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วตัถุประสงคข์องการวจิยันี� เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสาร

ของประชากรในเขตสาทร โดยรูปแบบของการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยศึกษาความคิดเห็นของ

ประชาชนที�มีต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสาร

โดยผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามออนไลนใ์นการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งในเขตสาทร จาํนวน 500 ชุด

โดยจาํแนกตามขอ้มูลพื�นฐานไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และ การมีรถยนต์

ส่วนตวั โดยสถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การแจกแจงความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบสถิติ T-test ทดสอบสถิติ One-way ANOVA

ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 487 คน ที�เคยใชบ้ริการแอพ

พลิเคชนัเรียกรถโดยสารในเขตสาทร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเพศหญิง อายรุะหวา่ ง 20 - 30 ปี อาชีพนิสิต/

นกัศึกษา รายได้ 10,000 - 20,000 บาท ไม่มีรถยนตส่์วนตวั พฤติกรรมทั�วไปเกี�ยวกบัการเดินทางและการใช้

บริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสารส่วนใหญ่เลือกใชร้ถแทก็ซี�ในการโดยสารสาธารณะและส่วนใหญ่ใช้

เวลาเฉลี�ยในการเดินทางใน 1 วนั ที� 1 ชั�วโมง ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที�

ผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสารที�มีระดบัความคิดเห็นมากที�สุด คือ ทางกายภาพ

กระบวนการ สินคา้และบริการ ราคา ช่องทางการใหบ้ริการและการเขา้ถึง บุคคล และการส่งเสริมการตลาด

ตามลาํดบั

ในส่วนของความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์มีผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถบริการ

รับส่งของผูบ้ริโภคในเขตสาทร ต่างกนัหรือไม่ ผลการวจิยัพบวา่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชนั

เรียกรถบริการรับส่งของผูบ้ริโภคโดยรวมไม่แตกต่างกนั

คาํสาํคญั : แอพพลิเคชนัเรียกรถเรียกโดยสาร,  ระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการตลาด



Abstract

The purpose of this research is to study factors that influence the use of hailing applications in

Sathorn District. The quantitative is conducted to explore people's opinions towards ride-hailing

application usage.

The researcher collected data from 500 people, who live in Sathorn district, as population and

sample group by using online questionnaire. It was classified the data by gender, age, education,

occupation, average income per month and a car owner. The statistical approaches used for analysing the

data were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, T-test, One-way ANOVA

The result showed thats that demographic factors from a sample of 487 people who have ever

used ride-hailing application in Sathorn District. Most of the sample was female, aged between 20 - 30

years of age, student, income 10,000 - 20,000 and did not own a personal car. General behaviour of

commute and ride-hailing application usage, most of the sample prefer a taxi, and mostly spend

approximately 1 hour on commuting within 1 day. The opinion level of marketing mix factors (7Ps)

towards the decision of Ride-Hailing Application Usage, the highest factor was Physical Evidence

followed by Process, Product, Price, Place or distribution channels. and Promotion, respectively.

Comparison of opinion levels of demographic factors and Ride-Hailing application usage

decision-making factors in Sathorn District, it was shown that the Ride-Hailing application usage

decision-making in overall aspects had no significantly different.

Keywords: Hailing application, Rating of marketing factors

บทนาํ

ที�มาและความสาํคญัของปัญหา

เนื�องจากนวตักรรมที�กา้วหนา้แบบกา้วกระโดด ดว้ยสิ�งที�มองเห็นไดง่้ายและอยูใ่กลต้วัเราที�สุดคือ

สมาร์ทโฟน ซึ�งเป็นสิ�งที�มีประโยชนห์ลายอยา่ง ไม่วา่จะเป็น การโทร ส่งขอ้ความ ถ่ายภาพ ที�สาํคญัสามารถ

ดาวนโ์หลดแอพพลิเคชนัต่างๆที�ช่วยอาํนวยความสะดวกใหก้บัตวัผูใ้ชส้มาร์ทโฟน ทาํใหใ้นสมยันี�การใช้

งานสมาร์ทโฟนเกิดขึ�นอยา่งกวา้งขวางเกือบจะทุกวยั จากสถิติ สถิติ Thailand Digital Stat 2021 จาก We



