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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยมีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ ใ ช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจัก ร
กรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ                
18-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001-
30,000 บาท มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. โดยรวมอยู่ในระดับดี และ
ความคิดเห็นด้านการตัดสนิใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส ์ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ขสมก.แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านกระบวนการมีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. 
ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ: บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ 
 

ABSTRACT 
 

This study is survey research with the objectives of studying the marketing mix factors affecting 
decisions in using the Bangkok Mass Transit Authority electronic card of the BMTA among bus users in the 
Chatuchak area of Bangkok. The research instruments were a questionnaire and a sample group. The 
samples of the research were a group of 400 passengers who were 18 years of age and above and using  
BMTA buses in the Chatuchak area of Bangkok. The results showed that most of the respondents were 
male and age range from 18 to30 years, an educational level of a Bachelor’s degree or equivalent, 
worked as company employees and with an average monthly income between 15,001 and 30,000 Baht. 
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The results of the research showed that the survey respondents had their opinions on the marketing mix 
of Bangkok Mass Transit Authority electronic card, which was at a good level overall. Their opinions on 
the decision to use the Bangkok Mass Transit Authority electronic card was at a high level overall. The 
results of hypotheses testing were as follows: (1) passengers using BMTA buses in the Chatuchak area of 
Bangkok had different genders, ages, average monthly income levels, and occupations, which all affecting 
their decisions to use a Bangkok Mass Transit Authority electronic card at a statistically significant level of 
0.05. The marketing mix factors in terms of product and process and affected decisions to use Bangkok 
Mass Transit Authority electronic card of the BMTA bus users in the Chatuchak area of Bangkok at a 
statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Bangkok Mass Transit Authority Electronic Card, Marketing Mix, Decisions  
 

บทน า 
ในปัจจุบันระบบขนส่งมวลชนขยายตัวมากขึ้นและเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับการเจริญเติบโตของสังคม 

ประกอบกับชีวิตในทุกวันของสังคมคนกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ไม่มียานพาหนะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ล้วนต้องพึ่งพาเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเป็นตัวกลางในการเช่ือมต่อกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยในปี 2560 มีปริมาณผู้โดยสารที่
ใช้ระบบรถขนส่งสาธารณะในพื้นท่ีกรุงเทพ และปริมณฑล จ านวน 9,828,000 คน-เที่ยวต่อวัน แบ่งเป็นผู้ใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง กว่า 7,767,000 คน-เที่ยวต่อวัน ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า (BTS, MRT, ARL) 1,234,000 คน-เที่ยวต่อวัน ผู้ใช้บริการรถ
ตู้ร่วมบริการ 23,000 คน-เที่ยวต่อวัน ผู้ใช้บริการเรือโดยสาร จ านวน 135,000 คน-เที่ยวต่อวัน และผู้ใช้บริการรถไฟชานเมือง 
จ านวน 69,000 คน-เที่ยวต่อวัน ตามล าดับ และคาดว่าในปี 2565 จะมีผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง เพิ่มขึ้นเป็น 
7,839,000 คน-เที่ยวต่อวัน รองลงมาคือผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า เพิ่มขึ้นเป็น 3,429,000 คน-เที่ยวต่อวัน (ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร, 2560) เนื่องด้วยการให้บริการด้านการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสารประจ าทาง มีความคล่องตัวสูง 
สะดวก และอัตราค่าโดยสารต่ ากว่าระบบขนส่งมวลชนทางบกประเภทอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือ รถไฟ รถไฟฟ้า อีกท้ังรถประจ า
ทางสามารถเข้าถึงซอยต่างๆ ได้ ท าให้การเดินทางเข้าถึงได้ทุกระยะ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบส าคัญเมื่อเทียบกับระบบขนส่ง
มวลชนสาธารณะประเภทอื่น (กิตติพงศ์ ชัยกิตติภรณ์ และภวกานันท์, 2557) 

การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน การแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของภาครัฐบาล-เอกชนในยุคสมัยนี้มักน าเทคโนโลยี
มาปรับใช้ให้เกิดความสะดวก สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ประชาชน ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ไปสู่ยุคการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ประกอบกับประเทศไทยก าลังเตรียมตัวเข้าสู่ Cashless Society 
ที่มีกฎหมายธุรกรรมทางด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยน ากฎหมายแม่บท e-Commerce Law ของสหประชาชาติ
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ช่ือว่า พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศใช้เมื่อปี 2544 ซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับ
การท าธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งธุรกรรมทางออนไลน์  (Online) รวมถึงข้อความอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันการซื้อ-ขาย               
ทาง E-mail หรือLine ล้วนใช้เป็นหลักฐานประกอบทางกฎหมายได้ (รัฐศาสตร์ กรสูต, 2563) 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบระบบการเดินรถโดยสารประจ าทาง ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ปัจจุบัน ขสมก. แบ่งเขตการเดินรถโดยสารประจ าทาง 8 เขต การเดินรถมีรถประจ าการ จ านวน 
3,005 คัน โดย ขสมก. เริ่มน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในการด าเนินงาน เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยีในการก ากับดูแล
ยานพาหนะ ที่เรียกว่า ระบบระบุต าแหน่งในโลก (GPS) และระบบเก็บตั๋วโดยสารอัตโนมัติ ติดตั้งบนรถโดยสารประจ าทาง  
ขสมก. อันเป็นการเก็บค่าโดยสารโดยใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหมายเพื่อเพิ่มให้การช าระค่าโดยสารมีประสิทธิภาพ
แทนที่รูปแบบการช าระค่าโดยสารแบบเดิม ที่ต้องใช้พนักงานเก็บเงินสด (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ , 2563) อีกทั้ง                
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เป็นการขยายการบริการรับช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากการเริ่มเปิดให้บริการ พบว่า 
มีผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. เห็นว่าการช าระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ไม่ต้องพกเหรียญ
ไว้จ่าย ทันสมัย และไม่ต้องมีเงินทอน ขณะเดียวกันการช าระค่าโดยสาร พบว่า มีผู้โดยสารร้อยละ 90 ยังคงช าระค่าโดยสาร
ด้วยเงินสด โดยมีผู้โดยสารเพียงร้อยละ 10 ท่ีใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) (ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2562) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. เห็นถึงการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้
ในการรับช าระค่าโดยสารให้รวดเร็ว และทันสมัยขึ้น แต่พฤติกรรมการช าระค่าโดยสารส่วนใหญ่ยังคงช าระค่าโดยสาร                   
ด้วยเงินสด 

ดังนั้น การที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงบริการ หรือ ขสมก. จะเข้าใจผู้บริโภคเพื่อให้สามารถบริการที่ตรงกับความต้องการ
มากที่สุดได้นั้น จ าเป็นต้องพึ่งปัจจัยส่วนผสมการตลาด (7P’s) อันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย                   
การส่งเสริมการตลาด (Kotler & Keller Kevin, 2016) บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ รวมถึงกระบวนการให้บริการ (วิเชียร 
วงศ์ณิชชากุล และคณะ 2552) การที่ ขสมก. เพิ่มวิธีการช าระเงินค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้โดยสาร จากเดิมที่ช าระค่าโดยสารด้วยเงินสดเพียงอย่างเดียวจึงเป็นความท้าทายของการให้บริการ 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (6P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย                 
ต่อเดือน มีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ใช้บริการรถ

โดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. 
แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (6P’s) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคลากรให้บริการ และปัจจัยด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และวิไลพร สุตันไชยนนท์ (2550) กล่าวถึงลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ว่าเป็นเกณฑ์ที่นักการตลาดนิยมน ามาใช้แบ่งส่วนการตลาด และใช้สถิติที่สามารถวัดประชากร มาช่วย
ก าหนดเป้าหมายทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยที่ติดตัวตั้งแต่ก า เนิด เช่น อายุ เพศ เช้ือชาติ และที่ได้จากสังคม เช่น 
การศึกษา อาชีพ รายได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด คือ การมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย แล้วขายสินค้านั้นในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับและยินดีจ่าย 
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รวมถึงกระจายสินค้าถึงผู้บริโภคด้วยวิธีการที่สอดคล้องตามพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพื่อสะดวกสร้างการจูงใจให้
ผู้บริโภคเกิดความชอบในสินค้าจนเกิดเป็นพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือการตลาดที่
ควบคุมได้ มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นปัจจัยที่ผู้บริหารและฝ่ายการตลาดจะต้องพัฒนาปรับปรุงอยู่
เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และให้เกิดการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง (Kotler และ Keller Kevin, 2016) 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นกระบวนการภายในความคิดของ
ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะเกิดกระบวนการคิด ไตร่ตรองเลือกกระท าอย่างหนึ่งจากที่มีทางเลือกหลายทาง โดยจะเลือกสินค้า
และบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ ์และ Kotler & Keller Kevin (2016) กล่าวถึง การตัดสินใจซื้อเป็นตัวช้ีวัด
ความส าเร็จในด้านการตลาดและธุรกิจ การที่ท าให้ผู้บริโภคเริ่มรู้จักและมีความคุ้นชินกับสินค้าและตราสินค้า (Brand) มากขึ้น 
เกิดจากการผู้บริโภครับรู้ข้อดีของสินค้าและตราสินค้า (Brand) นั้น แล้วเกิดการชื่นชอบ จากนั้นจักค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของ
ตราสินค้า (Brand) นั้น ๆ ด้วยตนเอง  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เนื่องจากผู้วิจัยต้องการศึกษากับกลุ่มนักศึกษาและวัยท างาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเข้าใจธุรกรรมการเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ และเนื่องด้วยพื้นท่ีเขตจตุจักรมีโครงสรา้งการบรกิารพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาทุกระดับ เป็นแหล่ง
การค้า และมีบริษัทช้ันน าในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ส าคัญ (ส านักงานเขตจตุจักร , 2564) ดังนั้น             
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ท่ีมี
อายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงค านวณจากสูตรไม่ทราบจ านวนประชากร (Yamane, 1973)                
ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 คลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกสอบถามเฉพาะ
ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่มอีายุ 18 ปีข้ึนไปเท่าน้ัน 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจก
แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างที่สะดวกให้ข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และการสแกน QR Code ผ่าน
ทางสมาร์ทโฟน จนครบตัวอย่าง 400 คน แล้วรวบรวมเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจาก
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะเป็นข้อค าถามที่
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลประชากรศาสตร์ ท้ังหมด 5 ข้อ ประกอบด้วยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ โดยเป็นค าถามปลายปิดมีตัวเลือกให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. แบ่งออกเป็น 
6 ด้าน ประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลากร              
ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ จ านวนรวมทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกในลักษณะ Likert Scale และ             
วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) และการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method)  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ า
ทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีจ านวนท้ังหมด 3 ข้อ ซึ่งแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกในลักษณะ Likert Scale 
และวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) และการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale 
Method) 
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ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  
ตอน 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 มีอายุ 18-30 ป ีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน บริษัทเอกชน จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.7 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 

ตอน 2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมต่อส่วนประสมทางการตลาดของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.62 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านจะเห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของบัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก.อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านบุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ และ
ด้านราคา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  3.79  3.64 และ 3.57 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก.อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และ 3.28 ตามล าดับ 

ตอน 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก.โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.17 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ได้แก่ คุณจะใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. แม้มีเงินสดเพียงพอต่อการซื้อตั๋วกระดาษ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ คุณจะใช้บัตรโดยสารอิ เล็กทรอนิกส์ ขสมก. อย่างต่อเนื่อง และคุณจะใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ในการช าระค่าโดยสาร เป็นล าดับต้นๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ 4.15 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศ
หญิงมีการตัดสินใจมากกว่าเพศชาย 

ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 18-30 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี 
มีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. มากกว่า ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป  

ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศกึษาต่างกัน มีการตัดสินใจใช้
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการ
ตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 
บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ขสมก. มากกว่าผู้ใช้บริการ
รถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
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ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน/ว่างงาน มีการตัดสินใจใช้บัตร
โดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. มากกว่าผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพเป็น
นิสิต/นักศึกษา/นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก.ที่มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก.ที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง 
ขสมก.ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (6P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการ
รถโดยสารประจ าทางขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ และส าหรับตัวแปรอื่น ๆ เป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสาร

อิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สามารถน ามาสรุป
ประเด็นและอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ด้านเพศ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ
แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อาจเป็นไปได้ว่าเพศหญิงมีความละเอียดในการเลือกซื้อ ดังในงานวิจัย
ของกฤตินี พงษ์ธนเลิศ สาวิกา อุณหนันท์ ณัฐพล อัสสะรัตน์ และ อภิชาติ คณารัตนวงศ ์(2560) ที่ศึกษาเรื่อง เพศ ช่วงวัยและ
รูปแบบการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย จากการศึกษาพบว่า เพศหญิง มีการตัดสินใจซื้อแตกต่างกับเพศชาย โดย
เพศหญิงมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อในด้านการใส่ใจในคุณภาพ การใส่ใจในราคาและความคุ้มค่า และการซื้อเพราะความเคยชิน
ตอ่แบรนด์  

2. ด้านอายุ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
แตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซึ่งการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 18-30 ปี มีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. มากกว่าผู้ใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง ขสมก. ท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป กล่าวได้ว่าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. เป็นหนึ่งในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 
National e-Payment ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อยกระดับด้านการรับช าระเงินค่าโดยสารให้เข้าสู่ยุค
ดิจิตอลไร้เงินสด มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ในแต่ละช่วงอายุ  
ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิชาการของ ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ (2561) กล่าวว่า ประชากรในกลุ่ม Generation-Y ที่เกิดระหว่าง
ปี พ.ศ. 2523-2540 ซึ่งเป็นยุคที่รับเอาความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต กลุ่ม  Generation-Y จึงมีการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ การบริโภคต้องการความทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว โดยมีส่วนส าคัญให้
เกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นสังคมไร้เงินสดหรือไม่นิยมใช้เงินสดในการซื้อสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแตกต่างกับแนวความคิดของ
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ประชากรในยุค Generation-B ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507 อายุประมาณ 53 ขึ้นไป เป็นยุคอนุรักษนิยมที่มีความ
ระมัดระวังในการใช้จ่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรา ไรแสง และชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์  (2564) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ ต่างกันมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท            
ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน  

3. ด้านระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้ ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจเนื่องจากในทุกระดับการศึกษามีการรับรู้ข้อมูลการใช้
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ที่เท่ากัน และมีความต้องการใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ในรูปแบบต่าง ๆ ที่
เหมือนหรือต่างกันก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เปรมกมล หงส์ยนต์ (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ันออนไลน์ (ลาซาด้า) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สัญชัย อุปะเดีย (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับ
งานวิจัยของภูณุกัณฑณ์ กฤชบันลือรัตน์ และชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ (2564) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภค
ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ด้าน
การตัดสินใจใช้บริการ และด้านพฤติกรรมภายหลังการใช้บริการแตกต่างกัน 

4. ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. มากกว่า
ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ า
ทาง ขสมก. ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. มากกว่า
ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท เห็นได้ว่า ผู้ใช้บริการรถ
โดยสารประจ าทาง ขสมก. ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 บาทขึ้นไป มีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. 
มากกว่าผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท อาจเกิดจาก
ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่ามีก าลังทรัพย์พอที่จะเลือกใช้บัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. เพราะบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ประเภทรายเดือน รายสัปดาห์ เป็นอัตราค่าโดยสาร                   
แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าซึ่งมีราคาสูงกว่า เมื่อเทียบกับการจ่ายค่าโดยสารแต่ละครั้งในอัตรา 8 -20 บาท สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พัชรา ไรแสง และชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ (2564) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท              
ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภค
ที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูณุกัณฑณ์ กฤชบันลือรัตน์ และ                
ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ (2564) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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5. ด้านอาชีพ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ท่ีมีอาชีพเป็นแม่บ้าน/ว่างงาน มีการตัดสินใจใช้
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. มากกว่าผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ที่มีอาชีพเป็นนิสิต/นักศึกษา/นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพ
อิสระ สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ หาปัญญา (2560) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้                 
เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพที่ต่างกันมีการตัดสินใจเลือกใช้เงินสดอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภินันท์ ดีครอบ และคณะ (2561) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพบริการของเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS และ MRT ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS และ MRT ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพบริการของเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมต่างกัน  

6. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (6P’s) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางขสมก. 
ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส าหรับด้านอื่น ๆ  
ไม่ผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางขสมก. ในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการมีผลท าให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. มีแนวโน้ม
การใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. เพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 53.70 เนื่องจากบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. มีหลาย
ประเภท อีกทั้งมีการออกแบบลายหน้าบัตรแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับ Lifestyle การเดินทางของผู้โดยสาร 
ซึ่งขั้นตอนของซื้อบัตร การเติมเงินเข้าบัตร และการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรสะดวก ง่าย มีความน่าเช่ือถือ และ
ปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยจากที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นกลยุทธ์ท่ีท าให้ผู้บริโภคตัดสินใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชฎาทิพย์ ศรีทอง และคณะ (2561) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตร
โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่ใช้บัตรแรบบิทให้คะแนนความส าคัญด้านส่วนประสมทางการตลาด
ของบัตรแรบบิท ด้านผลิตภัณฑ์ คือ รูปลักษณ์บัตรแรบบิท และด้านกระบวนการ คือ การไปถึงชานชาลารถไฟฟ้าได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดวิด มกรพงศ์ และปรารถนา ปุณณกิติเกษม (2561) ศึกษาเรื่อง การตั้งใจใช้
เทคโนโลยีในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การมีช่องทางการเติมเงินสะดวกสบาย และเป็น
ประโยชน์ต่อการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ พัชรา ไรแสง (2564) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุ งเทพ จ ากัด (มหาชน)                  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อ              
การตัดสินใจใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สอดคล้องกับการวิจัยของ                
พรนภัส พุ่มสิน (2561) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษโดยอัตโนมัติ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้นผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้บริการจะตัดสินใจใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษโดย
อัตโนมัติเพิม่ขึ้น และสอดคล้องกับวิจัยของ ธิดารัชต์ มธุรสวันรัชต์ และสิริพันธ์ วงศ์อินทวัง (2561) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ในการรับช าระค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในเขตพญาไท ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการธุรกรรมการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ในการรับช าระค่าสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในเขตพญาไท โดยรวมอยู่ในระดับมาก และปานกลาง 
ตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์  

ขสมก. ของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1. ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครเพศหญิง มีอายุ 18-30 ปี มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มีการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. มากที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอแนะน าให้
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักการตลาดในธุรกิจนี้ ควรให้ความส าคัญกับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายนี้ โดยพัฒนากลยุทธ์ที่แปลกใหม่เน้นลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ เช่น กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การจัดโปรโมชั่น
ร่วมการใช้จ่ายกับคมนาคมอื่น ๆ รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์แผนประชาสัมพันธ์ท่ีตรงกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 

2. ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่เป็นแม่บ้าน/ว่างงาน มีการตัดสินใจใช้
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. มาก ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเสนอว่าควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ เช่น 
กิจกรรมโปรโมชั่นส่วนลดแลกแถมของรางวัล และกลยุทธ์สร้างความแตกต่างทางด้านราคา เพื่อท าให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่า
และความแตกต่างของสิทธ์ิที่ได้รับมากกว่าจากการช าระค่าโดยสารด้วยวิธีเดิม ๆ (เงินสด) เป็นต้น 

3. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงขอเสนอแนะให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักการตลาดในธุรกิจนี้ ควรพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ เช่น ลักษณะทางกายภาพของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความคงทนป้องกันชิพการ์ดในบัตรเพื่อ
ยืดอายุการใช้งานบัตรส าหรับแตะจ่าย การออกแบบบัตรโดยสารที่มีสีสันลวดลายน่ารัก สวยงาม รวมถึงความเสถียรในการใช้
งานท่ีจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการพัฒนาบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้บัตรโดยสารสามารถใช้ร่วมกับรถ
โดยสารประจ าทางเอกชนหรือเชื่อมกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่นๆ ได้ โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักการตลาดควรตระหนักถึงความต้องการจากความคิดเห็นข้างต้น ดังนั้น จึงเสนอให้ควรมีการ
ส ารวจความคิดเห็นเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นและน ามาพัฒนาต่อยอดการให้บริการ ซึ่งจะ
เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์รูปแบบการด าเนินชีวิตที่ครบวงจรให้กับกลุ่มลูกค้าได้ต่อไป 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้แทนเงินสดในการช าระค่าโดยสารได้
โดยสะดวก อยู่ในระดับสูงที่สุด ดังนั้น จึงเสนอให้ควรมีการประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และความ
รับรู้ถึงคุณค่าที่ผู้ใช้บริการได้รับ ซึ่งจะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการสร้างความภักดีต่อการช าระค่าโดยสารด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
ขสมก. 

6. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก. ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงขอเสนอแนะให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงนักการตลาดในธุรกิจนี้ ควรติดตาม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาพัฒนาบัตรโดยสาร ระบบรับช าระค่าโดยสาร กระบวนการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ กระบวน
เติมเงิน รวมถึงกระบวนการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเช่ือมั่น ความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง ขสมก. ท าให้ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มช าระค่าโดยสารด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจ า  

7. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านบุคคลหรือพนักงานผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับดี ดังนั้น องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ควรพัฒนาศักยภาพพนักงานเก็บค่าโดยสารอย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัดอบรมและพัฒนาทักษะ
ความรู้ เทคโนโลยีและการให้บริการ เพื่อให้พนักงานเกิดความเช่ียวชาญสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการรถ
โดยสาร ขสมก. ได้ถูกต้องและรวดเร็ว จนท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและอยากใช้บริการซ้ า ซึ่งเป็นการช่วยให้ ขสมก. 
ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาครั้งน้ีเป็นการส ารวจกับผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เท่านั้น ควรมีการขยายการศึกษากลุ่มตัวอย่างให้ทั่วท้ังกรุงเทพและปริมณฑล และควรศึกษาเชิงลึกไปในภาคการขนส่งอื่น ๆ 
เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่อไป  

2. ควรขยายกรอบการศึกษาเกี่ยวกับโครงการตั๋วร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อ
การตัดใจสินใช้บริการ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลนั้นมาพัฒนาระบบและขยายฐานผู้ใช้ให้เพิ่มขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก 
เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถน าไปปรับปรุงระบบและบริการให้ดียิ่งข้ึน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความกรุณาและการให้ความช่วยเหลืออย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีได้สละเวลาให้ค าปรกึษา แนะน า รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องจนสารนิพนธ์
ฉบับนี้มีความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ประธานคณะกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ ท่ีให้ความกรุณาใน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยและเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ รวมถึงคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคมทุกท่าน ในการให้ความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ท าให้ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้ ประสบการณ์ 
ตลอดจนรู้ถึงคุณค่าของงานวิจัยท่ีช่วยให้การพัฒนาความรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่ามากยิ่งข้ึน 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้โดยสารรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
ที่กรุณาสละให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะแก่งานวิจัย  

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ได้ให้การสนับสนุน และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านท่ี
ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจแก่กันเสมอมา อีกทั้ง ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความส าเร็จของสารนิพนธ์ฉบับนี้ที่มิได้เอ่ยนาม              
ณ ท่ีนี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธ์ฉบับนี้จักเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจต่อไปไม่มากก็น้อย และ
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ 
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