี่ที่ไม่ได้ ต้องการใช้ ระบบ Easy Pass อย่าง
แท้ จริง
เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าสัมประสิทธิ์ โดยพิจารณาครัง้ ละ 2 ปั จจัย พบว่าเงินมัดจาบัตร
ทุกๆ 20.75 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass ไม่แตกต่างกับการให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง 1
บาท ในทานองเดียวกันเงินมัดจาบัตรทุกๆ 62.80 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass เท่า
เทียมกับการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 และการให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง 2.90 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่
ตัดสินใจใช้ Easy Pass ไม่แตกต่างกับการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 โดยตัวแปรในแบบจาลองนี ้
มีคา่ นัยสาคัญน้ อยกว่า 0.05 และมีคา่ t น้ อยกว่า -1.96 หรื อมากกว่า 1.96 คือมีคา่ นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 จากแบบจาลองมีคา่ ρ2 Adjusted ρ2 0.169 0.164 และร้ อยละ
ความถูกต้ องของแบบจาลอง 71.7
ตารางที่ 5.7 แสดงการคาดการณ์ การตัดสินใจเลือกใช้ และไม่เลือกใช้ Easy Pass
โดยแบ่งเป็ นข้ อมูลจากเแบบจาลอง และจากข้ อมูลที่สารวจจริ ง พบว่าการคาดการณ์ การตัดสินใจไม่
ใช้ ถกู ต้ องมากที่สดุ คือ 1541 ข้ อมูล รองมาคือการคาดการณ์การตัดสินใจใช้ คือ 803 ข้ อมูล
ตารางที่ 5.7 เปรี ยบเทียบข้ อมูลจากการสารวจ และการคาดการณ์ ด้วยแบบจาลองโลจิตทวินาม
(แบบจาลองที่ 4)
จากข้ อมูลที่สารวจ
จากการคาดการณ์ด้วยแบบจาลอง
รวม
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
1541
341
1882
ใช้
585
803
1388
รวม
2126
1144
3270
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จากแบบจาลองที่ 1-4 พบว่าแบบจาลองที่ 4 มีคา่ ρ2 และ Adjusted ρ2 สูงที่สดุ คือมี
ค่า 0.169 และ 0.164 ตามลาดับ และร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลอง 71.7 นัน่ คือแบบจาลองโล
จิตทวินาม (Binary Logit Model) ในแบบจาลองที่ 4 สามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกใช้ Easy
Pass ของผู้ขบั ขี่ที่ใช้ ทางพิเศษได้ ดีที่สดุ
5.5 ผลกำรคัดเลือกแบบจำลองโลจิตแบบลำดับ (Ordered Logit Model)
การคัดเลือกแบบจาลองโลจิตแบบลาดับด้ วยวิธี Likelihood ratio test เพื่อทดสอบว่า
ตัดตัวแปรที่ตดั ออกไปจากแบบจาลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ โดยจะแบ่งการทดสอบทีละ
แบบจาลองเพื่อดูผลแต่ละปั จจัย คือ ตัวแปรหลัก ตัวแปรอิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก ตัวแปรข้ อมูล
ส่วนบุคคล และตัวแปรด้ านการเดินทาง ดังนี ้
จากตารางที่ 5.8 แบบจาลองที่ 1 พิจารณาเฉพาะปั จจัยด้ านเงินมัดจาบัตร ส่วนเพิ่ม
การเติมเงินค่าผ่านทาง การแถมเที่ยวการเดินทาง ส่วนแบบจาลองที่ 1.1 พิจารณาเหมือนแบบจาลอง
ที่ 1 และเพิ่มตัวแปรด้ านจุดเติมเงิน เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ว่า ตัวแปรด้ านจุดเติมเงินไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass พบว่า  2[ LL( R )  LL(UR )] มีคา่ 19.66 ซึ่งมากกว่าค่าไคส
แควร์ วิกฤติ (5.02) ที่องศาอิสระเท่ากับ 1 พิจารณาที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนันตั
้ วแปรด้ าน
จุดเติมเงินมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass แต่เนื่องจากปั จจัยด้ านจุดเติมเงินมีคา่ เฉลี่ยการ
ตัดสินใจใช้ Easy Pass ที่ขดั แย้ งกับความเป็ นจริ งดังรู ปที่ 4.4 คือจุดเติมเงินในระดับที่ 3 ควรจะมี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สดุ แต่ผลการวิจยั พบว่ามีคา่ สูงที่สดุ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงตัดสินใจทาการตัดตัวแปรด้ านจุดเติม
เงิ นออกไปจากแบบจ าลอง เพราะฉะนัน้ แบบจ าลองที่ 1 จึง นามาพิ จ ารณาส าหรั บ การจัด ท า
แบบจาลองต่อไป
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ตารางที่ 5.8 การคัดเลือกแบบจาลองพิจารณาตัวแปรหลัก
ตัวแปร
แบบจำลองที่ 1
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
ตัวแปรหลัก
DEPOSIT
-0.265 (-24.21)
TOLL_PLUS
0.051 (15.57)
TRIP_FREE
0.204 (12.55)
PP_POINT
การวิเคราะห์ทางสถิติ
Threshold µ1
-1.484 (17.19)
Threshold µ2
0.379 (4.61)
Threshold µ3
2.056 (22.63)
-4423.519
LL(0)

-3942.856
LL(  )
2

Adjusted  2
No. of Observations
ร้ อยละความถูกต้ องของ
แบบจาลอง

0.109
0.108
3270
40.18

แบบจำลองที่ 1.1
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
-0.266 (-24.32)
0.050 (15.39)
0.208 (12.77)
0.253 (6.26)
-0.997 (8.60)
0.894 (7.63)
2.575 (20.79)
-4423.519
-3923.196
0.113
0.112
3270
39.14

จากตารางที่ 5.9 จากแบบจาลองที่ 1 เพิ่มตัวแปรอิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรทีละตัว
คือแบบจาลองที่ 2.1 พิจารณาอิทธิพลร่วมระหว่างเงินมัดจาบัตรกับส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทาง
แบบจ าลองที่ 2.2 พิ จ ารณาอิ ท ธิ พ ลร่ ว มระหว่า งเงิ น มัด จ าบัต รกับ การแถมเที่ ย วการเดิน ทาง
แบบจาลองที่ 2.3 พิจารณาอิทธิพลร่วมระหว่างส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางกับการแถมเที่ยวการ
เดินทาง และแบบจาลองที่ 2.4 พิจารณาอิทธิพลร่วมระหว่างเงินมัดจาบัตรกับส่วนเพิ่มการเติมเงินกับ
การแถมเที่ยวการเดินทาง ซึ่งจากแบบจาลองที่ 2.1-2.4 พบว่าตัวแปรอิทธิพลร่วมระหว่างเงินมัดจา
บัตรกับส่วนเพิ่มการเติมเงิน และอิทธิพลร่วมระหว่างเงินมัดจาบัตรกับส่วนเพิ่มการเติมเงินกับการแถม
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เที่ ย วการเดิ น ทางไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ จึ ง ตัด ตัว แปรดัง กล่ า วออกจากแบบจ าลอง ดัง นัน้ ใน
แบบจาลองที่ 2.5 พิจารณาอิทธิ พลร่ วมระหว่างเงินมัดจาบัตรกับการแถมเที่ยวการเดินทาง และ
อิทธิ พลร่ วมระหว่างส่วนเพิ่มการเติม เงินค่าผ่านทางกับการแถมเที่ ยวการเดินทาง และเพื่ อพิสูจ น์
สมมติฐ านที่ ว่า อิท ธิ พ ลร่ วมระหว่างเงิ นมัดจ าบัตรกับ การแถมเที่ ยวการเดินทาง และอิ ทธิ พ ลร่ ว ม
ระหว่างส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางกับการแถมเที่ยวการเดินทาง ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ Easy Pass พบว่า  2[ LL( R )  LL(UR )] มีคา่ 18.51 ซึ่งมากกว่าค่าไคสแควร์ วิกฤติ
(7.38) ที่องศาอิสระเท่ากับ 2 พิจารณาที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนันอิ
้ ทธิพลร่วมระหว่างเงิน
มัดจาบัตรกับการแถมเที่ยวการเดินทาง และอิทธิพลร่ วมระหว่างส่วนเพิ่ม การเติมเงินค่าผ่านทางกับ
การแถมเที่ยวการเดินทาง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass จึงไม่สามารถนาตัวแปรนี ้ออกจาก
แบบจาลองได้ ดังนันแบบจ
้
าลองที่ 2.5 จึงนามาพิจารณาสาหรับการจัดทาแบบจาลองต่อไป
ตารางที่ 5.9 การคัดเลือกแบบจาลองพิจารณาตัวแปรหลักและอิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก
ตัวแปร
1
DEPOSIT
TOLL_PLUS
TRIP_FREE

DEPOSIT*
TOLL_PLUS
DEPOSIT*
TRIP_FREE

-0.265
(-24.21)
0.051
(15.57)
0.204
(12.55)
-

2.1

แบบจำลองที่ 2
สัมประสิทธิ์
(t-stat)
2.2
2.3

ตัวแปรหลัก
-0.257
-0.306
-0.293
(-13.00)
(-15.14)
(-22.08)
0.053
0.056
0.070
(8.94)
(14.10)
(11.52)
0.199
0.143
0.305
(10.08)
(4.84)
(9.78)
อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก
-0.001
(-0.45)
-

2.4

2.5

-0.264
(-21.58)
0.051
(13.78)
0.204
(11.85)

-0.325
(-15.49)
0.074
(11.63)
0.248
(5.90)

-

-

-

-

0.015
(2.45)

-

-

0.012
(1.99)
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ตัวแปร

TOLL_PLUS
*TRIP_FREE
DEPOSIT*
TOLL_PLUS*
TRIP_FREE
Threshold µ1
Threshold µ2
Threshold µ3
LL(0)


LL(  )

2

Adjusted  2
No. of
Observations
ร้ อยละความ
ถูกต้ องของ
แบบจาลอง

แบบจำลองที่ 2
สัมประสิทธิ์
(t-stat)
2.2
2.3

1

2.1

-

-

-

-

-

-

-0.007
(-3.81)
-

2.4

2.5

-

-.007
(-3.53)
-

-0.00002
(-0.10)

-1.484
(17.19)
0.379
(4.61)
2.056
(22.63)
-4423.519

การวิเคราะห์ทางสถิติ
-1.467
-1.577
(15.61)
(16.67)
0.394
0.298
(4.43)
(3.36)
2.072
1.966
(21.02)
(20.14)
-4423.519 -4423.519

-1.332
(14.02)
0.540
(5.82)
2.220
(21.96)
-4423.519

-1.480
(15.55)
0 .382
(4.25)
2.060
(20.69)
-4423.519

-1.418
(13.56)
0.463
(4.61)
2.136
(19.54)
-4423.519

-3942.856

-3942.757

-3939.838

-3935.582

-3942.852

-3933.601

0.109
0.108

0.109
0.108

0.109
0.108

0.110
0.109

0.109
0.108

0.111
0.110

3270

3270

3270

3270

3270

3270

40.18

57.71

48.20

57.00

57.71

47.49

จากตารางที่ 5.10 แบบจ าลองที่ 3 และแบบจ าลองที่ 3.1 พิจ ารณาเหมื อน
แบบจาลองที่ 2 และเพิ่มตัวแปรส่วนบุคคล โดยแบบจาลองที่ 3.1 พิจารณาตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคลคือ
สถานภาพโสด การจ่ายค่าผ่านทาง รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน เพศ อายุ อาชีพพนักงานบริ ษัท อาชีพธุรกิจ
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ส่วนตัว ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี จานวนรถยนต์ในครั วเรื อน ส่วนแบบจาลองที่ 3 ตัดตัวแปร
สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริ ษัท อาชีพธุรกิจส่วนตัว และระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ออกจาก
แบบจาลองเนื่องจากมีคา่ นัยสาคัญทางสถิติน้อยกว่า 1.96 ที่ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยตัวแปรด้ าน
สถานภาพของผู้ขับ ขี่ พ บว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งมี ส ถานภาพโสดร้ อยละ 61.9 สมรสร้ อยละ 37.6
และตัวแปรการจบการศึกษาพบว่าผู้ขบั ขี่ร้อยละ 84.9 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป จะเห็นได้
ว่า ตัว แปรดัง กล่า วไม่ มี ก ารกระจายตัว ของข้ อ มูล เพี ย งพอจึ ง ส่ง ผลต่อ ค่า นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ใ น
แบบจาลองได้
เพื่อพิสจู น์สมมติฐานที่วา่ ตัวแปรส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Easy
Pass พบว่า  2[ LL( R )  LL(UR )] มีคา่ 2.22 ซึ่งน้ อยกว่าค่าไคสแควร์ วิกฤติ (11.14) ที่องศา
อิสระเท่ากับ 4 พิจารณาที่ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ดังนันตั
้ วแปรข้ อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีค่า
นัยสาคัญทางสถิติไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass จึงสามารถนาตัวแปรสถานภาพโสด
อาชี พพนักงานบริ ษัท อาชีพธุ รกิ จส่วนตัว และระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ออกจากแบบจาลองได้
ดังนันแบบจ
้
าลองที่ 3 จึงนามาพิจารณาสาหรับการจัดทาแบบจาลองต่อไป
ตารางที่ 5.10 การคัดเลือกแบบจาลองพิจารณาตัวแปรหลัก อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก และ
ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล
ตัวแปร
แบบจำลองที่ 3
แบบจำลองที่ 3.1
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
ตัวแปรหลัก
DEPOSIT
TOLL_PLUS
TRIP_FREE

