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กระบวนการตัดสินใจใช้บริการรถแท็กซีผ่านแอพพลิเคชันของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
วัชร พรหมมา*
ผศ.ดร. จรัญญา ปานเจริญ**
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรือง การศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้ บริการรถแท็กซีผ่านแอพพลิเคชันของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทังหมด 400 คน ซึงประกอบด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการ
ตระหนักถึงปั ญหา ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ด้ านการประเมินทางเลือก ด้ านการตัดสินใจใช้ บริการ
และด้ านบริการหลังการขาย โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลไปยัง
กลุ่ม ประชากร จํานวน 400 ชุด ข้ อมูลทีเก็บรวบรวมได้ นาํ มาประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื อวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า สถิ ติ ค่ า เฉลี ย
(Mean) ,ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) , T-test และ F-test จากผลศึ กษา
กระบวนการตัดสินใจใช้ บริการรถแท็กซีผ่านแอพพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปได้ ดังนี
ผลการศึ ก ษาสรุ ป ถึงกระบวนการตั ดสิน ใจใช้ บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั นเรี ยกแท็ก ซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการตระหนักถึงปั ญหา ท่านเลือกบริการเรียกรถโดยสาร
แอพพลิเคชัน เพราะปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี มากทีสุด ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ท่าน
จะตัดสินใจเลื อกใช้ บ ริ การเรี ยกรถยนต์ผ่า นแอพพลิ เคชั นข้ อมู ลข่ าวสารโฆษณาจากสือสังคม
ออนไลน์ มากทีสุด ด้ านการประเมินทางเลือกท่านจะเลือกประเภทรถยนต์โดยสารให้ เหมาะสมกับ
จํานวนผู้โดยสาร มากทีสุด ด้ านการตัดสินใจใช้ บริการ ท่านตัดสินใจเลือกใช้ บริการเพราะ มีความ
สะดวกในการใช้ บริการ มากทีสุด ด้ านบริการหลังการขาย การเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิ
เคชัน ทําให้ ทา่ นวางแผนการเดินทางได้ ง่ายขึน มากทีสุด
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เมือเปรียบเทียบข้ อมูลส่วนบุคคลกับกระบวนการ
ตัดสินใจใช้ บริ การแอพพลิเคชันเรี ยกแท็กซีของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า การตัดสินใจใช้ บริการแอพพลิเคชันเรียกแท็กซีทุก
ด้ านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด ดังต่อไปนี
1.ด้ านการตัดสินใจใช้ บริการ ท่านตัดสินใจเลือกใช้ บริการเพราะ มีความสะดวกในการ
ใช้ บริการ มากทีสุด
2.ด้ านบริ การหลังการขาย การเรี ยกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิเคชัน ทําให้ ท่านวางแผนการ
เดินทางได้ ง่ายขึน มากทีสุด
3.ด้ านการประเมินทางเลือก ท่านจะเลือกประเภทรถยนต์โดยสารให้ เหมาะสมกับ
จํานวนผู้โดยสาร มากทีสุด
4.ด้ านการตระหนักถึงปั ญหา ท่านเลือกบริการเรียกรถโดยสารแอพพลิเคชัน เพราะ
ปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี มากทีสุด
5.ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้ บริการเรียกรถยนต์ผ่านแอพพลิเคชัน
ข้ อมูลข่าวสารโฆษณาจากสือสังคมออนไลน์ มากทีสุด
1. บทนํา
ในปั จจุ บันจํานวนรถแท็กซี มิเตอร์ ในเขตกรุ งเทพมหานครมีปริ มาณเพิ มขึนเป็ นจํานวน
มาก เนืองจากในปี พ.ศ.
รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม ได้ มีนโยบายเปิ ดเสรีให้ มีการเพิมจํานวน
แท็กซีโดยไม่จาํ กัดจํานวน อีกทังการใช้ บริการรถแท็กซีเป็ นการรูปแบบการบริการการเดินทางรูปแบบ
หนึงทีสําคัญในวิถีชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยข้ อมูลของกรมการขนส่งทางบก ณ
วันที กรกฎาคม
มีสถิติการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้ างบรรทุ กคนโดยสารไม่เกิน คน จด
ทะเบียนใหม่เพียงหนึงเดือนสูงถึง , คัน ซึงแสดงให้ เห็นถึงปริมาณรถแท็กซีทีมีจาํ นวนมาก แต่
การให้ บริการและการรับผู้โดยสารกลับสวนทางกับปริมาณรถแท็กซี ซึงยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริโภคได้
จากแนวโน้ มทีเพิ มขึ นของการใช้ สมาร์ ทโฟนและปั ญหาการใช้ บริ การแท็กซี จึ งทําให้
แอพพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสารได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก เนืองจากสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้โดยสารและความต้ องการการให้ บริการของคนขับแท็กซี ต่างฝ่ ายก็ได้ ประโยชน์ อีกทัง
ยังสอดคล้ องกั บไลฟ์ สไตล์ และวิ ถี ชี วิ ตของคนยุ คใหม่ ทีอยู่ ในโลกออนไลน์ สามารถระบุ ตําแหน่ ง
สถานทีเพือให้ รถมารอรับได้ สามารถตรวจสอบก่อนใช้ บริการได้ ว่าใครคือคนขับ มีการระบุประวัติไว้
อย่างชัดเจน สามารถติดตามกรณีของหายได้ สามารถแสดงความคิดเห็นหลังใช้ บริการได้ และมีความ
ปลอดภั ยทีผู้ โดยสารสามารถรู้ ชื อหน้ าตาคนขั บก่ อนใช้ บริ การ ส่ วนคนในครอบครั วก็สามารถรู้
ตําแหน่ง-เส้ นทางทีรถไปยังจุ ดหมาย จึงเป็ นสาเหตุททํี าให้ แอพพลิเคชันได้ รับความนิยม โดยเฉพาะ
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กลุ่มคนวัยทํางานและนักท่องเทียวทีต้ องการความสะดวก ง่าย และปลอดภัยทังคนขับและผู้โดยสาร
ทําให้ มีผ้ ูใช้ บริการเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิเคชันมากกว่าแสนคนโดยใช้ เวลาไม่ถึงปี และมีเงิน
สะพัดกว่าหลายล้ านบาทต่อเดือน
ปั จจุ บันประเทศไทยมีผ้ ูให้ บริการเรี ยกรถยนต์ผ่านแอพพลิเคชัน ราย .Grab ค่า
เรียกใช้ บริการเริมต้ นที บาท อาจมีคิดเพิมตามความหนาแน่นของการจราจรละแวกนัน เมือ
ใช้ บริการบ่อยๆ จะสามารถสะสมแต้ ม Grab Reward เพือใช้ แลกเป็ นส่วนลดได้ .Line Man ค่า
เรียกใช้ บริการเพียง บาทตลอดเวลาไม่มีการคิดเพิม 3.Taxi-Beam มีค่าบริการในการเรียกรถ
แท็กซี บาทต่ อครั ง .Taxi OK ใช้ เรี ยกรถแท็กซี ทีเข้ าร่ วมโครงการแท็กซี โอเคกับกรมการ
ขนส่งทางบก โดยการเรียกใช้ งานสามารถเลือกตามประเภทรถและศู นย์บริการสือสารรถแท็กซีได้
มีค่าเรียกใช้ บริการผ่านแอปพลิเคชัน เพียงครังละ บาท 5.All Thai Taxi จะเป็ นรถแท็กซีคันสี
ส้ มของ All Thai Taxi มีค่าเรียกใช้ บริการครังละ บาท โดยทุกแอพพลิเคชันเมือมีคนขับกดรับ
แล้ วจะแสดงข้ อมูลรายละเอียดของคนขับ ทังรูปถ่าย ชือ เลขทะเบียน และเบอร์โทรศัพท์ สามารถ
กดเพือโทรคุยกับคนขับได้ ทนั ที และยังสมารถชําระเงินได้ ทงเงิ
ั นสดและบัตรเครดิต
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพือศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้ บริการแอพพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสารของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 เพือเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจใช้ บริการแอพพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสาร
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มี
กระบวนการตัดสินใจใช้ บริการแอพพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสารแตกต่างกัน
4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 สามารถนําผลทีได้ จากการวิจัยไปใช้ เป็ นแนวทางในการพั ฒนา วางแผนกลยุ ทธ์
ทางด้ านการตลาดให้ เหมาะสมกับลูกค้ าของกลุ่มเป้ าหมาย
4.2 สําหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสนใจทั
ี
วไป สามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยใน
ครังนีไปเป็ นแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป
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5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพืนที
ประชากรที ใช้ วิ จั ย ในครั งนี คื อ ประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครที เคยใช้
แอพพลิเคชันเรียกรถยนต์โดยสาร
5.2 ขอบเขตด้ านเนือหา
ศึ ก ษากระบวนการตั ดสิน ใจใช้ บ ริ ก ารแพพลิ เคชั นเรี ยกแท็ก ซี ของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ตามแนวคิดของคอทเลอร์ (Kotler,
1997) ประกอบด้ วย
1) ด้ านการตระหนักถึงปัญหา
2) ด้ านการแสวงหาข้ อมูล
3) ด้ านการประเมินทางเลือก
4) ด้ านการตัดสินใจใช้ บริการ
5) ด้ านการประเมินผลหลังการใช้ บริการ
5.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ทําการวิจัยรวบรวมข้ อมูลระหว่างวันที 1 กันยายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
6. ระเบียบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีเป็ นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวบข้ อมูลเพือใช้ ในการดําเนินการ
วิจัยในครังนี โดยมีขนตอนในการสร้
ั
างเครืองมือดังนี
ตอนที การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ลส่ ว นบุ คคลของกลุ่ มตั ว อย่ างประกอบด้ ว ย เพศ อายุ
การศึกษา รายได้ เฉลียต่อเดือน อาชีพ และสถานภาพ เป็ นแบบสอบถามลักษณะให้ เลือกตอบและ
เติมคํา จํานวน ข้ อ
ตอนที ข้ อมูลด้ านการตัดสินใจใช้ บริ การแอพพลิเคชันเรี ยกรถยนต์ เพื อเป็ นแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ ดียิงขึน โดยใช้ ค่าสถิติค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
T-test และ F-test เพื อการประเมินผลและยังมีข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ
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7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัวไปของพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การแอพพลิ เคชันเรี ยกแท็ก ซี
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทังหมด 400 คน ประกอบด้ วย เพศชาย จํานวน 114
คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.5 และเพศหญิง 286 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.5 อายุ 25-34 ปี จํานวน 196 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 49.0 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 232 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58.0 รายได้ เฉลีย
ต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.5 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
จํานวน 191 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.8 สถานภาพ โสด จํานวน 350 คิดเป็ นร้ อยละ 87.5
ผลการศึ ก ษาสรุ ป ถึงกระบวนการตั ดสิน ใจใช้ บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั นเรี ยกแท็ก ซี ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการตระหนักถึงปั ญหา ท่านเลือกบริการเรียกรถโดยสาร
แอพพลิเคชัน เพราะปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี มากทีสุด ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ท่าน
จะตัดสินใจเลื อกใช้ บ ริ การเรี ยกรถยนต์ผ่า นแอพพลิ เคชั นข้ อมู ลข่ าวสารโฆษณาจากสือสังคม
ออนไลน์ มากทีสุด ด้ านการประเมินทางเลือกท่านจะเลือกประเภทรถยนต์โดยสารให้ เหมาะสมกับ
จํานวนผู้โดยสาร มากทีสุด ด้ านการตัดสินใจใช้ บริการ ท่านตัดสินใจเลือกใช้ บริการเพราะ มีความ
สะดวกในการใช้ บริการ มากทีสุด ด้ านบริการหลังการขาย การเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิ
เคชัน ทําให้ ทา่ นวางแผนการเดินทางได้ ง่ายขึน มากทีสุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย มี ต่ อ ศึ ก ษากระบวนการตั ด สิ น ใจใช้ บริ ก าร
แอพพลิเคชันเรียกแท็กซีของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบข้ อมูลส่วนบุคคลกับ
กระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การแอพพลิ เคชั นเรี ยกแท็กซีของผู้ บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า การตัดสินใจใช้ บริการแอพพลิเคชัน
เรียกแท็กซีทุกด้ านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด ดังต่อไปนี
.ด้ านการตัดสินใจใช้ บริการ ท่านตัดสินใจเลือกใช้ บริการเพราะ มีความสะดวกใน
การใช้ บริการ มากทีสุด
.ด้ านบริ การหลังการขาย การเรี ยกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิเคชัน ทําให้ ท่านวางแผนการ
เดินทางได้ ง่ายขึน มากทีสุด
.ด้ านการประเมินทางเลือก ท่านจะเลือกประเภทรถยนต์โดยสารให้ เหมาะสมกับ
จํานวนผู้โดยสาร มากทีสุด
.ด้ านการตระหนักถึงปั ญหา ท่านเลือกบริการเรียกรถโดยสารแอพพลิเคชัน เพราะ
ปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี มากทีสุด
.ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้ บริการเรียกรถยนต์ผ่านแอพพลิเคชัน
ข้ อมูลข่าวสารโฆษณาจากสือสังคมออนไลน์ มากทีสุด
8. อภิปรายผลการศึกษา
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จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้ บริการแอพพลิเคชันเรียกแท็กซีของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญทีนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี
8.1 ลักษณะข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้หญิงอายุระหว่ าง 25-34 ปี สถานะภาพโสด ส่วนใหญ่ จบ
การศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ เฉลียต่อเดือน
15,001 – 30,000 บาท
ผลการศึ ก ษานี สอดคล้ อ งกับ ศึ ก ษาเรื องปั จ จั ย ทีมี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจในการใช้
บริ ก ารเรี ย กรถโดยสาร Taxi ผ่ า นโมบายแอพพลิ เ คชั น Grab ในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพือ สํารวจพฤติกรรมการใช้ บริการของผู้ใช้ บริการเรียกรถโดยสาร Taxi
ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ได้ แ ก่ อายุ ระดับ การศึกษา อาชี พ และรายได้ ต่อเดือน โดยกลุ่ มตัวอย่ า งทีใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
ประชากรทีอยู่ อาศั ย ทํางานหรื อกําลั งศึ กษาในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ งเคยใช้ บริ การเรี ยกรถ
โดยสาร Taxi ผ่ านโมบายแอพพลิ เคชั น Grab จํา นวน 422 ราย เครื องมื อ ทีใช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาํ เร็จรูป สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลได้ แก่ค่าความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน T-Test ผลจากการวิจัยพบว่า ระดับ
ความพึ งพอใจปั จจัยทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ ปั จจัยด้ านราคา ความรวดเร็ว และความเพี ยงต่อการ
ให้ บริการ รองลงมาคือปั จจัยด้ านกระบวนการ และปั จจัยทีมีค่าตําสุดคือ ปัจจัยด้ านช่องทางการ
จัดจําหน่าย สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล(2560)
8.2 กระบวนการตั ดสิน ใจใช้ บ ริ ก ารแอพพลิ เ คชั นเรี ย กแท็ก ซี ของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้ แ ก่ ด้ า นการตระหนั กถึ งปั ญ หา ด้ า นการค้ น หาข้ อมู ล ด้ า นการประเมิ น
ทางเลือก ด้ านการตัดสินใจใช้ บริการ และด้ านพฤติกรรมหลังการใช้ บริการ
ผลการวิ จัยพบว่ า กระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การแอพพลิ เคชันเรี ยกแท็กซีของผู้ บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.ด้ านการตัดสินใจใช้ บริการ ท่านตัดสินใจเลือกใช้ บริการเพราะ มีความสะดวกในการ
ใช้ บริการ มากทีสุด
2.ด้ านบริการหลังการขาย การเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิเคชัน ทําให้ ท่านวาง
แผนการเดินทางได้ ง่ายขึน มากทีสุด
3.ด้ านการประเมินทางเลือก ท่านจะเลือกประเภทรถยนต์โดยสารให้ เหมาะสมกับ
จํานวนผู้โดยสาร มากทีสุด
4.ด้ านการตระหนักถึงปั ญหา ท่านเลือกบริการเรียกรถโดยสารแอพพลิเคชัน เพราะ
ปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี มากทีสุด
