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บทคดัย่อ 

งานวิจัยเรือง การศึกษากระบวนการตัดสนิใจใช้บริการรถแทก็ซีผ่านแอพพลิเคชันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทงัหมด 400 คน ซึงประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจใช้บริการ 
และด้านบริการหลังการขาย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลไปยัง
กลุ่ม ประชากร จาํนวน 400 ชุด ข้อมูลทเีกบ็รวบรวมได้นาํมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพือวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติค่าเฉลีย 
( Mean) ,ส่ วน เ บี ยง เบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) , T-test และ  F-test จากผล ศึกษา
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการรถแทก็ซีผ่านแอพพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สรุปได้ดังนี 

ผลการศึกษาสรุปถึงกระบวนการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกแทก็ซีของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตระหนักถึงปัญหา ท่านเลือกบริการเรียกรถโดยสาร
แอพพลิเคชัน เพราะปัญหาการปฏเิสธผู้โดยสารของรถแทก็ซี มากทสีดุ ด้านการค้นหาข้อมูล ทา่น
จะตัดสินใจเลือกใช้บริการเรียกรถยนต์ผ่านแอพพลิเคชันข้อมูลข่าวสารโฆษณาจากสือสังคม
ออนไลน์ มากทสีดุ ด้านการประเมินทางเลือกทา่นจะเลือกประเภทรถยนต์โดยสารให้เหมาะสมกับ
จาํนวนผู้โดยสาร มากทสีดุ ด้านการตัดสนิใจใช้บริการ ทา่นตัดสนิใจเลือกใช้บริการเพราะ มีความ
สะดวกในการใช้บริการ มากทสีุด ด้านบริการหลังการขาย การเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิ
เคชัน ทาํให้ทา่นวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึน มากทสีดุ 

*นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
** ทปีรึกษาหลัก
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เมือเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับกระบวนการ
ตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกแทก็ซีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การตัดสนิใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกแทก็ซีทุก
ด้านมีความคิดเหน็อยู่ในระดับมากทสีดุ ดังต่อไปนี 

1.ด้านการตัดสนิใจใช้บริการ ทา่นตัดสนิใจเลือกใช้บริการเพราะ มีความสะดวกในการ
ใช้บริการ มากทสีดุ 

2.ด้านบริการหลังการขาย การเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิเคชัน ทาํให้ท่านวางแผนการ
เดินทางได้ง่ายขึน มากทสีดุ

3.ด้านการประเมินทางเลือก ท่านจะเลือกประเภทรถยนต์โดยสารให้เหมาะสมกับ
จาํนวนผู้โดยสาร มากทสีดุ 

4.ด้านการตระหนักถึงปัญหา ท่านเลือกบริการเรียกรถโดยสารแอพพลิเคชัน เพราะ
ปัญหาการปฏเิสธผู้โดยสารของรถแทก็ซี มากทสีดุ 

5.ด้านการค้นหาข้อมูล ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการเรียกรถยนต์ผ่านแอพพลิเคชัน
ข้อมูลข่าวสารโฆษณาจากสอืสงัคมออนไลน์ มากทสีดุ 

1. บทนาํ
ในปัจจุบันจาํนวนรถแทก็ซีมิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิมขึนเป็นจํานวน

มาก เนืองจากในปีพ.ศ.  รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายเปิดเสรีให้มีการเพิมจาํนวน
แทก็ซีโดยไม่จาํกัดจาํนวน อกีทงัการใช้บริการรถแทก็ซีเป็นการรูปแบบการบริการการเดินทางรูปแบบ
หนึงทสีาํคัญในวิถีชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ณ 
วันที กรกฎาคม  มีสถิติการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  คน จด
ทะเบียนใหม่เพียงหนึงเดือนสูงถึง ,  คัน ซึงแสดงให้เหน็ถึงปริมาณรถแทก็ซีทมีีจาํนวนมาก แต่
การให้บริการและการรับผู้โดยสารกลับสวนทางกับปริมาณรถแทก็ซี ซึงยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้  