-0.327 (-15.52)
0.075 (11.77)
0.253 (6.00)
อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก

DEPOSIT* TRIP_FREE
TOLL_PLUS *TRIP_FREE

0.012 (1.96)
-0.007 (-3.57)
ตัวแปรด้ านข้ อมูลส่วนบุคคล

-0.327 (-15.54)
0.075 (11.76)
0.252 (5.98)
0.012 (1.95 )
-0.007 (-3.55)
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ตัวแปร
SINGLE
SELFPAY
H_INCOME
MALE
AGE
EMPLOYEE
BUSINESS
GRADUATE
N_CAR
Threshold µ1
Threshold µ2
Threshold µ3
LL(0)


LL(  )

2

Adjusted  2
No. of Observations
ร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลอง

แบบจำลองที่ 3
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
0.275 (3.25)
0.420 (5.47)
0.150 (2.12)
-0.010 (-2.61)
0.064 (2.75)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
-1.035 (5.46)
0.871 (4.61)
2.556 (13.11)
-4423.519
-3907.162
0.117
0.114
3270
51.38

แบบจำลองที่ 3.1
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
-0.110 (-1.26)
0.246 (2.82)
0.420 (5.29)
0.152 (2.09)
-0.014 (-2.88)
-0.059 (-0.70)
-0.028 (-0.29)
-0.025 (-0.26)
0.066 (2.69)
-1.307 (4.93)
0.599 (2.27)
2.286 (8.54)
-4423.519
-3905.952
0.117
0.114
3270
47.95

จากตารางที่ 5.11 แบบจาลองที่ 4 พิจารณาปั จจัยหลัก อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปร
หลัก ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล เหมือนแบบจาลองที่ 3 และเพิ่มตัวแปรด้ านการเดินทาง โดยแบบจาลอง
ที่ 4.1 พิจารณาตัวแปรด้ านการเดินทางคือตัวแปรวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อไปทางาน จานวน
ผู้โดยสารภายในรถยนต์ เดินทางช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ าหรื อเย็น และความถี่การเดินทางใช้ ทางพิเศษต่อ
สัปดาห์ ส่วนแบบจาลองที่ 4 ตัดตัวแปรจานวนผู้โดยสารภายในรถยนต์ และตัวแปรความถี่การใช้ ทาง
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พิเศษต่อสัปดาห์เนื่องจากมีค่านัยสาคัญน้ อยกว่า 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 โดยตัวแปร
จานวนผู้โดยสารภายในรถยนต์พบว่าร้ อยละ 43.0 มีจานวนผู้โดยสารเพียง 1 คน และร้ อยละ 35.8 มี
จานวนผู้โดยสาร 2 คน ส่วนตัวแปรความถี่การเดินทางด้ วยทางพิเศษพบว่าผู้ขบั ขี่เดินทาง1-5 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ร้อยละ 37 เดินทาง 6-10 ครัง้ ต่อสัปดาห์ร้อยละ 32.1 และเดินทาง 11-15 ครัง้ ต่อสัปดาห์ร้อย
ละ 13.6 จะเห็นได้ ว่าตัวแปรดังกล่าวไม่มีการกระจายตัวของข้ อมูลเพียงพอจึงส่งผลต่อค่านัยสาคัญ
ทางสถิตใิ นแบบจาลองได้
เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ว่า ตัวแปรจานวนผู้โดยสารภายในรถยนต์ และตัวแปรความถี่
การใช้ ทางพิเศษไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass พบว่า  2[LL( R )  LL(UR )] มี
ค่า 3.32 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าค่าไคสแควร์ วิกฤติ (11.14) ที่องศาอิสระเท่ากับ 4 พิจารณาที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังนันตั
้ วแปรจานวนผู้โดยสารภายในรถยนต์ และตัวแปรความถี่การใช้ ทางพิเศษไม่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass จึงสามารถตัดตัวแปรออกไปจากแบบจาลอง เพราะฉะนัน้
แบบจาลองที่ 4 จึงนามาพิจารณาสาหรับการจัดทาแบบจาลองต่อไป
ตารางที่ 5.11 การคัดเลือกแบบจาลองพิจารณาตัวแปรหลัก อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก ตัวแปร
ข้ อมูลส่วนบุคคล และตัวแปรด้ านการเดินทาง
ตัวแปร
แบบจำลองที่ 4
แบบจำลองที่ 4.1
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
ตัวแปรหลัก
DEPOSIT
-0.328 (-15.59)
-0.329 (-15.60)
TOLL_PLUS
0.075 (11.80)
0.075 (11.80)
TRIP_FREE
0.252 (5.97)
0.252 (5.97)
อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก
DEPOSIT* TRIP_FREE
0.012 (1.99)
0.012 (1.99)
TOLL_PLUS *TRIP_FREE
-0.007 (-3.57)
-0.007 (-3.58)
ตัวแปรด้ านข้ อมูลส่วนบุคคล
SELFPAY
0.332 (3.87)
0.332 (3.83)
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ตัวแปร
H_INCOME
MALE
AGE
N_CAR
WORK
N_ PASSAN
RUSHHOUR
FREQ_UN5
FREQ_UN10
FREQ_UP11
Threshold µ1
Threshold µ2
Threshold µ3
LL(0)


LL(  )

2

Adjusted  2
No. of Observations
ร้ อยละความถูกต้ องของ
แบบจาลอง

แบบจำลองที่ 4
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
0.368 (4.71)
0.134 (1.97)
-0.010
(-2.48)
0.069 (2.97)
ตัวแปรด้ านการเดินทาง
0.233 (3.26)
-0.232 (-3.43)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
-0.999 (5.12)
0.916 (4.70)
2.60 (12.97)
-4423.519
-3897.993

แบบจำลองที่ 4.1
ค่าสัมประสิทธิ์ (t-stat)
0.371 (4.72)
0.137 (1.92)
-0.010 (-2.62)

0.119
0.116
3270
54.65

0.119
0.116
3270
52.29

0.070 (3.01)
0.274 (3.60)
0.025 (0.79)
-0.205 (-2.94)
-0.079 (-0.71)
-0.165 (-1.40)
-0.158 (-1.21)
-1.045 (4.57)
0.872 (3.83)
2.56 (10.99)
-4423.519
-3896.334
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จากการทดสอบคัดเลือกตัวแปรในแบบจาลองโลจิตแบบลาดับด้ วยวิธี Likelihood
Ratio ได้ แบบจาลองที่มีคา่ สัมประสิทธิ์ของตัวแปรหลัก อิทธิพลร่ วมระหว่างตัวแปรหลัก ตัวแปรด้ าน
ข้ อมูลส่วนบุคคล ตัวแปรด้ านการเดินทาง มีผลสรุปแบบจาลองดังตารางที่ 5.12
ตารางที่ 5.12 สรุปการคัดเลือกแบบจาลองโลจิตแบบลาดับ (Ordered Logit Model)
ตัวแปร
แบบจำลองที่ 1 แบบจำลองที่ 2.5 แบบจำลองที่ 3 แบบจำลองที่ 4
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่าสัมประสิทธิ์
(t-stat)
(t-stat)
(t-stat)
(t-stat)
DEPOSIT
TOLL_PLUS
TRIP_FREE

-0.265
(-24.21)
0.051
(15.57)
0.204
(12.55)

DEPOSIT*
TRIP_FREE
TOLL_PLUS
*TRIP_FREE

-

SELFPAY

-

H_INCOME

-

MALE

-

-

ตัวแปรหลัก
-0.325
-0.327
(-15.49)
(-15.52)
0.074
0.075
(11.63)
(11.77)
0.248
0.253
(5.90)
(6.00)
อิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปรหลัก
0.012
0.012
(1.99)
(1.96)
-.0007
-0.007
(-3.53)
(-3.57)
ตัวแปรด้ านข้ อมูลส่วนบุคคล
0.275
(3.25)
0.420
(5.47)
0.150
(2.12)

-0.328
(-15.59)
0.075
(11.80)
0.252
(5.97)
0.012
(1.99)
-0.007
(-3.57)
0.332
(3.87)
0.368
(4.71)
0.134
(1.97)
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ตัวแปร

แบบจำลองที่ 1 แบบจำลองที่ 2.5 แบบจำลองที่ 3
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่าสัมประสิทธิ์
(t-stat)
(t-stat)
(t-stat)

AGE

-

-

N_CAR

-

-

WORK

-

RUSHHOUR

-

Threshold µ1
Threshold µ2
Threshold µ3
LL(0)

-1.484
(17.19)
0.379
(4.61)
2.056
(22.63)
-4423.519

ตัวแปรด้ านการเดินทาง
-

แบบจำลองที่ 4
ค่าสัมประสิทธิ์
(t-stat)

-0.010
(-2.61)
0.064
(2.75)

-0.010
(-2.48)
0.069
(2.97)

-

0.233
(3.26)
-0.232
(-3.43)

-

การวิเคราะห์ทางสถิติ
-1.418
-1.035
(13.56)
(5.46)
0.463
0.871
(4.61)
(4.61)
2.136
2.556
(19.54)
(13.11)
-4423.519
-4423.519

-0.999
(5.12)
0.916
(4.70)
2.60
(12.97)
-4423.519

LL(  )

