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การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบ

ผสมผสานของผูใ้ชบ้ริการทางพิเศษ ระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

และอิทธิพลของเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ของการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย โดยการวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ ผูใ้ช้บริการทางพิเศษท่ีมีอายุ 20-60 ปี

จ านวน 420 คน โดยใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และแบบโควตา โดยวิเคราะห์ผล                   

โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการวิเคราะห์แบบการถดถอยพหุคูณ ณ ระดบันยัส าคญัท่ี 

0.05 

ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เปิดรับส่ือโฆษณามากท่ีสุด โดยเปิดรับผ่านทาง

ป้ายโฆษณาไวนิลตามด่านเก็บค่าผา่นทางพิเศษเป็นประจ า ส่วนระดบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้นั้นพบวา่ 

การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ดา้นความภกัดีมีมากท่ีสุด และพบวา่เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน

สามารถร่วมกนัอธิบายการแปรผนัของคุณค่าตราสินคา้โดยรวมไดร้้อยละ 15.3 (Adjust R²= 0.153)         

โดยพบว่ามี 3 เคร่ืองมือหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินคา้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ 

ส่ือบุคคล (β = 0.396) ส่ือออนไลน์(β = 0.188) และการตลาดเชิงกิจกรรม (β = 0.330)โดยพบวา่ส่ือ

บุคคลมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณค่าตราสินคา้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 

 

 

_________________________       _________________________________________      __/ __/ __ 

ลายมือช่ือนิสิต    ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกั 

 



Wittawat Saraaek 2019: The influence of integrated marketing communication tools on 

brand equity of Expressway of Thailand. Master of Arts Program in Communication 

Arts and Information/ Communication Arts and Information program/ Dept. of 

Communication Arts and Information Science/ Major advisor of independent study: 

Associate Professor Nottakrit Vantamay, Ph.D. 164 pages 

 

This study aims to study adopting integrated marketing communication tools               

of expressway users, perception level of brand equity of Expressway of Thailand and the influence                

of integrated marketing communication tool on the brand value of the Expressway of Thailand with 

quantitative research. The study sample was 420 of expressway users aged 20 – 60 years old.                 

The method of specific random sampling was applied. The classification was used in quota types                 

by analyzing the frequency, percentage, and analyze multiple linear regression at 0.05 of                      

the statistically significant level.  

 The research found that most users are exposed through the media, with the most 

exposure through advertising banners and vinyl signs on expressway on a regular basis.                            

For the perception of brand value, it found that the perception was mostly in loyalty by hypothesis 

testing, it was found that there 3 main tools influencing the brand value of Expressway of Thailand          

in the percentage at 15.3 (Adjust R² = 0.153), such as individual media (β = 0.396), online media 

(β=0.188) and marketing activities (β= 0.330). It was found that individual media was the most 

influential media on the brand equity of  EXAT. 
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