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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการสํารวจ โดยศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
ยอมรับระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติและไดทําการศึกษากลุมปจจัยจากการประยุกตใชแนวคิด  
และทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม แนวคิดการรับรูความเสี่ยง 
และแนวคิดความเชื่อมั่นไววางใจ มาเปนกรอบในการศึกษางานวิจัยนี้ ซึ่งจัดเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส จากกลุมตัวอยางจํานวน 153 รายท่ีเปนผูที่ใชบริการทางพิเศษแหง
ประเทศไทยแตไมเคยใชบริการระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลไดดําเนินการ
โดยใชวิธีการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณา ทําการทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณและการวิเคราะหคาอิทธิพล
ทางออม  

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑ สวน
ประสมทางการตลาดทางดานราคา การรับรูความเสี่ยง และความเชื่อมั่นไววางใจสงผลทางตรงตอการ
ยอมรับระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ และความเชื่อมั่นไววางใจสงผลทางออมตอการยอมรับระบบ
เก็บคาผานทางอัตโนมัติอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งงานวิจัยนี้จะทําใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของ
ผูใชบริการ และสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางวางแผนกลยุทธเพ่ือขยายฐานลูกคา  
เพ่ิมปริมาณผูใชบริการระบบและนําไปปรับใชใหเปนประโยชนในการบริการไดตรงตามความตองการ
ของผูใชบริการ  

 

คําสําคัญ: การยอมรับ ระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ สวนประสมทางการตลาด 
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บทคััดยอ

งานวิจัยนี้เปนงาานวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการสํารรวจจ โดยศึกษษาปจจัยท
รับระะบบเก็็บคคาผผานทางอัตโนมัติและไไดทํากการศึกษาากกลุมปจจัยจากกกาารประยุก
ทฤษษฎีีสวนประสมทางกาารตลาด ทฤฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม แนวคคิดกการรับ
แนวคิดความเชื่ออมั่นนไววาางใจ มาเปนนกรอบบในการศึกษางานวิจจััยนน้ี ซึ่งจัดเก็บบรวบรว
สอบถาามทางออิเล็กทรอนิิกส จากกกลุมตัวอยยางจํานวน 153 รายท่ีีเปปนผูท่ีใชบริการท
เทศไไททยแตไมเคยใชบรริการรระะบบบบเก็บคาผาานนทางอัตโนมััติิ ซซึ่งในการวิเคราะหขอมูลไ
ใชวิธีการปประมวลผลดวยโปรแกรมมสสําเร็จรูปทางสถิิติ ดําเนินการววิเคราะะหหขอมูลโด
ณา ทํากกาารทดดสสอบสมมติฐฐานดววยการวิเคราะหกการถดถอยพพหุคูณแแลละกการวิเคราะ
ออม 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นนวาปจจัยยสวนประะสมมทาางการตลาดทางดานผลิ
สมทางการตลาดทางดานราคาา การรับรูความเสี่ยง แลละความเชื่อมั่นไววางใจสงผลท
รับระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ และความเชื่อม่ันไววางใจสงผลทางออมตอการย
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 ABSTRACT 

 

This research is Quantitative Survey Research to study factors affecting 

the adoption of electronic toll collection system and study factor groups from 

Marketing Mix Theory, Diffusion of Innovation Theory, Perceived Risk and Trust to be 

frame work of this research. This research collection information from electronic 

questionnaire from a sample group of 153 Expressway Authority of Thailand 
customers who have never used electronic toll collection system. The research 

analyze information by using SPSS program with descriptive statistics and assumption 

test by analyze multiple regression and indirect effect. 
The research results indicated that factor groups from Marketing Mix 

Theory, Diffusion of Innovation Theory, Perceived Risk and Trust direct affect to 

acceptance of electronic toll collection system. Especially, Trust is significant indirect 

affect. So this research can identify customer needs that can be used to develop 

strategic planning to expand customer base to increase the number of customers 

and also can be applied to improve service for customer.   
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