-3942.856

-3933.601

-3907.1617

-3897.993

2

0.109

0.111

0.117

0.119

Adjusted  2
0.108
No. of Observations 3270
ร้ อยละความถูกต้ อง 40.18
ของแบบจาลอง

0.110
3270
47.49

0.114
3270
51.38

0.116
3270
54.65
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จากตารางที่ 5.12 แสดงค่าสัมประสิทธิ์แบบจาลองโลจิตแบบลาดับ (Ordered Logit
Model) ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass ของผู้ใช้ ทางพิเศษ โดยค่า ร้ อยละความถูกต้ องของ
แบบจาลอง คือร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลองในระดับ 1 2 3 และ 4 จากแบบจาลองที่ 1-4 จะ
เห็นว่าทุกแบบจาลองมีความเหมาะสมเนื่องจากมีคา่ t น้ อยกว่า -1.96 หรื อมากกว่า 1.96 คือมีค่า
นัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และแบบจาลองที่ 4 มีคา่ ρ2 เท่ากับ 0.119 Adjusted ρ2
เท่ากับ 0.116 สูงที่ สุด และมี ค่า ร้ อยละความถูกต้ องของแบบจ าลองสูง ที่ สุดคือ 54.65 นั่นคือ
แบบจาลองโลจิตแบบลาดับ (Ordered Logit Model) ในแบบจาลองที่ 4 สามารถอธิบายการตัดสินใจ
เลือกใช้ Easy Pass ของผู้ขบั ขี่ที่ใช้ ทางพิเศษได้ ดีที่สดุ
แบบจาลองที่ 1 พิจารณาเฉพาะตัวแปรหลัก คือตัวแปรด้ านเงินมัดจาบัตร Easy
Pass (DEPOSIT) ตัวแปรด้ านส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทาง (TOLL_PLUS) และตัวแปรด้ านการแถม
เที่ยวการเดินทาง (TRIP_FREE) โดยพบว่าตัวแปรหลักทัง้ 3 มีเครื่ องหมายค่าสัมประสิทธิ์ สอดคล้ อง
กับแบบจาลองโลจิตทวินาม
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ตวั แปรหลักนันพบว่
้
าเงินมัดจาบัตรทุกๆ 19.24 บาท
จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass ไม่แตกต่างกับการให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง 1 บาท ในทานอง
เดียวกันเงินมัดจาบัตรทุกๆ 76.98 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass เท่าเทียมกับการแถม
เที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 และการให้ สว่ นเพิ่มค่าผ่านทาง 4.00 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy
Pass ไม่แตกต่างกับการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 และตัวแปรทังสามมี
้
คา่ t น้ อยกว่า -1.96 หรื อ
มากกว่า 1.96 คือมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 จากแบบจาลองมีค่า ρ2
Adjusted ρ2 เท่ากับ 0.109 0.108 และร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลอง 40.18
แบบจาลองที่ 2.5 พิจารณาตัวแปรหลักและอิทธิพลของตัวแปรหลักร่ วม พบว่าตัว
แปรหลัก มี ค่ า สอดคล้ องกั บ แบบจ าลองที่ 1 และสอดคล้ องกั บ แบบจ าลองโลจิ ต ทวิ น ามคื อ มี
เครื่ องหมายค่า สัมประสิ ทธิ์ ไปในทิศทางเดี ยวกัน และอิทธิ พลร่ วมระหว่างตัวแปรหลัก คือตัวแปร
DEPOSIT*TOLL_PLUS และ TOLL_PLUS*TRIP_FREE พบว่ า มี เ ครื่ อ งหมายค่ า สัม ประสิ ท ธิ์
สอดคล้ องกับแบบจาลองโลจิตทวินาม
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เมื่อเปรี ยบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ตวั แปรหลักนันพบว่
้
าเงินมัดจาบัตรทุกๆ 22.77 บาท
จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass ไม่แตกต่างกับการให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง 1 บาท ในทานอง
เดียวกันเงินมัดจาบัตรทุกๆ 76.31 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass เท่าเทียมกับการแถม
เที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 และการให้ สว่ นเพิ่มค่าผ่านทาง 3.35 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy
Pass ไม่แตกต่างกับการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 โดยแบบจาลองนี ้มีคา่ t น้ อยกว่า -1.96 หรื อ
มากกว่า 1.96 คือมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 จากแบบจาลองมีค่า ρ2
Adjusted ρ2 เท่ากับ 0.111 0.110 และร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลอง 47.49
แบบจาลองที่ 3 พิจารณาเหมือนแบบจาลองที่ 2 แต่มีการเพิ่มตัวแปรด้ านข้ อมูลส่วน
บุคคล พบว่าตัวแปรหลักและอิทธิพลร่วมของตัวแปรหลัก มีคา่ สอดคล้ องกันและมีคา่ สัมประสิทธิ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแบบจาลองที่ 2 และสอดคล้ องกับแบบจาลองโลจิตทวินาม ตัวแปรด้ านการเบิกค่า
ผ่านทางพิเ ศษ (SELFPAY) และตัวแปรด้ านรายได้ ของผู้ขับขี่ ตงแต่
ั ้ 20,000 บาทต่อเดือนขึน้ ไป
(H_INCOME) มีเครื่ องหมายค่าสัมประสิทธิ์ สอดคล้ องกับแบบจาลองโลจิตทวินาม ส่วนตัวแปรเพศ
ชาย (MALE) มีค่าสัมประสิทธิ์เป็ นบวกคือผู้ขบั ขี่เพศชายมีแนวโน้ มตัดสินใจใช้ Easy Pass ตัวแปร
อายุ (AGE) มี ค่าสัมประสิทธิ์ เป็ นลบคือผู้ขับขี่ ที่มีอายุมากขึน้ มี แนวโน้ มไม่ใช้ Easy Pass อาจจะ
เนื่องมาจากผู้สงู อายุมีลกั ษณะของการไม่ถนัดกับการใช้ เทคโนโลยีหรื อไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงจาก
สิ่งที่เคยทาอยูจ่ งึ มีแนวโน้ มไม่ใช้ ตัวแปรจานวนรถยนต์ในครัวเรื อน (N_CAR) มีคา่ สัมประสิทธิ์เท่ากับ
0.064 มีเครื่ องหมายบวกแสดงว่าผู้ขบั ขี่ที่มีจานวนรถยนต์ในครัวเรื อนมากขึ ้นมีแนวโน้ มตัดสินใจใช้
Easy Pass มากขึน้ ด้ วยโดยแตกต่างจากแบบจ าลองโลจิ ต ทวินามที่ ไ ม่ไ ด้ นามาพิจ ารณาใน
แบบจาลอง
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ ตวั แปรหลักนันพบว่
้
าเงินมัดจาบัตรทุกๆ 22.94 บาท
จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass ไม่แตกต่างกับการให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง 1 บาท ในทานอง
เดียวกันเงินมัดจาบัตรทุกๆ 77.37 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass เท่าเทียมกับการแถม
เที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 และการให้ สว่ นเพิ่มค่าผ่านทาง 3.37 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy
Pass ไม่แตกต่างกับการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 โดยตัวแปรในแบบจาลองนี ้มีคา่ t น้ อยกว่า -
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1.96 หรื อมากกว่า 1.96 คือมีคา่ นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 จากแบบจาลอง
มีคา่ ρ2 Adjusted ρ2 เท่ากับ 0.117 0.114 และร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลอง 51.38
แบบจาลองที่ 4 พิจารณาเหมือนแบบจาลองที่ 3 เพิ่มตัวแปรด้ านการเดินทางคือตัว
แปรวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อไปทางาน (WORK) และตัวแปรใช้ ทางพิเศษช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ าหรื อเย็น
(RUSHHOUR) โดยมีเครื่ องหมายหน้ าสัมประสิทธิ์สอดคล้ องกับแบบจาลองโลจิตทวินาม
เมื่อเปรี ยบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ตวั แปรหลักนันพบว่
้
าเงินมัดจาบัตรทุกๆ 22.86 บาท
จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass ไม่แตกต่างกับการให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง 1 บาท ในทานอง
เดียวกันเงินมัดจาบัตรทุกๆ 76.83 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass เท่าเทียมกับการแถม
เที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 และการให้ สว่ นเพิ่มค่าผ่านทาง 3.36 บาท จะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจใช้ Easy
Pass ไม่แตกต่างกับการแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 โดยตัวแปรในแบบจาลองนี ้มีคา่ t น้ อยกว่า 1.96 หรื อมากกว่า 1.96 คือมีคา่ นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 จากแบบจาลอง
มีคา่ ρ2 Adjusted ρ2 เท่ากับ 0.119 0.116 และร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลอง 54.65
จากตารางที่ 5.13 แสดงจานวนการตัดสินใจของแบบจาลองและจากข้ อมูลจริ งของ
แบบจาลองที่ 4 พบว่าการตัดสินใจที่ระดับ 2 ข้ อมูลจริ งจากการสารวจตรงกับการคาดการณ์ด้วย
แบบจาลองมากที่สดุ และจากตารางที่ 5.14 พบว่าการตัดสินใจไม่ใช้ Easy Pass มีการคาดการณ์ได้
ถูกต้ องมากที่สดุ คือ 1427 ข้ อมูล รองลงมาคือการคาดการณ์ การตัดสินใจใช้ ส่วนการคาดการณ์ ที่ผิด
มากที่สดุ คือข้ อมูลการตัดสินใจใช้ แต่การคาดการณ์ ด้วยแบบจาลองไม่ใช้ นอกจากนี ้ได้ ทาการทดสอบ
ค่าร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลองที่ 4 ของโลจิตแบบลาดับโดยการรวมค่า การตัดสินใจเลือกใช้
Easy Pass ในระดับ 1 กับ 2 และ 3 กับ 4 ไว้ ด้วยกัน เพื่อจะได้ สามารถนาค่าร้ อยละความถูกต้ องของ
แบบจาลองโลจิตแบบลาดับไปเปรี ยบเทียบกับแบบจาลองโลจิตทวินามได้ มีคา่ ดังตารางที่ 5.15
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ตารางที่ 5.13 จานวนการตัดสินใจใช้ จากข้ อมูลและแบบจาลองโลจิตแบบลาดับ (แบบจาลองที่ 4)
แบ่งเป็ น 4 ระดับ
ระดับการตัดสินใจ
ระดับการตัดสินใจ (การคาดการณ์ด้วยแบบจาลอง)
รวม
(จากข้ อมูลที่สารวจ)
1
2
3
4
1
118
37
98
4
257
2
92
1180
283
70
1625
3
24
436
374
58
892
4
8
56
317
115
496
รวม
242
1709
1072
247
3270
ตารางที่ 5.14 จานวนการตัดสินใจใช้ จากข้ อมูลและแบบจาลองแบ่งเป็ น 2 ระดับ
ระดับการตัดสินใจ
ระดับการตัดสินใจ (การคาดการณ์ด้วยแบบจาลอง)
(จากข้ อมูลที่สารวจ)
ไม่ใช้
ใช้
ไม่ใช้
1427
455
ใช้
524
864
รวม
1951
1319

รวม
1882
1388
3270

จากตารางที่ 5.15 พบว่า แบบจาลองที่ 4 มีคา่ ร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลองดี
ที่สุดทังใน
้ 2 และ 4 ระดับ โดยใน 2 ระดับจะให้ ค่าร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลองที่สูงกว่า
4 ระดับ เนื่องจากความได้ เปรี ยบกว่าจากการตัดสินใจเลือกใช้ และไม่เลือกใช้ Easy Pass เท่านัน้
ตารางที่ 5.15 ร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลองโลจิตแบบลาดับ (แบบจาลองที่ 4) ใน 2 และ 4
ระดับ
ร้ อยละความถูกต้ องของ แบบจำลองที่ แบบจำลองที่ แบบจำลองที่ แบบจำลองที่
1
2.5
3
4
แบบจาลอง
4 ระดับ
2 ระดับ