จากแนวโน้มทีเพิมขึนของการใช้สมาร์ทโฟนและปัญหาการใช้บริการแทก็ซี จึงทาํให้
แอพพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสารได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนืองจากสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้โดยสารและความต้องการการให้บริการของคนขับแทก็ซี ต่างฝ่ายกไ็ด้ประโยชน์ อีกทัง
ยังสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ทีอยู่ในโลกออนไลน์ สามารถระบุตําแหน่ง
สถานทเีพือให้รถมารอรับได้ สามารถตรวจสอบก่อนใช้บริการได้ว่าใครคือคนขับ มีการระบุประวัติไว้
อย่างชัดเจน สามารถติดตามกรณีของหายได้ สามารถแสดงความคิดเหน็หลังใช้บริการได้ และมีความ
ปลอดภัยทีผู้โดยสารสามารถรู้ชือหน้าตาคนขับก่อนใช้บริการ ส่วนคนในครอบครัวก็สามารถรู้
ตาํแหน่ง-เส้นทางทรีถไปยังจุดหมาย จึงเป็นสาเหตุททีาํให้แอพพลิเคชันได้รับความนิยม โดยเฉพาะ
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กลุ่มคนวัยทาํงานและนักท่องเทียวทีต้องการความสะดวก ง่าย และปลอดภัยทังคนขับและผู้โดยสาร 
ทาํให้มีผู้ใช้บริการเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิเคชันมากกว่าแสนคนโดยใช้เวลาไม่ถึงปีและมีเงิน
สะพัดกว่าหลายล้านบาทต่อเดือน 

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการเรียกรถยนต์ผ่านแอพพลิเคชัน  ราย .Grab ค่า
เรียกใช้บริการเริมต้นท ี  บาท อาจมีคิดเพิมตามความหนาแน่นของการจราจรละแวกนัน เมือ
ใช้บริการบ่อยๆ จะสามารถสะสมแต้ม Grab Reward เพือใช้แลกเป็นส่วนลดได้ .Line Man ค่า
เรียกใช้บริการเพียง  บาทตลอดเวลาไม่มีการคิดเพิม 3.Taxi-Beam มีค่าบริการในการเรียกรถ
แทก็ซี  บาทต่อครัง .Taxi OK ใช้เรียกรถแทก็ซีทีเข้าร่วมโครงการแทก็ซีโอเคกับกรมการ
ขนส่งทางบก โดยการเรียกใช้งานสามารถเลือกตามประเภทรถและศูนย์บริการสือสารรถแทก็ซีได้ 
มีค่าเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เพียงครังละ  บาท 5.All Thai Taxi จะเป็นรถแทก็ซีคันสี
ส้มของ All Thai Taxi มีค่าเรียกใช้บริการครังละ  บาท โดยทุกแอพพลิเคชันเมือมีคนขับกดรับ
แล้วจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของคนขับ ทงัรูปถ่าย ชือ เลขทะเบียน และเบอร์โทรศัพท ์สามารถ
กดเพือโทรคุยกบัคนขับได้ทนัท ีและยังสมารถชาํระเงินได้ทงัเงินสดและบัตรเครดิต 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
2.1 เพือศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสารของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพือเปรียบเทยีบกระบวนการตัดสนิใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสาร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทมีีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มี

กระบวนการตัดสนิใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสารแตกต่างกนั 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
4.1 สามารถนาํผลทไีด้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา วางแผนกลยุทธ์

ทางด้านการตลาดให้เหมาะสมกบัลูกค้าของกลุ่มเป้าหมาย 

4.2 สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสีนใจทวัไป สามารถนาํข้อมูลทไีด้จากการวิจัยใน
ครังนีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 
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5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและพืนท ี

ประชากรทีใ ช้ วิ จัยในครังนี  คือ  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีเคยใช้
แอพพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสาร 

5.2 ขอบเขตด้านเนือหา 
ศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้บริการแพพลิเคชันเรียกแทก็ซีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ตามแนวคิดของคอทเลอร์ (Kotler, 

1997) ประกอบด้วย 

1) ด้านการตระหนักถึงปัญหา
2) ด้านการแสวงหาข้อมูล
3) ด้านการประเมินทางเลือก
4) ด้านการตัดสนิใจใช้บริการ
5) ด้านการประเมินผลหลังการใช้บริการ

5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ทาํการวิจัยรวบรวมข้อมูลระหว่างวันท ี1 กนัยายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวบข้อมูลเพือใช้ในการดาํเนินการ
วิจัยในครังนี โดยมีขันตอนในการสร้างเครืองมือดังนี 

ตอนที  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เพศ อายุ 
การศึกษา รายได้เฉลียต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ เป็นแบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบและ
เติมคาํ จาํนวน  ข้อ 

ตอนที  ข้อมูลด้านการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกรถยนต์ เพือเป็นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ดียิงขึน โดยใช้ ค่าสถิติค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
T-test และ F-test เพือการประเมินผลและยังมีข้อมูลเกียวกับความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ
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7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทัวไปของพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกแทก็ซี

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทงัหมด 400 คน ประกอบด้วย เพศชาย จาํนวน 114 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และเพศหญิง 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 อายุ 25-34 ปี จาํนวน 196 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.0 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 รายได้เฉลีย
ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
จาํนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 สถานภาพ โสด จาํนวน 350 คิดเป็นร้อยละ 87.5  