Are Social แพลตฟอร์มดา้นการบริหารจดัการสื�อสงัคมออนไลน์ ที�สาํรวจขอ้มลูและพฤติกรรมการใชง้าน

ดิจิทลัของผูค้นทั�วโลก เมื�อเทียบขอ้มูลระหวา่งปี ���� และปี ����

แนวโนม้การใชง้านสมาร์ทโฟนที�เพิ�มมากขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทั�งเรื�องการออนไลนใ์นโซเชียล การ

เขา้ถึง และใชง้านระบบดิจิตอลที�มีการพฒันาตลอดเวลาทาํใหค้นไทยส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการ

เรียนรู้สิ�งเหล่านี� ใหไ้ดม้ากที�สุดและทนัการณ์ตามยคุสมยั รวมกบัโยพื�นฐานที�มนุษยม์กัจะตอ้งการความ

สะดวกสบาย จึงนาํสู่การพฒันาแอพพลิเคชนัที�ตอบสนองความตอ้งการ

ในปัจจุบนัการใชบ้ริการรถแทก็ซี�เป็นการรูปแบบการบริการการเดินทางรูปแบบหนึ�งที�สาํคญัในวถีิ

ชีวติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จาํนวนรถแทก็ซี�มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณเพิ�มขึ�นเป็น

จาํนวนมากโดยขอ้มลูของกรมการขนส่งทางบก ณ วนัที�31 ธนัวาคม 2563 มีสถิติการจดทะเบียนรถยนต์

รับจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คนหรือรถแทก็ซี� มีปริมาณสะสมถึง 80,172 คนั และรถจกัยานยนต์

สาธารณะ 170,506 คนั สาํหรับสถิติรถโดยสารสาธารณะที�จดทะเบียนภายใตพ้ระราชบญัญติัรถยนต์ พ.ศ.

2522 พบวา่ ในตลอดปี2563 รถยนตรั์บจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือ

แทก็ซี� มีสถิติการจดทะเบียน จาํนวน 3,674 คนั ลดลงจากปีก่อนร้อยละ ��.�� รถยนตรั์บจา้งสามลอ้ หรือ ตุ๊

กตุก๊ มีสถิติการจดทะเบียน จาํนวน 194 คนั เพิ�มขึ�นจากปีก่อนร้อยละ 25.25 ส่วนรถจกัรยานยนต์

สาธารณะ มีสถิติการจดทะเบียน จาํนวน �,��� คนั ลดลงจากปีก่อนร้อยละ ��.�� 

คุณภาพการใหบ้ริการที�เป็นที�รู้จกัของคนเมืองที�รู้จกัโดยทั�วกนั คือการปฏิเสธการรับผูโ้ดยสาร ศนูย์

สาํรวจความคิดเห็น นิดา้โพล ที�สาํรวจสาํรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื�อง ความในใจของผูใ้ชบ้ริการรถ

แทก็ซี� : แนวทางสู่การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  1,257 ตวัอยา่ง เกี�ยวกบั

ปัญหาในการใชบ้ริการรถแทก็ซี� การปรับอตัราค่าโดยสาร และแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการใหบ้ริการ

พบวา่ผูที้�เคยใชบ้ริการรถแทก็ซี�มิเตอร์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.12 ระบุวา่ ปฏิเสธไม่รับผูโ้ดยสาร เลือก

ผูโ้ดยสาร โดยชอบอา้งวา่ไปส่งรถ/แก๊สหมด/อยูน่อกเสน้ทาง เลือกรับเฉพาะผูโ้ดยสารชาวต่างชาติ

วตัถุประสงคข์องการวจิยั

�. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนัเรียกรถโดยสารของผูบ้ริโภคในเขตสาทร



�. เพื�อศึกษาวจิยัปัจจยัทางการตลาดที�มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสารของผู ้

บริโภคในเขตสาทร

�. เพื�อศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์ที�มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถ

บริการรับส่งของผูบ้ริโภคในเขตสาทร

ขอบเขตโครงการวจิยั

งานวจิยันี� ใชว้ธีิวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื�อศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพล ต่อการใชบ้ริการแอพพลิ