40.18
69.69

47.49

68.72

51.38
69.39

54.65
70.06
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5.6 สรุปผลของแบบจำลองโลจิตทวินำม และโลจิตแบบลำดับ
จากการทดสอบแบบจาลองแบบโลจิตทวินามพบว่าในแบบจาลองที่ 4 ดีที่สุด และ
แบบจาลองโลจิ ตแบบลาดับในแบบจ าลองที่ 4 ดีที่สุด แต่เมื่ อทาการเปรี ยบเทียบกันระหว่าง 2
แบบจาลองนันพบว่
้
าแบบจาลองโลจิตทวินามให้ ค่า ρ2 Adjusted ρ2 ที่ดีกว่าแบบจาลองโลจิตแบบ
ลาดับ เนื่องจากแบบจาลองโลจิตทวินามเป็ นเพียงการคาดการณ์การตัดสินใจเลือกใช้ และไม่เลือกใช้
Easy Pass เท่านันแต่
้ แบบจาลองโลจิต แบบลาดับจะเป็ นการตัดสินใจถึงระดับการตัดสินใจเลือกใช้
(ระดับ 1-4) ดังนันแบบจ
้
าลองโลจิตทวินามจึงได้ เปรี ยบกว่าในด้ านความสอดคล้ องของแบบจาลอง
ดังนันเพื
้ ่อความเหมาะสมจึงเปรี ยบเทียบค่าร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลองใน 2 ระดับ กับทังสอง
้
แบบจาลอง พบว่าในแบบจาลองโลจิตทวินามมีคา่ ร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลองเท่ากับ 71.7
ส่วนแบบจาลองโลจิตแบบลาดับ มีร้อยละความถูกต้ องของแบบจาลองใน 2 ระดับ เท่ากับ 70.06
ดัง นัน้ จะสามารถอธิ บายได้ ว่าแบบจ าลองโลจิ ต แบบทวินามสามารถการคาดการณ์ การตัดสินใจ
เลือกใช้ Easy Pass ของผู้ใช้ ทางพิเศษได้ ดีกว่าแบบจาลองโลจิตแบบลาดับนัน่ เอง
5.7 กำรนำผลจำกแบบจำลองโลจิตทวินำมไปใช้
จากผลแบบจาลองโลจิตทวินามในแบบจาลองที่ 4 ผู้วิจยั นาไปทดสอบหาค่าความ
น่าจะเป็ นที่ผ้ ขู บั ขี่ตดั สินใจเลือกใช้ Easy Pass โดยการทดสอบนี ้ได้ กาหนดให้ ผ้ ขู บั ขี่ มีสถานภาพโสด
จ่ายค่าผ่านทางด้ วยตนเอง รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท วัตถุประสงค์เดินทางเพื่อไป
ทางาน และใช้ ทางพิเศษช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้ าหรื อเย็น เนื่องจากเป็ นลักษณะส่วนใหญ่ของผู้ขบั ขี่ การ
ทดสอบนี ้แบ่งออกเป็ นทีละปั จจัยอาทิเช่น ทดสอบเฉพาะปั จจัยด้ านเงินมัดจาบัตรให้ มีคา่ ตังแต่
้ 0 บาท
ถึง 800 บาท โดยปั จจัยด้ านส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง และปั จจัยการแถมเที่ยวการเดินทางให้ มีคา่ เท่ากับ
ร้ อยละ 0 ดังรูปที่ 5.1 และทดสอบทังสองปั
้
จจัยพร้ อมกัน คือทดสอบให้ ปัจจัยด้ านเงินมัดจาบัตร Easy
Pass เท่ากับ 0 บาท แต่เปลี่ยนปั จจัยด้ านส่วนเพิ่มค่าผ่านทางเป็ น 0 บาท ถึง 25 บาท ส่วนปั จจัยด้ าน
การแถมเที่ยวการเดินทางได้ เปลี่ยนระดับจากร้ อยละ 0 ถึง ร้ อยละ 5 ดังรูปที่ 5.2 และ 5.3 (กราฟเส้ น
บน) นอกจากนี ้ได้ นาไปทดสอบค่าความน่าจะเป็ นโดยวิธีการแทนค่าตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน
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ลงไปในแบบจาลองที่ 4 ของแบบจาลองโลจิตทวินาม และนาค่าความน่าจะเป็ นมาเฉลี่ย กันซึ่งได้ ค่า
ความน่าจะเป็ นดังกราฟเส้ นล่างดังรูปที่ 5.1 5.2 และ 5.3
ร้ อยละ
45
40
35
30

38.75
37.67

30.38
29.53

25
20

23.15
17.21

22.5

15

12.54

16.74

10

12.21

5

9.01

8.77

0
0

100

200

300

400

500

6.39

6.23
600

4.39

4.5

3.15
3.07

700
800
เงินมัดจาบัตร (บาท)

รูปที่ 5.1 ความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้ Easy Pass ต่อปั จจัยด้ านเงินมัดจาบัตร
จากรูปที่ 5.1 จะเห็นว่าผู้ขบั ขี่มีความน่าจะเป็ นที่จะตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass มาก
ขึ ้นเมื่อจานวนเงินมัดจาบัตรมีคา่ น้ อยลง เมื่อเงินมัดจาบัตรมีค่าน้ อยกว่าตังแต่
้ 500 บาท จะเห็นว่า
กราฟมีลกั ษณะค่อนข้ างชันมาก และเมื่อค่ามัดจาบัตร Easy Pass เท่ากับ 0 บาท ผู้ขบั ขี่มีความน่าจะ
เป็ นในการตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass ร้ อยละ 38.75 และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความน่าจะ
เป็ นต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass ต่อปั จจัยด้ านเงินมัดจาบัตรที่ทดสอบจากตัวแปรของกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละคน พบว่ามีค่าใกล้ เคียงกันอย่างยิ่งกับค่าความน่าจะเป็ นจากการทดสอบด้ วยการสมมติค่าตัว
แปร
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90

ร้ อยละ
74.69

80

66.75

70

57.74

60
50
40
30
20
10
0

48.18

38.75
37.67

81.26
80.16

73.4

65.36

56.35

46.9
เงินมัดจาบัตร (บาท)
ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง (บาท)
ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง (บาท)

0
5
10
15
20
25
รูปที่ 5.2 ความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้ Easy Pass ต่อปั จจัยด้ านส่วนเพิ่มจากการเติมเงินค่าผ่าน
ทางทุกๆ 500 บาท (ปั จจัยเงินมัดจาบัตรเท่ากับ 0 บาท)
จากรูปที่ 5.2 การทดสอบนี ้ได้ กาหนดให้ ตวั แปรด้ านเงินมัดจาบัตร Eass Pass เท่ากับ
0 บาท เนื่องมากจากปั จจุบนั การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ มีการกาหนดใช้ นโยบายไม่มีเงินมัดจา
บัตร ซึง่ จะเห็นได้ วา่ เมื่อส่วนเพิ่มจากการเติมเงินค่าผ่านทางมีคา่ สูงขึ ้นความน่าจะเป็ นต่อการตัดสินใจ
ใช้ Easy Pass มีแนวโน้ มมากขึ ้นด้ วย และเมื่อส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางเท่ากับ 25 บาท ผู้ขบั ขี่มี
ความน่าจะเป็ นต่อการเลือกใช้ Easy Pass สูงถึงร้ อยละ 81.26 และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความ
น่าจะเป็ นต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass ต่อปั จจัยด้ านส่วนเพิ่มจากการเติมเงินค่าผ่านทางทุกๆ 500
บาท ที่ทดสอบจากตัวแปรของกลุม่ ตัวอย่างแต่ละคน พบว่ามีคา่ ใกล้ เคียงกันอย่างยิ่งกับค่าความน่าจะ
เป็ นจากการทดสอบด้ วยการสมมติคา่ ตัวแปร
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ร้ อยละ
70
60
50
40

38.75

44.15

60.68

59.28

53.89

48.4

42.95

37.67

30

49.7

55.26

65.86
64.46

20
10

แถมเที่ยว (ร้ อยละ)

0
0

1

2

3

4

5

รูปที่ 5.3 ความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้ Easy Pass ต่อปั จจัยด้ านร้ อยละการแถมเที่ยวการ
เดินทาง (ปั จจัยเงินมัดจาบัตรเท่ากับ 0 บาท)
จากรูปที่ 5.3 การทดสอบนี ้ได้ กาหนดให้ ตวั แปรด้ านเงินมัดจาบัตร Eass Pass เท่ากับ
0 บาท จะเห็นได้ วา่ ร้ อยละการแถมเที่ยวการเดินทางที่สงู ขึ ้นมีผลต่อความน่าจะเป็ นต่อการตัดสินใจใช้
Easy Pass ที่สงู ขึ ้นไปด้ วย โดยร้ อยละการแถมเที่ยวการเดินทางเท่ากับร้ อยละ 5 ความน่าจะเป็ นที่ผ้ ู
ขับขี่ตดั สินใจใช้ Easy Pass ร้ อยละ 65.86 และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความน่าจะเป็ นต่อการ
ตัดสินใจใช้ Easy Pass ต่อปั จจัยด้ านร้ อยละการแถมเที่ยวการเดินทางที่ทดสอบจากตัว แปรของกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละคน พบว่ามีคา่ ใกล้ เคียงกันอย่างยิ่งกับค่าความน่าจะเป็ นจากการทดสอบด้ วยการสมมติ
ค่าตัวแปร
จากรูปที่ 5.2 และ 5.3 เมื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยด้ านส่วนเพิ่มค่าผ่านทางโดยพิจารณา
เป็ นรูปแบบร้ อยละ และปั จจัยด้ านการแถมเที่ยวการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น ปั จจัยด้ านส่วนเพิ่มการ
เติมเงินค่าผ่านทาง 25 บาท (ร้ อยละ 5) มีความน่าจะเป็ นตัดสินใจร้ อยละ 81.26 แต่ปัจจัยด้ านการ
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แถมเที่ยวการเดินทางที่ร้อยละ 5 มีความน่าจะเป็ นต่อการตัดสินใจร้ อยละ 65.86 จึงจะเห็นได้ ว่าปั จจัย
ด้ านการให้ ส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางมีร้อยละความน่าจะเป็ นต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass
ดีกว่าปั จจัยด้ านการแถมเที่ยวการเดินทางในทุกๆระดับ
กาหนดสมมติฐาน และปั จจัยต่างๆเพื่อคาดการณ์ จานวนผู้ใช้ Easy Pass โดย
ทดสอบภายใต้ ปัจจัยผู้ขบั ขี่สถานภาพโสด จ่ายค่าผ่านทางด้ วยตนเอง มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
20,000 บาท วัตถุประสงค์เดินทางเพื่ อไปทางาน และใช้ ทางพิเศษช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้ าหรื อเย็น
เนื่องจากเป็ นลักษณะส่วนใหญ่ของผู้ขบั ขี่จากการสารวจข้ อมูล ดังตารางที่ 5.16
ตารางที่ 5.16 การคาดการณ์จานวนผู้ใช้ ภายใต้ ปัจจัยต่างๆ
เงินมัดจาบัตร ส่วนเพิ่มการเติมเงิน
การแถมเที่ยวการ
(บาท)
(บาท)
เดินทาง
(ร้ อยละ)
800
25
0
0
0
0
400
25
0
800
50
0
0
0
5
0
25
0
0
25
5
400
50
0

ความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจ
ใช้ Easy Pass
(ร้ อยละ)
18.23
38.75
49.58
60.44
65.86
81.26
82.95
87.08