ผลการศึกษาสรุปถึงกระบวนการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกแทก็ซีของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตระหนักถึงปัญหา ท่านเลือกบริการเรียกรถโดยสาร
แอพพลิเคชัน เพราะปัญหาการปฏเิสธผู้โดยสารของรถแทก็ซี มากทสีดุ ด้านการค้นหาข้อมูล ทา่น
จะตัดสินใจเลือกใช้บริการเรียกรถยนต์ผ่านแอพพลิเคชันข้อมูลข่าวสารโฆษณาจากสือสังคม
ออนไลน์ มากทสีดุ ด้านการประเมินทางเลือกทา่นจะเลือกประเภทรถยนต์โดยสารให้เหมาะสมกับ
จาํนวนผู้โดยสาร มากทสีดุ ด้านการตัดสนิใจใช้บริการ ทา่นตัดสนิใจเลือกใช้บริการเพราะ มีความ
สะดวกในการใช้บริการ มากทสีุด ด้านบริการหลังการขาย การเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิ
เคชัน ทาํให้ทา่นวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึน มากทสีดุ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานการวิ จัยมี ต่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใ ช้บริการ

แอพพลิเคชันเรียกแทก็ซีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทยีบข้อมูลส่วนบุคคลกับ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกแทก็ซีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมอืพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การตัดสนิใจใช้บริการแอพพลิเคชัน
เรียกแทก็ซีทุกด้านมีความคิดเหน็อยู่ในระดับมากทสีดุ ดังต่อไปนี 

.ด้านการตัดสินใจใช้บริการ ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการเพราะ มีความสะดวกใน
การใช้บริการ มากทสีดุ 

.ด้านบริการหลังการขาย การเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิเคชัน ทาํให้ท่านวางแผนการ
เดินทางได้ง่ายขึน มากทสีดุ

.ด้านการประเมินทางเลือก ท่านจะเลือกประเภทรถยนต์โดยสารให้เหมาะสมกับ
จาํนวนผู้โดยสาร มากทสีดุ 

.ด้านการตระหนักถึงปัญหา ท่านเลือกบริการเรียกรถโดยสารแอพพลิเคชัน เพราะ
ปัญหาการปฏเิสธผู้โดยสารของรถแทก็ซี มากทสีดุ 

.ด้านการค้นหาข้อมูล ทา่นจะตัดสนิใจเลือกใช้บริการเรียกรถยนต์ผ่านแอพพลิเคชัน
ข้อมูลข่าวสารโฆษณาจากสอืสงัคมออนไลน์ มากทสีดุ 

8. อภิปรายผลการศึกษา
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จากการศึกษากระบวนการตัดสนิใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกแทก็ซีของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีประเดน็สาํคัญทนีาํมาอภิปรายผลได้ดังนี  

8.1 ลักษณะข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงอายุระหว่าง 25-34 ปี สถานะภาพโสด ส่วนใหญ่จบ
การศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลียต่อเดือน 
15,001 – 30,000 บาท  

ผลการศึกษานีสอดคล้องกับ ศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน Grab ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพือ สาํรวจพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi 

ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  โดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ
ประชากรทีอยู่อาศัย ทาํงานหรือกาํลังศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงเคยใช้บริการเรียกรถ
โดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน Grab จํานวน 422 ราย เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติทใีช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน T-Test ผลจากการวิจัยพบว่า ระดับ
ความพึงพอใจปัจจัยทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ปัจจัยด้านราคา ความรวดเร็ว และความเพียงต่อการ
ให้บริการ รองลงมาคือปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยทีมีค่าตาํสุดคือ ปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจาํหน่าย สวิุภา รักษ์วงศ์ตระกูล(2560) 

8.2 กระบวนการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกแทก็ซีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือก ด้านการตัดสนิใจใช้บริการ และด้านพฤติกรรมหลังการใช้บริการ 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกแทก็ซีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.ด้านการตัดสนิใจใช้บริการ ทา่นตัดสนิใจเลือกใช้บริการเพราะ มีความสะดวกในการ
ใช้บริการ มากทสีดุ 

2.ด้านบริการหลังการขาย การเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิเคชัน ทาํให้ท่านวาง
แผนการเดินทางได้ง่ายขึน มากทสีดุ 

3.ด้านการประเมินทางเลือก ท่านจะเลือกประเภทรถยนต์โดยสารให้เหมาะสมกับ
จาํนวนผู้โดยสาร มากทสีดุ 