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5.ด้ านการค้ นหาข้ อมูล ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้ บริการเรียกรถยนต์ผ่านแอพพลิเคชัน
ข้ อมูลข่าวสารโฆษณาจากสือสังคมออนไลน์ มากทีสุด
9. ข้อเสนอแนะ
9.1ข้ อเสนอแนะ สําหรับผู้วิจัยในการศึกษาครังนี
.ข้ อมูลประชากรศาสตร์
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นผู้หญิงอายุระหว่าง - ปี สถานะภาพโสด ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ เฉลียต่อเดือน , –
, บาท ดังนันผู้ประกอบธุรกิจทีดําเนินการเกียวข้ องกับแอพพลิเคชันเรี ยกแท็กซี สามารถ
นําข้ อมูลดังกล่าวไปทําการตลาด และทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ทเหมาะสมเพื
ี
อทําให้ เกิดการขายที
ง่ายและรวดเร็วมากยิงขึน หรือ อาจจะนําไปใช้ เพือวางแผนพยากรณ์ความต้ องการในอนาคต ซึง
ผลจากการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายนี จะช่วยให้ ผ้ ูประกอบการธุรกิจแอพพลิเคชันเรี ยกแท็กซี หรือ
หน่วยงานทีเกียวข้ องสามารถทีจะวางแผนกลยุ ทธ์สาํ หรั บกลุ่ มเป้ าหมายทีชั ดเจนและช่ วยให้ กล
ยุทธ์มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
.ผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย มี ต่ อ ศึ ก ษากระบวนการตั ด สิ น ใจใช้ บริ ก าร
แอพพลิเคชันเรียกแท็กซีของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบข้ อมูลส่วนบุคคลกับ
กระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การแอพพลิ เคชั นเรี ยกแท็กซีของผู้ บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า การตัดสินใจใช้ บริการแอพพลิเคชัน
เรียกแท็กซีทุกด้ านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด ดังต่อไปนี
2.1. ด้ านการตัดสินใจใช้ บริการ ท่านตัดสินใจเลือกใช้ บริการเพราะ มีความสะดวกใน
การใช้ บริการ มากทีสุด
2.2 ด้ านบริการหลังการขาย การเรียกรถยนต์โดยสารผ่านแอพพลิเคชัน ทําให้ ทา่ นวาง
แผนการเดินทางได้ ง่ายขึน มากทีสุด
2.3 ด้ านการประเมินทางเลือก ท่านจะเลือกประเภทรถยนต์โดยสารให้ เหมาะสมกับ
จํานวนผู้โดยสาร มากทีสุด
2.4 ด้ านการตระหนักถึงปัญหา ท่านเลือกบริการเรียกรถโดยสารแอพพลิเคชัน เพราะ
ปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี มากทีสุด
2.5 ด้ านการค้ นหาข้ อมู ล ท่ า นจะตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บริ ก ารเรี ย กรถยนต์ ผ่ า น
แอพพลิเคชันข้ อมูลข่าวสารโฆษณาจากสือสังคมออนไลน์ มากทีสุด
9.2 ข้ อเสนอแนะ สําหรับผู้วิจัยในการศึกษาครังต่อไป
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.ควรจะขยายขอบเขตงานวิ จั ย ให้ กว้ างขึ นไปยั ง จั ง หวั ด อื นที มี ก ารใช้ บริ ก าร
แอพพลิ เคชั นเรี ยกรถยนต์ เพื อให้ ได้ กลุ่ มตัวอย่ างทีนํามาทําการวิ เคราะห์ สามารถนํามาใช้ เป็ น
ตัวแทนของกลุ่มประชากรได้ ดียงขึ
ิ น
.หารมีขอบเขตระยะเวลามากพอควรเพิมเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อ มู ลอืนๆ
เช่ น การสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก หรื อ การจั ด สนทนากลุ่ ม เพื อให้ ได้ ข้ อ มู ล ที หลากหลายหรื อ
เฉพาะเจาะจงมากขึน
10.กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ยฉบั บ นี สํา เร็จ ลุ ล่ว งตามวั ตถุ ป ระสงค์ได้ เ พราะได้ รั บความร่ ว มมือ และการ
สนับสนุนเป็ นอย่างดีจากอาจารย์ทปรึ
ี กษางานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ และ
ทุกท่านทีให้ การสนับสนุนในการทําวิจัย และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูวิจัยได้ แสดงความสามารถทางการวิจัย
ในเชิ งเศรษฐศาสตร์ เพื อการพั ฒนาทางการศึกษากระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การรถแท็กซีผ่าน
แอพพลิเคชันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ เป็ นแนวทางในการพั ฒนาภาพรวมของ
เศรษฐกิจให้ พัฒนาต่อเนืองต่อไป คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ทีนี
ขอขอบคุณเจ้ าของผลงานทีใช้ อ้างอิง กลุ่มตัวอย่างทุกคนทีเสียสละเวลาในการกรอกแบบสอบถาม
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