จากตารางที่ 5.16 จะเห็นได้ ว่าในปั จจุบนั การทางพิเศษมีนโยบายไม่มีค่ามัดจาบัตร
โดยไม่ให้ ส่วนแถมอื่นๆ ดังนันการคาดการณ์
้
จานวนผู้ใช้ Easy Pass ในกลุ่มที่ไม่ได้ ใช้ Easy Pass อยู่
ในปั จจุบนั จะเปลี่ยนมาใช้ ร้อยละ 38.75 แต่ถ้าต้ องการเพิ่มจ านวนผู้ใช้ อาจจะทาได้ โดยการเพิ่ม
นโยบายด้ านอื่นๆเช่นด้ านส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทาง หรื อการแถมเที่ยวการเดินทาง โดยพบว่าถ้ า
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มีการให้ สว่ นเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทาง 25 บาท จะทาให้ จานวนผู้ใช้ เพิ่มมากขึ ้นถึงร้ อยละ 81.26 แต่
อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ปริมาณผู้ใช้ Easy Pass
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ มีการยกเลิกค่ามัดจาบัตรตังแต่
้ วนั ที่ 14 กรกฎาคม
2555 โดยต้ องเติมเงินครัง้ แรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และไม่ได้ ส่วนเพิ่มจากการเติมเงินค่าผ่านทาง
จากตารางที่ 5.17 พบว่ายอดจาหน่ายบัตรตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดใช้ บริ การจนถึงก่อนจะมีนโยบายไม่มีมดั จา
บัตร (14 กรกฎาคม 55) มีคา่ เฉลี่ยคือ 417 บัตรต่อวัน แต่เมื่อเปลี่ยนนโยบายไม่มีคา่ มัดจาบัตร (ตังแต่
้
15 กรกฎาคม 55) ทาให้ คา่ เฉลี่ยของยอดจาหน่ายบัตรเป็ น 664 บัตรต่อวัน จะเห็นได้ ว่านโยบายไม่มี
เงินประกันบัตรทาให้ ยอดจาหน่ายบัตรสูงขึ ้นถึง 1.59 เท่าของยอดจาหน่ายบัตรก่อนเปลี่ยนนโยบาย
และเมื่อพิจารณาความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้ Easy Pass จากแบบจาลองพบว่านโยบายไม่มีคา่
มัดจาบัตรส่งผลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้ Easy Pass เท่ากับ 2.12 เท่า ซึ่งมีคา่ ใกล้ เคียง
จากข้ อมูลของการทางพิเศษ
เมื่อพิจารณาจากปริมาณการชาระค่าผ่านทางที่บริ เวณหน้ าด่านทุกด่านที่มีการติดตัง้
ระบบ Easy Pass มีผลการสรุ ปปริ มาณผู้ใช้ Easy Pass ในเดือนมิถนุ ายน 2555 ถึงเดือนสิงหาคม
2555 ดังตารางที่ 5.18 พบว่าก่อนที่จะมีนโยบายไม่มีคา่ มัดจาบัตร (เดือนมิถนุ ายน 2555) มีจานวน
ผู้ใช้ ประมาณร้ อยละ 26.2 แต่เมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายไม่มีคา่ มัดจาบัตรทาให้ จานวนผู้ใช้ Easy Pass
เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 27.3 (เดือนสิงหาคม 2555) คือเพิ่มขึ ้นมาประมาณร้ อยละ 1.1 ของจานวนผู้ใช้
Easy Pass
การคาดการณ์ จานวนผู้ตดั สินใจใช้ Easy Pass จากแบบจาลองในลักษณะมีเงินมัด
จาบัตร 800 บาท และส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่าน 25 บาท พบว่าผู้ขบั ขี่ตดั สินใจเปลี่ยนมาใช้ Easy
Pass ร้ อยละ 18.23 แต่เมื่อเปรี ยบเทียบจานวนบัตรที่จาหน่ายก่อนที่จะมีนโยบายไม่มีคา่ มัดจาบัตร
(14 กรกฎาคม 2555) มีจานวนผู้ถือบัตรจานวน 423,871 ดังนันเมื
้ ่อการคาดการณ์ จานวนผู้ตดั สินใจ
ใช้ Easy Pass ด้ วยแบบจาลองในลักษณะไม่มีค่ามัดจาบัตร และส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทาง
พบว่าผู้ขบั ขี่ตดั สินใจเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass ร้ อยละ 38.75 เมื่อเทียบได้ เป็ นจานวน 900,987 บัตร
ซึ่งจากข้ อมูลเดือนธันวาคม 2555 พบว่ามีจานวนผู้ถือบัตรตังแต่
้ มีการเปลี่ยนนโยบายไม่มีค่ามัดจา
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บัตรทังสิ
้ ้น 112,910 บัตร ซึง่ ยังน้ อยกว่าการคาดการณ์ด้วยแบบจาลองเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายไม่มีคา่ มัดจาบัตรเพียงไม่นานเพียงพอจึงยังไม่สามารถสรุปจานวนผู้ซื ้อบัตรที่แท้ จริงได้
ตารางที่ 5.17 ยอดจาหน่ายบัตรรวมทุกด่านแบ่งตามเดือน
เดือน
ยอดจาหน่ายบัตรรวมทุกด่าน
(บัตร)
เริ่มเปิ ดใช้ - มกราคม 54
264,914
กุมภาพันธ์ 54
13,847
มีนาคม 54
14,051
เมษยายน 54
3,218
พฤษภาคม 54
1,871
มิถนุ ายน 54
686
กรกฎาคม 54
12,452
สิงหาคม 54
22,479
กันยายน 54
13,435
ตุลาคม 54
7,749
พฤศจิกายน 54
5,203
ธันวาคม 54
13,648
มกราคม 55
10,855
กุมภาพันธ์ 55
10,109
มีนาคม 55
9,084
เมษายน 55
7,003
พฤษภาคม 55
7,275
มิถนุ ายน 55
5,235
1-14 กรกฎาคม 55
757
423,871
รวมยอดจาหน่ายก่อนยกเลิก
มัดจาบัตร

ยอดจาหน่ายบัตรเฉลี่ยต่อวัน
แบ่งตามเงินประกัน (บัตร)

417
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เดือน

ยอดจาหน่ายบัตรรวมทุกด่าน
(บัตร)
หลังยกเลิกเงินประกันบัตร
15-31 กรกฎาคม 55
20,327
สิงหาคม 55
22,507
กันยายน 55
19,099
ตุลาคม 55
14,227
พฤศจิกายน 55
18,245
ธันวาคม 55
18,505
ยอดรวมหลังยกเลิกมัดจาบัตร
112,910
รวมทังหมด
้
536,781
ที่มา : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2556).

ยอดจาหน่ายบัตรเฉลี่ยต่อวัน
แบ่งตามเงินประกัน (บัตร)

664

ตารางที่ 5.18 ปริมาณผู้ใช้ Easy Pass พิจารณาบริเวณหน้ าด่านทุกด่านที่ตดิ ตังระบบ
้
เดือน
ปริมาณผู้ใช้ Easy Pass (ร้ อยละ)
มิถนุ ายน 2555
26.2
กรกฏาคม 2555
26.8
สิงหาคม 2555
27.3
ที่มา : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (2555).
5.8 กำรนำผลจำกแบบจำลองโลจิตแบบลำดับไปใช้
จากผลแบบจาลองโลจิตแบบลาดับในแบบจาลองที่ 4 ผู้วิจยั นาไปทดสอบระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass (ระดับ 1-4) โดยการทดสอบนี ้ได้ กาหนดให้ ผ้ ขู บั ขี่จ่ายค่าผ่านทางด้ วย
ตนเอง จานวนรถยนต์ในครัวเรื อนเท่ากับ 1 คัน ผู้ขบั ขี่เป็ นเพศชายเนื่องจากผู้ขบั ขี่ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง วัตถุประสงค์เดินทางเพื่อไปทางาน ใช้ ทางพิเศษช่วงเวลาเร่ งด่วนเช้ าหรื อเย็น
เนื่องจากเป็ นลักษณะส่วนมากของกลุ่มผู้ขบั ขี่ กาหนดให้ อายุผ้ ขู บั ขี่เท่ากับ 35 ปี เนื่องจากการสารวจ
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ข้ อมูลผู้ขบั ขี่ส่วนใหญ่มีอายุ 20-50 ปี ค่ากลางคือ 35 ปี และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,000
บาท เนื่ องกาหนดจากลัก ษณะส่ว นมากของข้ อมูล และรายได้ ก าหนดจากรายได้ เฉลี่ ย ต่อ คนใน
กรุงเทพมหานคร ปี 2553 ประชากรมีรายได้ เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 365,619 บาทต่อปี หรื อ 30,468.35
บาทต่อเดือ น (ที่ ม า: ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี , 2553)
การทดสอบนี ้แบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 ทดสอบเฉพาะปั จจัยด้ านเงินมัด
จาบัตรโดยปั จจัยอื่นๆไม่นามาพิจารณาได้ ผลการระดับการตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass รูปแบบที่ 2
ให้ ปัจจจัยด้ านเงินมัดจาบัตรเท่ากับ 0 บาทและทดสอบปั จจัยด้ านส่วนเพิ่มค่าผ่านทางได้ ผลการระดับ
การตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass และรู ปแบบที่ 3 ทดสอบให้ ปัจจัยด้ านเงินมัดจาบัตร Easy Pass
เท่ากับ 0 บาท และทดสอบปั จจัยด้ านการแถมเที่ยวการเดินทางได้ ผลการระดับการตัดสินใจเลือกใช้
Easy Pass ดังตารางที่ 5.19 พบว่าถ้ าเงินมัดจาบัตร Easy Pass มากกว่า 473 บาท จะส่งผลให้ ระดับ
การตัดสินใจใช้ อยู่ที่ระดับ 1 โดยถ้ าเงินมัดจาบัตรเท่ากับ 0 บาท จะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ Easy
Pass ในลักษณะการตัดสินใจใช้ เนื่องจากมีระดับการตัดสินใจอยู่ในระดับ 2 ถึง 4 ส่วนปั จจัยด้ านส่วน
เพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางพบว่าถ้ าให้ ส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางมากกว่า 27 บาท จะส่งผลให้
การตัดสินใจใช้ Easy Pass อยู่ที่ระดับ 4 ถ้ าส่วนเพิ่มการเติมเงิน 5 ถึง 27 บาท จะส่งผลให้ การ
ตัดสินใจใช้ ระดับ 3 ถ้ าส่วนเพิ่มการเติมเงินน้ อยกว่า 5 บาท จะส่งผลให้ การตัดสินใจไม่ใช้ Easy Pass
เนื่องจากอยู่ในระดับ 1 ถึง 2 ส่วนปั จจัยด้ านการแถมเที่ยวการเดินทางพบว่าเมื่อแถมเที่ยวการ
เดินทางมากกว่าร้ อยละ 8 จะส่งผลให้ การตัดสินใจใช้ ระดับ 4 การแถมเที่ยวการเดินทางร้ อยละ 1 ถึง 8
ส่งผลต่อการตัดสินใจระดับ 3 และถ้ าการแถมเที่ยวการเดินทางน้ อยกว่าร้ อยละ 1 จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจไม่ใช้ Easy Pass เนื่องจากการตัดสินใจอยู่ในระดับ 1 ถึง 2 เมื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยด้ านส่วน
เพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทาง และการแถมเที่ยวการเดินทางพบว่าที่ระดับการตัดสินใจเดียวกัน พบว่า
ด้ านส่วนเพิ่มการเติมเงินให้ คา่ ร้ อยละของส่วนแถมหรื อส่วนเพิ่มที่น้อยกว่า ดังนันปั
้ จจัยด้ านส่วนเพิ่ม
การเติมเงินจึงประหยัดกว่าในการนาไปใช้ เพื่อเพิ่มจานวนผู้ใช้ ระบบ
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ตารางที่ 5.19 ระดับการตัดสินใจใช้ Easy Pass ภายใต้ นโนบายต่างๆ
กำรตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ ใช้ แน่ นอน
ใช้ แน่ นอน
1
2
3
4
เงินมัดจาบัตร Easy Pass (บาท)
> 473 (-110) - 473 (-110) – (-624) < (-624)
ส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทาง (บาท) < (-21)
(-21) - 5
5 - 27
> 27
การแถมเที่ยวการเดินทาง (ร้ อยละ)
< (-6)
(-6) – 1
1–8
>8