เคชนัเรียกรถยนตโ์ดยสารของผูบ้ริโภคในเขตสาทรโดยศึกษาถึงปัจจยัดา้นการตลาด และปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ที�มีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถยนตโ์ดยสารของกลุ่มตวัอยา่ง โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นกลุ่มคนที� อาศยัและทาํงานอยูใ่นเขตสาทร ซึ�งจะทาํการเกบ็ขอ้มลูในช่วงเดือนพฤศจิกายน-

ธนัวาคม ����

ประโยชนที์�คาดวา่จะไดรั้บ

1. เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจพฤติกรรมและทราบถึงปัจจยัที�ส่งผลต่อการใชแ้อพพลิเคชนัเรียกรถ

โดยสารของประชากรในเขตสาทรและสามารถนาํไปปรับใชใ้นกลยทุธ์ของการแข่งขนัทางการ

ตลาด

2. เพื�อไดแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์ที�สามารถอธิบายพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชนัเรียกรถ

โดยสารของประชากรในเขตสาทร

3. เพื�อทราบถึงปัจจยัในดา้นการตลาดที�มีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถยนต์

โดยสารของผูบ้ริโภคในเขตสาทรของ ผูบ้ริโภค ซึ�งสามารถใชเ้ป็นแนวทางการวางแผนการ

ตลาดในกาํหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการ

แข่งขนัทางธุรกิจ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง

แนวคิดเกี�ยวกบั Mobile Application

ปัจจุบนัมีการพฒันา Mobile Application ใหม่ๆ มาใหผู้ใ้ชไ้ดน้าํมาใชก้นัอยา่งต่อเนื�อง และ

ในวงการ Application กย็งัไดมี้การพฒันากา้วหนา้ขึ�นเรื�อยๆ และไม่มีวี�แวววา่จะหยดุการพฒันา จึง



ทาํใหก้ลายเป็นสิ�งที�เรียกวา่มีอิทธิพลกบัชีวติคนในยคุนี�ไปแลว้กว็า่ได้ เพราะ Mobile Application ที�

ไดส้ร้างขึ�นมานั�นลว้นเป็นเครื�องมืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นเรื�อง

การใหค้วามบนัเทิง การใหค้วามรู้ เช่น ข่าวสารที�มีการอพัเดทกนัอยา่งรวดเร็ว และยงัมี Apps อีก

มากมายที�สามารถใหโ้หลดไดต้ามตอ้งการ จนทุกวนันี� มือถือสมาร์ทโฟนอยา่ง iPhone กลายเป็นอีก

หนึ�งปัจจยัดา้นเทคโนโลยทีี�หลายคนใหค้วามสาํคญัในการใชค้วบคู่ไปกบัการใชชี้วติประจาํวนัเลย

กว็า่ได้

แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค

Engel และผูร่้วมงาน (1968) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ เป็นการกระทาํของ

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจ

ที�มีอยูก่่อนและมีส่วนในการกาํหนดใหมี้การกระทาํดงักล่าว

ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 2530) ไดใ้หค้วามหมายของพฤติกรรมของผู ้

บริโภคไวว้า่เป็นพฤติกรรมที�ผูบ้ริโภคแสดงออกไม่วา่จะเป็นการเสาะหา ซื�อ ใช้ ประเมินผล หรือ

การบริโภคผลิตภณัฑ์ บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ�งผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตนไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรที�มีอยู่ ทั�งเงิน เวลา

และกาํลงัเพื�อบริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซื�ออะไร ทาํไมจึงซื�อ ซื�อเมื�อไร

อยา่งไร ที�ไหน และบ่อยแค่ไหน

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อและการ

ใชสิ้นคา้หรือบริการ โดยผา่นกระบวนการแลกเปลี�ยนที�บุคคลตอ้งมีการตดัสินใจทั�งก่อนและหลงั

การกระทาํต่างๆ ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัความพอใจและความตอ้งการของบุคคล

แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (�P’s)

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจ

บริการ ( Service Mix ) ของ Philip Kotler ไวว้า่เป็นแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจที�ใหบ้ริการซึ�งจะ

ไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps ในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดซึ�ง

ประกอบดว้ย

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)



2. ดา้นราคา ( Price )

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ( Place )

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด ( Promotion )

5. ดา้นบุคคล ( People ) หรือพนกังาน ( Employee )