4.ด้านการตระหนักถึงปัญหา ท่านเลือกบริการเรียกรถโดยสารแอพพลิเคชัน เพราะ
ปัญหาการปฏเิสธผู้โดยสารของรถแทก็ซี มากทสีดุ 
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5.ด้านการค้นหาข้อมูล ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการเรียกรถยนต์ผ่านแอพพลิเคชัน
ข้อมูลข่าวสารโฆษณาจากสอืสงัคมออนไลน์ มากทสีดุ 

9. ขอ้เสนอแนะ
 9.1ข้อเสนอแนะ สาํหรับผู้วิจัยในการศึกษาครังนี 

.ข้อมูลประชากรศาสตร์
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงอายุระหว่าง -  ปี สถานะภาพโสด ส่วนใหญ่จบการศึกษา 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลียต่อเดือน ,  – 

,  บาท ดังนันผู้ประกอบธุรกิจทดีาํเนินการเกียวข้องกับแอพพลิเคชันเรียกแทก็ซี สามารถ
นาํข้อมูลดังกล่าวไปทาํการตลาด และทาํโฆษณาประชาสัมพันธ์ทเีหมาะสมเพือทาํให้เกดิการขายที
ง่ายและรวดเรว็มากยิงขึน หรือ อาจจะนาํไปใช้เพือวางแผนพยากรณ์ความต้องการในอนาคต ซึง
ผลจากการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายนี จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจแอพพลิเคชันเรียกแทก็ซี หรือ
หน่วยงานทีเกียวข้องสามารถทจีะวางแผนกลยุทธ์สาํหรับกลุ่มเป้าหมายทีชัดเจนและช่วยให้กล
ยุทธม์ีประสทิธภิาพมากยงิขนึ  

.ผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานการวิ จัยมี ต่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้บริการ

แอพพลิเคชันเรียกแทก็ซีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทยีบข้อมูลส่วนบุคคลกับ
กระบวนการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชันเรียกแทก็ซีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมอืพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การตัดสนิใจใช้บริการแอพพลิเคชัน
เรียกแทก็ซีทุกด้านมีความคิดเหน็อยู่ในระดบัมากทสีดุ ดังต่อไปนี 

2.1. ด้านการตัดสินใจใช้บริการ ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการเพราะ มีความสะดวกใน
การใช้บริการ มากทสีดุ 

2.2 ด้านบริการหลังการขาย การเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิเคชัน ทาํให้ทา่นวาง
แผนการเดินทางได้ง่ายขึน มากทสีดุ 

2.3 ด้านการประเมินทางเลือก ท่านจะเลือกประเภทรถยนต์โดยสารให้เหมาะสมกับ
จาํนวนผู้โดยสาร มากทสีดุ 

2.4 ด้านการตระหนักถึงปัญหา ท่านเลือกบริการเรียกรถโดยสารแอพพลิเคชัน เพราะ
ปัญหาการปฏเิสธผู้โดยสารของรถแทก็ซี มากทสีดุ 

2.5 ด้านการค้นหาข้อมูล ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการเ รียกรถยนต์ ผ่าน
แอพพลิเคชันข้อมูลข่าวสารโฆษณาจากสอืสงัคมออนไลน์ มากทสีดุ 

9.2 ข้อเสนอแนะ สาํหรับผู้วิจัยในการศึกษาครังต่อไป 

415



.ควรจะขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึนไปยังจังหวัดอืนทีมีการใช้บริการ
แอพพลิเคชันเรียกรถยนต์ เพือให้ได้กลุ่มตัวอย่างทีนาํมาทาํการวิเคราะห์สามารถนาํมาใช้เป็น
ตัวแทนของกลุ่มประชากรได้ดียิงขนึ 

.หารมีขอบเขตระยะเวลามากพอควรเพิมเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลอืนๆ
เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก หรือ การจัดสนทนากลุ่ม เพือให้ได้ข้อมูลทีหลากหลายหรือ
เฉพาะเจาะจงมากขึน 

10.กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสาํเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้เพราะได้รับความร่วมมือและการ

สนับสนุนเป็นอย่างดีจากอาจารย์ทปีรึกษางานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ และ
ทุกทา่นทใีห้การสนับสนุนในการทาํวิจัย และเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้แสดงความสามารถทางการวิจัย
ในเชิงเศรษฐศาสตร์เพือการพัฒนาทางการศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้บริการรถแทก็ซีผ่าน
แอพพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาพรวมของ
เศรษฐกจิให้พัฒนาต่อเนืองต่อไป คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ทนีี 

ขอขอบคุณเจ้าของผลงานทใีช้อ้างอิง กลุ่มตัวอย่างทุกคนทเีสยีสละเวลาในการกรอกแบบสอบถาม
เพือรวบรวมข้อมูลสาํหรับใช้ในการค้นคว้า 
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