บทที่ 6
สรุ ปผลกำรศึกษำและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลกำรศึกษำ
เนื่องจากในปั จจุบนั ปั ญหาด้ านการจราจรติดขัดยังเป็ นปั ญหาหลักบนท้ องถนนใน
เมืองทังบนถนนหรื
้
อทางพิเศษ และปั ญหาการจราจรติดขัดบนทางพิเศษบริ เวณหน้ าด่านเก็บค่าผ่าน
ทางยังเป็ นปั ญหาสาคัญที่สามารถแก้ ไขได้ โดยการใช้ ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติที่ช่วยให้ รถ
สามารถขับผ่านด่านไปได้ เร็ วขึ ้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ ้นตามมาก็คือมีกลุ่มผู้ใช้ ทางพิเศษบางกลุ่มเท่านันที
้ ่
ใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติดงั กล่าว ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงทาการวิเคราะห์หาปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass ของผู้ใช้ ทางพิเศษและวิเคราะห์ถึงแนวทางสาหรับการเพิ่มการตัดสินใจ
เลือกใช้ Easy Pass
จากการศึกษานี ้ได้ เก็บข้ อมูลที่จดุ พักรถทางพิเศษศรี รัช และจุดพักรถทางพิเศษเฉลิม
มหานคร กลุม่ ตัวอย่างที่เก็บแบบสอบถามคือผู้ขบั ขี่ที่ไม่ได้ ใช้ Easy Pass อยู่ในปั จจุบนั ทังสิ
้ ้น 407 คน
โดยวิเคราะห์แบบจาลอง 2 รู ปแบบคือ แบบจาลองโลจิตทวินาม (Binary Logit Model) และ
แบบจาลองโลจิตแบบลาดับ (Ordered Logit Model) โดยแบบจาลองโลจิตทวินาม (Binary Logit
Model) ได้ สรุ ปแบบจาลองทัง้ 4 แบบจาลอง มีการทดลองโดยการเพิ่มตัวแปรทีละปั จจัยลงไปใน
แบบจาลองคือแบบจาลองที่ 1 พิจารณาปั จจัยด้ านเงินมัดจาบัตร ส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทาง การ
แถมเที่ยวการเดินทาง (ปั จจัยหลัก) แบบจาลองที่ 2 พิจารณาปั จจัยหลักและอิทธิพลร่วมระหว่างปั จจัย
หลัก คืออิทธิพลร่ วมระหว่างเงินมัดจาบัตรกับ การแถมเที่ยวการเดินทาง อิทธิพลร่วมระหว่างส่วนเพิ่ม
การเติมเงินค่าผ่านทางกับการแถมเที่ยวการเดินทาง แบบจาลองที่ 3 พิจารณาปั จจัยหลัก อิทธิพล
ระหว่างปั จจัยหลัก และตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล คือสถานะภาพของผู้ขบั ขี่ การชาระค่าผ่านทาง และ
รายได้ ตอ่ เดือน ส่วนแบบจาลองที่ 4 พิจารณาปั จจัยหลัก อิทธิพลระหว่างปั จจัยหลัก ตัวแปรข้ อมูลส่วน
บุคคล และตัวแปรด้ านการเดินทาง คือวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อไปทางาน และช่วงเวลาที่ใช้ ทางพิเศษ
โดยสรุปแบบจาลองโลจิตทวินามในรูปแบบสมการดังนี ้
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แบบจาลองโลจิตทวินาม (Binary Logit Model)
แบบจาลองที่ 1
VEP1 = -0.455 - 0.257(DEPOSIT) + 0.046(TOLL_PLUS) + 0.197(TRIP_FREE)
แบบจาลองที่ 2
VEP2 = -0.504 - 0.367(DEPOSIT) + 0.076(TOLL_PLUS) + 0.220(TRIP_FREE) +
0.027(DEPOSIT* TRIP_FREE) - 0.008(TOLL_PLUS *TRIP_FREE)
แบบจาลองที่ 3
VEP3 = -0.803 - 0.370(DEPOSIT) + 0.077(TOLL_PLUS) + 0.222(TRIP_FREE) +
0.027(DEPOSIT* TRIP_FREE) - 0.008(TOLL_PLUS *TRIP_FREE) – 0.224(SINGLE) +
0.309(SELFPAY) + 0.277(H_INCOME)
แบบจาลองที่ 4
VEP4 = -0.824 - 0.371(DEPOSIT) + 0.077(TOLL_PLUS) + 0.223(TRIP_FREE) +
0.027(DEPOSIT* TRIP_FREE) - 0.008(TOLL_PLUS *TRIP_FREE) – 0.217(SINGLE) +
0.353(SELFPAY) + 0.247(H_INCOME) + 0.175(WORK) – 0.192(RUSHHOUR)
จากแบบจาลองโลจิตทวินาม (Binary Logit Model) ในแบบจาลองที่ 1-4 พบว่าเมื่อ
เงินมัดจาบัตรที่สงู ขึ ้นทาให้ การตัดสินใจใช้ Easy Pass มีแนวโน้ มน้ อยลง แต่ถ้าให้ ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง
มากขึ ้น มีการแถมเที่ยวการเดินทางมากขึ ้นจะทาให้ ผ้ ขู บั ขี่มีแนวโน้ มตัดสินใจใช้ Easy Pass มากขึ ้น
ด้ านข้ อมูลส่วนบุคคลพบว่าผู้ขบั ขี่ที่มีสถานภาพโสดมีแนวโน้ มใช้ Easy Pass น้ อยลง ส่วนผู้ขบั ขี่ที่ไม่
สามารถเบิกค่าผ่านทางพิเศษจากหน่วยงานหรื อบริ ษัท เดินทางใช้ ทางพิเศษเพื่อไปทางาน ผู้ขบั ขี่มี
รายได้ เฉลี่ยมากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน จะมีแนวโน้ มใช้ Easy Pass มากขึ ้น ผู้ขบั ขี่ที่เดินทาง
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้ าหรื อเย็นจะมีแนวโน้ มไม่ใช้ พบว่าในแบบจาลองที่ 4 ของโลจิตทวินามดีที่สดุ ให้ คา่
ρ2 เท่ากับ 0.169 ค่า Adjusted ρ2 เท่ากับ 0.164 และร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลองเท่ากับ
71.7 ตามลาดับ
จากแบบจาลองโลจิตทวินามในแบบจาลองที่ 4 เมื่ อนาแบบจาลองมากาหนด
สถานการณ์สมมติตา่ งๆในตารางที่ 5.16 พบว่าเมื่อกาหนดให้ ไม่มีเงินมัดจาบัตร ไม่มีส่วนเพิ่มจากการ
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เติมเงินค่าผ่านทาง และไม่มีการแถมเที่ยวการเดินทาง พบว่า ผู้ขบั ขี่ที่ใช้ ระบบเงินสดในปั จจุบนั จะ
เปลี่ยนมาใช้ ระบบ Easy Pass ร้ อยละ 38.75 ซึง่ จากตารางที่ 5.17 และ 5.18 พบว่าปั จจุบนั ภายหลังที่
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเป็ นไม่มีค่ามัดจาบัตร และไม่มีส่วนเพิ่ม
การเติมเงินค่าผ่านทางวันที่ 15 กรกฏาคม 2555 พบว่าทาให้ ผ้ ใู ช้ ระบบ Easy Pass บริ เวณหน้ าด่าน
จากร้ อยละ 26.2 (มิถนุ ายน 2555) เป็ นร้ อยละ 27.3 (31 สิงหาคม 2555) คือเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 โดย
ปริ มาณยอดบัตรที่จาหน่ายกลับเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ วคือก่อนจะมีนโยบายไม่มีมัดจาบัตร (ก่อน 14
กรกฎาคม 55) มียอดจาหน่ายบัตรค่าเฉลี่ย 417 บัตรต่อวัน แต่เมื่อเปลี่ยนนโยบายไม่มีคา่ มัดจาบัตร
(ตังแต่
้ 15 กรกฎาคม 55 – 31 ธันวาคม 55) ทาให้ คา่ เฉลี่ยของยอดจาหน่ายบัตรเป็ น 664 บัตรต่อวัน
จะเห็นได้ ว่านโยบายไม่มีเงินประกันบัตรทาให้ ยอดจาหน่ายบัตรสูงขึ ้นถึง 1.59 เท่าของยอดจาหน่าย
บัตรก่อนเปลี่ ยนนโยบาย และมี จ านวนยอดจ าหน่ ายบัตร 112,910 บัต ร ซึ่ง น้ อยกว่า ปริ ม าณที่
คาดการณ์ด้วยแบบจาลองคือ 900,987 บัตร อาจจะเนื่องมาจากเพิ่งเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่
มีคา่ มัดจาบัตรเพียงไม่กี่เดือนจึงไม่สามารถเห็นจานวนผู้ซื ้อบัตรที่แท้ จริงได้
แบบจาลองแบบโลจิตแบบลาดับ(Ordered Logit Model) ให้ เครื่ องหมายค่าสัมประ
สิทธ์ ที่สอดคล้ องกับแบบจาลองโลจิตทวินามดังที่กล่าวมาข้ างต้ น คือมี เครื่ องหมายหน้ าสัมประสิทธิ์
เหมือนกัน นอกจากนี ้ยังพิจารณาตัวแปรเพศชาย (MALE) มีสมั ประสิทธิ์เป็ นบวกคือเมื่อผู้ขบั ขี่เป็ นเพศ
ชายจะมีแนวโน้ มตัดสินใจใช้ Easy Pass ตัวแปรอายุ มีคา่ สัมประสิทธิ์ติดลบ คือผู้ขบั ขี่ที่มีอายุมากขึ ้น
มีแนวโน้ มไม่เลือกใช้ Easy Pass อาจจะเนื่องมาจากผู้ที่อายุมากขึ ้นมีลกั ษณะการใช้ งานเทคโนโลยีที่
ไม่ดีเท่าผู้ที่อายุน้อยกว่าและผู้ที่อายุมากมีลกั ษณะที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ใช้ อยู่ประจาวัน
มากนักจึง เป็ นเหตุผ ลที่ เ มื่ ออายุเ พิ่ม มากขึน้ มี แนวโน้ ม ไม่ตัดสิน ใจใช้ Easy Pass โดยพบว่าใน
แบบจาลองที่ 4 ของโลจิตแบบลาดับดีที่สดุ คือมี คา่ ρ2 ค่า Adjusted ρ2 0.119 0.116 ร้ อยละความ
ถูกต้ องของแบบจาลอง 4 ระดับ และร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลอง 2 ระดับ เท่ากับ 54.65 และ
70.06 ตามลาดับ
งานวิจัย นี ไ้ ด้ ใ ช้ แ บบจ าลองโลจิ ต ทวิ น าม และแบบจ าลองโลจิ ต แบบล าดับ ใน
แบบจาลองที่ 4 คือพิจารณาตัวแปรหลัก อิทธิพลร่ วมระหว่างตัวแปรหลัก ตัวแปรข้ อมูลส่วนบุคคล
และตัวแปรด้ านการเดินทาง โดยเมื่อทาการเปรี ยบเทียบระหว่างแบบจาลองโลจิตทวินามและโลจิต
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แบบลาดับมีตวั แปรที่แตกต่างกันคือตัวแปรเพศชาย อายุ และจานวนรถยนต์ในครัวเรื อน นอกจากนี ้
พบว่า
1) แบบจาลองโลจิตทวินามและแบบจาลองโลจิตแบบลาดับมีตวั แปรอิทธิพลร่วมระหว่างตัวแปร
หลักที่มีคา่ นัยสาคัญทางสถิตเิ หมือนกันคืออิทธิพลร่วมระหว่างเงินมัดจาบัตรกับการแถมเที่ยว
การเดินทาง และอิทธิพลร่ วมระหว่างส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางกับการแถมเที่ยวการ
เดินทาง
2) แบบจาลองโลจิตทวินามและแบบจาลองโลจิตแบบลาดับปั จจัยด้ านส่วนเพิ่มการเติมเงินค่า
ผ่านทางให้ ความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้ Easy Pass ที่สงู กว่าปั จจัยด้ านการแถมเที่ยว
การเดินทางเมื่อพิจารณาที่ระดับเดียวกัน
3) แบบจาลองโลจิ ตทวินามให้ ค่า ρ2 ค่า Adjusted ρ2 ดีกว่าแบบจ าลองโลจิตแบบลาดับ
เนื่องจากแบบจาลองโลจิตทวินามมีความได้ เปรี ยบกว่าจากการตัดสินใจเพียงเลือกใช้ และไม่
เลือกใช้ Easy Pass ดังนันจึ
้ งเปรี ยบเทียบร้ อยละความถูกต้ องของแบบจาลองใน 2 ระดับ กับ
ทัง้ สองแบบจ าลอง พบว่ า ในแบบจ าลองโลจิ ต ทวิ น ามให้ ค่ า ร้ อยละความถู ก ต้ อ งของ
แบบจาลองได้ ดีกว่าแบบจาลองโลจิตแบบลาดับ คือสามารถสรุ ปได้ ว่าแบบจาลองโลจิต ทวิ
นามสามารถการคาดการณ์ การตัดสินใจเลือกใช้ Easy Pass ของผู้ใช้ ทางพิเศษได้ ดีกว่า
แบบจาลองโลจิตแบบลาดับ
นอกจากนี ้เครื่ องหมายค่าสัมประสิทธิ์ ที่ได้ จากแบบจาลองของงานวิจยั นี ้ยังมีบางตัว
แปรที่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Holguin-Veras และ Preziosi (2010) ในตารางที่ 2.4 เช่น ตัวแปร
เพศชายมีค่าสัมประสิทธิ์ เป็ นบวกคือ ผู้ขบั ขี่ที่เป็ นเพศชายมีแนวโน้ มตัดสินใจใช้ ระบบจัดเก็บค่า ผ่าน
ทางอัตโนมัติ และตัวแปรด้ านรายได้ ของผู้ขบั ขี่ พบว่าผู้ขบั ขี่ที่มีรายได้ สงู มีคา่ สัมประสิทธิ์เป็ นบวก ส่วน
ผู้ขับขี่ ที่มี รายได้ ต่ า จะมี ค่าสัม ประสิ ทธิ์ เ ป็ นลบคื อ ผู้ขับขี่ ที่ มี รายได้ สูง มี แนวโน้ ม ตัดสินใจใช้ ระบบ
อัตโนมัตสิ ว่ นผู้ขบั ขี่ที่มีรายได้ ต่ามีแนวโน้ มไม่ตดั สินใจใช้
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6.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ข้ อเสนอแนะสาหรับการเพิ่มจานวนผู้ใช้ ระบบ Easy Pass โดยผู้วิจยั เสนอนโยบาย
ดังนี ้
1) ในประเด็นเรื่ องของการใช้ งานควรมีการประชาสัมพันธ์แก่ ผ้ ใู ช้ ทางพิเศษเกี่ยวกับ
ระบบ Easy Pass เนื่องจากในปั จจุบนั การประชาสัมพันธ์ยงั ไม่เพียงพอรวมถึง
การประชาสัมพันธ์ด้านประโยชน์ที่ได้ รับจากการใช้ ระบบ เช่น โปรโมชัน่ ส่งเสริ ม
การขาย การให้ บริ การที่สะดวกสบายในรู ปแบบต่างๆ เนื่องจากงานวิจัยใน
ตารางที่ 4.11 และ 4.15 พบว่าผู้ใช้ ทางพิเศษจานวนมากยังไม่ทราบจุดจาหน่าย
บัตร ช่องทางการเติมเงินค่าผ่านทาง ค่ามัดจาบัตร และคิดว่าการเติมเงินค่าผ่าน
ทางขาดความสะดวกสบาย ดังนัน้ จึง สรุ ปลักษณะข้ อมูลที่ควรประชาสัม พันธ์
เพิ่มเติมแก่ผ้ ใู ช้ ทางพิเศษดังนี ้
- ด้ านการใช้ งาน เช่น การเริ่ มต้ นการใช้ งาน การติดตังกล่
้ อง Easy Pass และ
ช่องทางการการซื ้อบัตร Easy Pass เป็ นต้ น
- ด้ านจุดเติมเงิน เช่น ช่องทางการเติมเงินค่าผ่านทาง ค่าธรรมเนียมบัตร อัตรา
การเติมเงินขันต
้ ่า เป็ นต้ น
- ด้ านโปรโมชัน่ ต่างๆ เช่น ปั จจุบนั การทางพิเศษได้ มีการออกนโยบายส่งเสริ ม
การใช้ Easy Pass ลักษณะใดทังด้
้ านส่วนลดค่ามัดจาบัตร ส่วนเพิ่มการเติม
เงินค่าผ่านทาง การให้ บริการจุดเติมเงินที่เพิ่มขึ ้นสะดวกสบายขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ใู ช้
ทางพิเศษพิจารณาถึงประโยชน์จากการใช้ ระบบ Easy Pass และตัดสินใจ
เลือกใช้ Easy Pass ในที่สดุ
2) การเพิ่ ม จุด เติม เงิ น ส าหรั บ ค่า ผ่า นทางให้ หลากหลายมากขึน้ และมี ก ารออก
โปรโมชั่นการแถมเที่ ยวส าหรั บการเดินทาง เนื่ อ งจากงานวิจัย ตารางที่ 4.13
พบว่ า ด้ านจุ ด เติ ม เงิ น และการแถมเที่ ย วส าหรั บ การเดิ น ทาง ผู้ ขั บ ขี่ ใ ห้
ความสาคัญจากค่าเฉลี่ยร้ อยละความสาคัญ นอกจากนี ้ด้ านเงิน ส่วนเพิ่มค่าผ่าน
ทาง และเงินมัดจาบัตร Easy Pass ปั จจุบนั การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้
จัดทานโยบายให้ บตั ร Easy Pass โดยไม่ต้องเสียค่ามัดจาบัตรแต่จะต้ องมีการ
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เติมเงินในบัตรล่วงหน้ าเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และไม่มีการให้ ส่วน
เพิ่มจากการเติมเงินค่าผ่านทาง ซึ่งอาจจะเป็ นการเพิ่มจานวนผู้ใช้ ระบบในกลุ่มที่
ไม่ต้องการเงินมัดจาบัตรแต่ในกลุ่มที่ต้องการส่วนเพิ่มสาหรับการเติมเงินค่าผ่าน
หรื อผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการซื ้อบัตรและเติมเงิน ทางอาจจะไม่เห็น
ด้ วยกับนโยบายเหล่านี ้
3) การให้ ความสาคัญด้ านส่วนเพิ่ม จากการเติม เงิ นค่าผ่านทางมากกว่าด้ านการ
แถมเที่ยวการเดินทาง เนื่องจากที่ระดับส่วนเพิ่มหรื อส่วนแถมเดียวกันปั จจัยส่วน
เพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางให้ ร้อยละการตัดสินใจใช้ Easy Pass ที่ดีกว่า และที่
ระดับการตัดสินเดียวกันปั จจัยส่วนเพิ่มการเติมเงินค่าผ่านทางให้ ร้อยละส่วนเพิ่ม
หรื อส่วนแถมที่ประหยัดกว่า
6.3 ข้ อเสนอแนะสำหรับงำนวิจัยในอนำคต
จากการศึกษาการตัดสินใจใช้ Easy Pass ของผู้ใช้ ทางพิเศษ ผู้วิจยั ได้ ม่งุ เน้ นศึกษา
ปั จจัยด้ านค่ามัดจาบัตร Easy pass ซึ่งในอนาคตอาจจะต้ องมีการเพิ่มปั จจัยอื่น นอกเหนือจากปั จจัย
ดังกล่าวเพื่อเพิ่มการกระตุ้นการตัดสินใจใช้ มากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นด้ านโปรโมชั่นส่งเสริ มการขายต่างๆ
หรื อช่องทางการจัดจาหน่าย ช่องทางการเติมเงินให้ มีความสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้อาจจะ
มีการศึกษาถึงจานวนช่องทางและต่าแหน่งช่อง Easy Pass ที่เหมาะสมในแต่ละด่านเพื่อเพิ่มความ
รวดเร็ วต่อการชาระค่าผ่านทางและเป็ นแนวทางจูงใจต่อการตัดสินใจใช้ Easy Pass ในประเทศไทย
เพิ่มมากขึ ้น
ปั จจุบนั การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ มีการปรับเปลี่ยนโนบายที่เกี่ยวข้ องกับ Easy
Pass ไปบ้ างไม่ว่าจะเป็ นการยกเลิกค่ามัดจาบัตร Easy Pass และยกเลิกส่วนเพิ่มจากการเติมเงินค่า
ผ่านทางทาให้ งานวิจยั นี ้อาจจะไม่สอดคล้ องกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั เท่าที่ควร แต่ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั
ได้ ทาการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าว ดังนัน้
งานวิจยั ในอนาคตจึงอาจจะต้ องมีการปรับเปลี่ยนแก้ ไขให้ เหมาะสมเท่าทันกับเหตุการณ์ในปั จจุบนั
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มากยิ่งขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวส่งผลต่อการเพิ่มจานวนผู้ใช้ Easy Pass เพียงบางส่วน
เท่านัน้ ดังนันจึ
้ งคารจะหาแนวทางใหม่ๆเพื่อใช้ ในการเพิ่มจานวนผู้ใช้ Easy Pass ในอนาคต
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สาหรั บเจ้ าหน้ าที่: ช่วงเวลา…………………………วันที่…...................……………………………..
สถานที่…….…………………..... ผู้รับผิดชอบ……………………………………………………
สำขำวิศวกรรมกำรขนส่ ง ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย ถนนพญำไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
สาขาวิศวกรรมการขนส่ง จุฬาฯ กาลังวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกใช้ Easy Pass” จึงใคร่ ขอความกรุ ณาท่าน ให้
ข้ อมูลอันเป็ นประโยชน์ โดยข้ อมูลที่ได้ จะถูกเก็บเป็ นควำมลับและใช้ เฉพำะงำนวิจัยเท่ ำนั น้ หากท่านมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ
นางสาวอัมพร สอสุวงศ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โทร. 089-663-8462

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับ Easy Pass
1.ท่านใช้ บริ การทางพิเศษบ่อยเพียงใด (ไป-กลับนับ 2 ครัง้ )
สัปดาห์ละ 1-2 ครัง้

สัปดาห์ละ 3-5 ครัง้

เดือนละ 1-2 ครัง้

นานๆครัง้

2.ค่ามัดจาบัตรที่ทา่ นคิดว่าเหมาะสมควรเป็ นเท่าใด

สัปดาห์ละ 6-10 ครัง้

…………… บาท

3.ท่านเห็นด้ วยหรื อไม่หากไม่ต้องมีเงินมัดจาบัตรแต่เปลี่ยนมาเป็ นค่าธรรมเนียมรายปี
ไม่เห็นด้ วย

เห็นด้ วย จานวน ………………. บาท/ปี

4.ท่านคิดว่าการใช้ บริการ Easy Pass สามารถประหยัดเวลาหน้ าด่านได้ หรื อไม่
ใช่

ไม่ใช่

5.ท่านคิดว่าการบริการหลังการขายของ Easy Pass เช่นเติมเงิน มีความสะดวกหรื อไม่
ใช่

ไม่ใช่

6.เหตุผลที่ปัจจุบนั ท่านไม่ใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass)
…………………………………………………………………………………………………
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7.การทางพิเศษจะต้ องมีการส่งเสริมการขาย (Promotion) อย่างไรท่านถึงเปลี่ยนมาเลือกใช้ ระบบเก็บ
ค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass)
…………………………………………………………………………………………………….
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ …………….. ปี
3. รายได้

10,000 - 19,999 บาท
50,000 - 99,999 บาท

20,000 - 34,999 บาท
100,000 บาท ขึ ้นไป

35,000 - 49,999 บาท

4.อาชีพ
นักศึกษา

ข้ าราชการ

ธุรกิจส่วนตัว

อื่นๆ ………..

พนักงานบริษัท

5.ท่านสามารถเบิกเงินค่าผ่านทางพิเศษได้ หรื อไม่ (เช่นเบิกจากบริ ษัทหรื อหน่วยงาน)
ได้

ไม่ได้

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลส่ งเสริมกำรขำย (Promotion)
กรุณาทาเครื่ องหมายกากบาทตามความสนใจเลือกใช้
รายการส่งเสริมการขาย
เห็นด้ วย เห็น
อย่างยิ่ง ด้ วย
1.ลดเงินมัดจาบัตรจากปั จจุบนั 800 บาท เหลือ
700 บาท
2.เติมเงินค่าผ่านทางทุก 500 บาท ได้ สว่ นเพิ่ม
50 บาท

เฉยๆ ไม่เห็น
ด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

123
รายการส่งเสริมการขาย
3.ไม่ต้องเสียค่ามัดจาบัตรเมื่อเติมเงินครัง้ แรก
อย่างน้ อย 7,000 บาท
4.การเพิ่มจุดเติมเงิน เช่น 7-11, ธนาคาร
5.กลุม่ ผู้สงู อายุ(60ปี ขึ ้นไป)ใช้ ทางด่วนฟรี นอก
ช่วงเวลาเร่งด่วน
6.เมื่อซื ้อบัตรEasy Pass 1 ใบ แถมฟรี อีก 1 ใบ
7.เมื่อซื ้อ Easy Pass สามารถใช้ ทางพิเศษฟรี
ช่วงเวลาตี1–ตี 4
8.กรณีมีคา่ ธรรมเนียมรายปี ยกเว้ นค่าธรรมเนียม
รายปี เมื่อมียอดใช้ มากกว่า 5,000 บาท/ปี
9.ไม่ต้องเสียค่ามัดจาบัตรเมื่อเติมเงินครัง้ แรกอย่าง
น้ อย10,000 บาท
10.ส่วนลด 50 % เดินทางช่วงเวลา22:00-6:00 น.
11.กรณีมีคา่ ธรรมเนียมรายปี ยกเว้ นค่าธรรมเนียม
รายปี เมื่อมียอดใช้ มากกว่า 15,000 บาท/ปี
12.ลดเงินมัดจาบัตรจากปั จจุบนั 800 บาท เหลือ
300 บาท
13.ไม่ต้องเสียค่ามัดจาบัตรเมื่อเติมเงินครัง้ แรก
อย่างน้ อย 5,000 บาท
14.เติมเงินค่าผ่านทางทุก 500 บาท ได้ สว่ นเพิ่ม
25 บาท
15.กรณีมีคา่ ธรรมเนียมรายปี ยกเว้ นค่าธรรมเนียม
รายปี เมื่อมียอดใช้ มากกว่า 10,000 บาท/ปี
16.ลดเงินมัดจาบัตรจากปั จจุบนั 800 บาท เหลือ
500 บาท

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

เห็น
ด้ วย

เฉยๆ ไม่เห็น
ด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
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รายการส่งเสริมการขาย
17.เที่ยวการเดินทางมากกว่า 20 เที่ยวต่อเดือน
เที่ยวการเดินทางหลังจากนันจะได้
้
รับส่วนลดพิเศษ
18.รถยนต์คาร์ พลู ได้ สว่ นลดพิเศษ(มีผ้ โู ดยสาร
มากกว่า1คน)
19.เติมเงินค่าผ่านทางทุก 500 บาท ได้ สว่ นเพิ่ม
75 บาท

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

เห็น
ด้ วย

เฉยๆ ไม่เห็น
ด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
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สาหรับเจ้ าหน้ าที่: ช่วงเวลา…………………………วันที…
่ ...................……………………………..
สถานที…
่ ….…………………..................ผู้รับผิดชอบ……………………………………………………
สำขำวิศวกรรมกำรขนส่ ง ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย ถนนพญำไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
สาขาวิศวกรรมการขนส่ง จุฬาฯ กาลังวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยและกลยุทธ์ ท่ีส่งผลต่ อการเลือกใช้ Easy Pass” จึงใคร่ ขอความกรุ ณา
ท่าน ให้ ข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ โดยข้ อมูลที่ได้ จะถูกเก็บเป็ นควำมลับและใช้ เฉพำะงำนวิจัยเท่ ำนัน้ หากท่านมีข้อสงสัยโปรด
ติดต่อ นางสาวอัมพร สอสุวงศ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โทร. 089-663-8462

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลกำรเดินทำง
1.ท่านใช้ บริ การทางพิเศษบ่อยเพียงใด (ไป-กลับนับ 2 ครัง้ )
ใช้ เป็ นประจา ……………………. ครัง้ ต่อสัปดาห์
นานๆครัง้ … ครัง้ ต่อเดือน
2. ช่วงเวลาใดที่ทา่ นใช้ บริการทางพิเศษเป็ นประจาบ่อยที่สดุ
6:01-9:00 น.
9:01-12:00 น.
12:01-15:00 น.
15:01-17:00 น.
17:01-19:00 น.
19:01-21:00 น.
21:01-6:00 น.
3. โดยส่วนใหญ่ทา่ นใช้ ทางพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ทางาน
ท่องเที่ยว
ไปเรี ยนหนังสือ
ทาธุระ
เยี่ยมญาติ/พบเพื่อน
อื่นๆ………………..
4. ในการใช้ ทางพิเศษโดยทัว่ ไป รถยนต์ของท่านมีผ้ โู ดยสารจานวน ………………… คน (รวมผู้ขบั ขี่)
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ ำน Easy Pass (กรุณำทำเครื่องหมำยกำกบำทตำมควำมคิดเห็น)
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ Easy Pass
1.ท่านรู้จกั ระบบ Easy Pass หรื อไม่
2.ท่านคิดว่าการใช้ บริการ Easy Pass สามารถประหยัดเวลาหน้ าด่านได้ หรื อไม่
3.ท่านคิดว่าการเติมเงินของ Easy Pass มีความสะดวกหรื อไม่
4.ท่านทราบจุดจาหน่ายบัตร Easy Pass หรื อไม่
5.ท่านทราบจุดเติมเงินของ Easy Pass หรื อไม่
6.ท่านทราบราคาค่ามัดจาบัตร Easy Pass หรื อไม่

ใช่

ไม่ ใช่
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(ท่ ำนคิดว่ ำรำยกำรส่ งเสริมกำรขำยต่ อไปนีม้ ีควำมสำคัญต่ อกำรตัดสินใจใช้ Easy Pass ของท่ ำนเพียงใด)

รำยกำรส่ งเสริมกำรขำย

กำรตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ ใช้ แน่ นอน
ใช้ แน่ นอน
1
2
3
4

7.ถ้ าไม่มีค่ามัดจาบัตร Easy Pass (ในปั จจุบนั 1,000 บาท)
ท่านจะใช้ Easy Pass หรื อไม่
8.ถ้ าการชาระค่าบริ การผ่านทางพิเศษเป็ นแบบจ่ายค่าบริ การ
ภายหลังการใช้ งาน (Postpaid) ท่านจะใช้ Easy Pass หรื อไม่
(ท่ ำนคิดว่ ำรำยกำรส่ งเสริมกำรขำยต่ อไปนีม้ ีควำมสำคัญต่ อระดับควำมสำคัญกำรใช้ Easy Pass ของท่ ำน
เพียงใด)

รำยกำรส่ งเสริมกำรขำย

ระดับควำมสำคัญ
สำคัญน้ อย
สำคัญมำก
1
2
3
4

9. เงินมัดจาบัตร Easy Pass
10. ส่วนเพิ่มค่าผ่านทาง
11. การแถมเที่ยวการเดินทาง
12. จุดเติมเงิน
13. ถ้ าให้ บตั ร Easy Pass ฟรี ท่านยินดีที่จะเติมเงินในบัตรครัง้ แรกล่ วงหน้ ำจำนวน ………. บำท
14. ปั จจุบนั เหตุผลใดที่ทา่ นไม่ใช้ บตั ร Easy Pass (ให้ เรี ยงลาดับตามความสาคัญ 3 ลาดับแรก)
มีคา่ มัดจาบัตร Easy Pass
ซื ้อบัตร Easy Pass ไม่สะดวก
จุดเติมเงินไม่สะดวก
ไม่ทราบรายละเอียดเพียงพอ
ไม่ต้องการเติมเงินในบัตรล่วงหน้ า ไม่มนั่ ใจในระบบ
ไม่ได้ ใช้ ทางพิเศษเป็ นประจา
โปรโมชัน่ ไม่นา่ สนใจ
อื่นๆ ………….
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
2. อายุ …………….. ปี

หญิง
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3. รายได้

10,000 - 19,999 บาท
50,000 - 99,999 บาท

20,000 - 34,999 บาท
100,000 บาท ขึ ้นไป

35,000 - 49,999 บาท

นักศึกษา

ข้ าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัท/

ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ ………..

ค้ าขาย/รับจ้ างทัว่ ไป

พ่อบ้ าน/แม่บ้าน

4.อาชีพ
ลูกจ้ าง

5. สถานภาพ
โสด
สมรส
6. ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยม
มัธยม/ ปวช.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
7.ท่านสามารถเบิกเงินค่าผ่านทางพิเศษได้ หรื อไม่ (เช่นเบิกจากบริ ษัทหรื อหน่วยงาน)
ได้
ไม่ได้
8. จานวนรถยนต์ในครัวเรื อน …………………………….. คัน
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลกำรเลือกใช้ Easy Pass ภำยใต้ สถำนกำรณ์ สมมติ
(กรุณำทำเครื่องหมำยกำกบำทตำมกำรตัดสินใจใช้ Easy Pass)
สถำนกำรณ์ ท่ ี 1
- เงินมัดจาบัตร Easy Pass 800 บำท
- ไม่ ได้ สว่ นเพิ่มเติมเงินค่าผ่านทาง
- แถมเที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว เมื่อเดินทางครบ 20 เที่ยว
- จุดเติมเงิน ด่ ำน / ATM / อินเทอร์ เน็ต / มือถือ /
เคำน์ เตอร์ เซอร์ วิส (เหมือนปั จจุบนั )

กำรตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ ใช้ แน่ นอน
ใช้ แน่ นอน
1
2
3
4
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สถำนกำรณ์ ท่ ี 2
- เงินมัดจาบัตร Easy Pass 800 บำท
- ได้ สว่ นเพิ่ม 25 บำท เมื่อเติมเงินค่าผ่านทาง 500 บาท
- แถมเที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว เมื่อเดินทางครบ 35 เที่ยว
- จุดเติมเงิน ปั จจุบัน / SMS / ตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ

กำรตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ ใช้ แน่ นอน
ใช้ แน่ นอน
1
2
3
4

สถำนกำรณ์ ท่ ี 3
- ไม่ มีเงินมัดจาบัตร Easy Pass
- ได้ สว่ นเพิ่ม 25 บำท เมื่อเติมเงินค่าผ่านทาง 500 บาท
- แถมเที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว เมื่อเดินทางครบ 20 เที่ยว
- จุดเติมเงิน ปั จจุบัน / เคำน์ เตอร์ ธนำคำร

กำรตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ ใช้ แน่ นอน
ใช้ แน่ นอน
1
2
3
4

สถำนกำรณ์ ท่ ี 4
- เงินมัดจาบัตร Easy Pass 400 บำท
- ได้ สว่ นเพิ่ม 15 บำท เมื่อเติมเงินค่าผ่านทาง 500 บาท
- แถมเที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว เมื่อเดินทางครบ 20 เที่ยว
- จุดเติมเงิน ปั จจุบัน / SMS / ตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ

กำรตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ ใช้ แน่ นอน
ใช้ แน่ นอน
1
2
3
4

สถำนกำรณ์ ท่ ี 5
- ไม่ มีเงินมัดจาบัตร Easy Pass
- ได้ สว่ นเพิ่ม 15 บำท เมื่อเติมเงินค่าผ่านทาง 500 บาท
- แถมเที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว เมื่อเดินทางครบ 35 เที่ยว
- จุดเติมเงิน ด่ ำน / ATM / อินเทอร์ เน็ต / มือถือ /
เคำน์ เตอร์ เซอร์ วิส (เหมือนปั จจุบนั )

กำรตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ ใช้ แน่ นอน
ใช้ แน่ นอน
1
2
3
4
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สถำนกำรณ์ ท่ ี 6
- เงินมัดจาบัตร Easy Pass 400 บำท
- ได้ สว่ นเพิ่ม 25 บำท เมื่อเติมเงินค่าผ่านทาง 500 บาท
- ไม่ มีการแถมเที่ยวการเดินทาง
- จุดเติมเงิน ด่ ำน / ATM / อินเทอร์ เน็ต / มือถือ /
เคำน์ เตอร์ เซอร์ วิส (เหมือนปั จจุบนั )

กำรตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ ใช้ แน่ นอน
ใช้ แน่ นอน
1
2
3
4

สถำนกำรณ์ ท่ ี 7
- เงินมัดจาบัตร Easy Pass 400 บำท
- ไม่ ได้ สว่ นเพิ่มเติมเงินค่าผ่านทาง
- แถมเที่ยวการเดินทาง 1 เที่ยว เมื่อเดินทางครบ 35 เที่ยว
- จุดเติมเงิน ปั จจุบัน / เคำน์ เตอร์ ธนำคำร

กำรตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ ใช้ แน่ นอน
ใช้ แน่ นอน
1
2
3
4

สถำนกำรณ์ ท่ ี 8
- เงินมัดจาบัตร Easy Pass 800 บำท
- ได้ สว่ นเพิ่ม 15 บำท เมื่อเติมเงินค่าผ่านทาง 500 บาท
- ไม่ มีการแถมเที่ยวการเดินทาง
- จุดเติมเงิน ปั จจุบัน / เคำน์ เตอร์ ธนำคำร

กำรตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ ใช้ แน่ นอน
ใช้ แน่ นอน
1
2
3
4

สถำนกำรณ์ ท่ ี 9
- ไม่ มีเงินมัดจาบัตร Easy Pass
- ไม่ ได้ สว่ นเพิ่มเติมเงินค่าผ่านทาง
- ไม่ มีการแถมเที่ยวการเดินทาง
- จุดเติมเงิน ปั จจุบัน / SMS / ตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ

กำรตัดสินใจใช้ Easy Pass
ไม่ ใช้ แน่ นอน
ใช้ แน่ นอน
1
2
3
4
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