6. ดา้นการสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and

Presentation )

7. ดา้นกระบวนการ ( Process)

กรอบงานวจิยั

ภาพที� � กรอบแนวคิดการวจิยั

วธีิการดาํเนินการวจิยั

การศึกษาเรื�อง “ปัจจยัที�มีผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสารของประชากรในเขต

สาทร” เป็นการวจิยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในลกัษณะการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey

Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะห์ขอ้มลูโดยวธีิการ



ทางสถิติดว้ยโปรแกรม สาํเร็จรูป เพื�อใชใ้นการสรุปผลการวจิยั โดยผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาคน้ควา้ตามขั�น

ตอน ดงัต่อไปนี�

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั

ส่วนที� 1 แบบสอบถามเพื�อเกบ็ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์และคดักรองเบื�องตน้ระหวา่งผูที้�

เคยใชแ้ละไม่เคยใชแ้อพพลิเคชนัเรียกรถโดยสารของผูต้อบแบบสอบถามและคาํถามเกี�ยวกบัพฤติกรรม

ทั�วไปเกี�ยวกบัการเดินทางและการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสาร

ส่วนที� 2 แบบสอบถามขอ้มูลเกี�ยวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการที�มี

ผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสาร โดยใชแ้บบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale)

ส่วนที� �  แบบสอบถามขอ้มลูเกี�ยวกบัพฤติกรรมในการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสาร

สาํหรับการวเิคราะห์ขอ้มลู กาํหนดการใหค้ะแนนระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นการตลาด โดยที�

แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี � ระดบั ตามหลกัการของลิเคิร์ท คือ �

= มากที�สุด , � = มาก , � = ปานกลาง , � = นอ้ย , � = นอ้ยที�สุด

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู

แบบสอบถามส ารวจความความพึงพอใจของผูที้�มาใชบ้ริการที�ศนูยบ์ริการรถยนต ์จาํนวน ���

ฉบบั โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ และคดัคนที�เคยใชแ้อพพลิเคชนั เหลือ ��� ฉบบั

ผลการวจิยั

จากการศึกษาเรื�อง “ปัจจยัที�มีผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสารของ

ประชากรในเขตสาทร” จากกลุ่มประชากร ��� คน พบวา่

ลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นเพศหญิง ร้อยละ 41.90 เพศชาย ร้อยละ 34.10 มีอายตุั�งแต่

นอ้ยกวา่ 20 ปีจนถึงอายุ 50 ปี ซึ�งโดยส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 62.40 ของกลุ่มตวัอยา่ง

ทั�งหมด ระดบัการศึกษามีตั�งแต่ตํ�ากวา่ปริญญา ตรีจนถึงปริญญาเอก ซึ�งโดยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัตํ�า

กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.90 กลุ่ม ตวัอยา่งมีหลากหลายอาชีพดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นนิสิต นกัศึกษา



ขา้ราชการ รัฐวสิาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน คนที�มีธุรกิจส่วนตวั รับจา้งฟรีแลนซ์ โดยส่วยใหญ่ เป็น นิสิต

นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.80 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ ��.��

กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชร้ถแทก็ซี�ในการโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 25.70 และประเภทยาน

พาหนะที�เลือกใชน้อ้ยที�สุดคือ เรือโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 14.20 และส่วนใหญ่ใชเ้วลาเฉลี�ยในการเดินทาง

ใน 1 วนั ที� 1 ชั�วโมง คิดเป็นร้อยละ 31.20 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งที�มีสดัส่วนนอ้ยที�สุด ใชเ้วลาเฉลี�ยมากกวา่ 2

ชั�วโมง คิดเป็นร้อยละ ��.��

ในปัจจยัดา้นการตลาด พบวา่ปัจจยัที�กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากที�สุดคือ ปัจจยัดา้นสิ�งแวดลอ้ม

ทางกายภาพเมื�อใชบ้ริการ ในดา้นความสาํคญัเรื�องกลิ�นภายในตวัรถ และปัจจยัที�นอ้ยที�สุดคือ ปัจจยัดา้นช่อง

ทางการใหบ้ริการและการเขา้ถึงของลกูคา้ ในดา้นความสาํคญัของช่องทางการรับรู้ข่าวสาร โฆษณา

ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี�ยต่อ

เดือน และ การมีรถยนตส่์วนตวั วา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสารหรือไม่

สรุปวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในแต่ละปัจจยั ไม่มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจใชแ้อปพลิเพชนั ส่ง

ผลใหไ้ม่มีอิทธิพลใดๆ

จากผลการวเิคราะห์ สามารถนาํเสนอเป็นรายสมมติฐานดงันี�

1. สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

1.1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นพฤติกรรมทั�วไปเกี�ยวกบัการเดินทางโดยกลุ่มคนที�ใชเ้วลาเฉลี�ย

� ชั�วโมงขึ�นไป ในการเดินทางใน � วนั ส่งผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถ

โดยสารมากที�สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั

นั�นคือ ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นพฤติกรรมทั�วไปเกี�ยวกบัการเดินทางโดยกลุ่มคนที�ใช้

เวลาเฉลี�ย � ชั�วโมงขึ�นไป ในการเดินทางใน � วนั ส่งผลต่อการใชบ้ริการแอปพลิเพชนัมาก

ที�สุด

1.2. ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นพฤติกรรมทั�วไปเกี�ยวกบัการเลือกใชป้ระเภทของรถสาธารณะ

ของกลุ่มคนที�เลือกใชร้ถแทก็ซี� ส่งผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสารมาก

ที�สุด  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั

1.3. สมมติฐานที� � ปัจจยัดา้นประชากรศาศตร์ดา้นเพศที�ต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิ



เคชนัเรียกรถโดยสาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ

วจิยั

1.4. สมมติฐานที� � ปัจจยัดา้นประชากรศาศตร์ดา้นอายทีุ�ต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิ

เคชนัเรียกรถโดยสาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการ

วจิยั

1.5. สมมติฐานที� � ปัจจยัดา้นประชากรศาศตร์ดา้นระดบัการศึกษาที�ต่างกนั มีผลต่อการใช้

บริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวจิยั

1.6. สมมติฐานที� � ปัจจยัดา้นประชากรศาศตร์ดา้นรายไดที้�ต่างกนั มีผลต่อการใชบ้ริการแอพ

พลิเคชนัเรียกรถโดยสาร  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ

การวจิยั

1.7. สมมติฐานที� � ปัจจยัดา้นประชากรศาศตร์ดา้นการมีรถยนตส่์วนตวัที�ต่างกนั มีผลต่อการใช้

บริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสาร ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานของการวจิยั

2. สมมติฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

2.1. ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสารมากที�สุด ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั นั�นคือ ปัจจยัดา้น

สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพเมื�อใชบ้ริการ ส่งผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสาร

มากที�สุด

2.2. ปัจจยัดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ ส่งผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถ

โดยสารนอ้ยที�สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวจิยั

นั�นคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อการใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสาร

นอ้ยที�สุด

การอภิปรายผล

ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล



1. เพศ (Gender) เพศหญิง มีจาํนวนคนใชแ้อพพลิเคชนัมากที�สุด มีความเป็นไปไดว้า่ เพศหญิงมีความ

สนใจเรื�องแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสาร มากที�สุด และตอ้งการความสะดวกสบายและทนัสมยั

2. อาย ุส่วนใหญ่ในวยันกัศึกษา และกาํลงัเขา้สูะวยัทาํงาน มีความสนใจในเรื�องเทคโนโลย ีอาจจะมี

การคน้ควา้หาความรู้ดา้นเทคโนโยลีที�ทนัสมยั และเพื�อตอบโจทย ์การใช่ชีวติ ซึ� งแอพพลิเคชนัเรียก

รถโดยสารกคื็อส่วนหนึ�ง

3. ระดบัการศึกษา ดว้ยในยคุปัจจุบนัมีหลายคนที�เขา้ถึงเทคโนโยลีไดง่้ายมาก ไม่วา่จะเป็นโทรศพัท์

มือถือ แอพพลิเคชนั หลายๆคนสามารถเรียนรู้ไดเ้องจากการลองใชง้านและประสบการณ์ หรือคน้

หาขอ้มูลเองในอินเตอร์เน็ต ระดบัการศึกษาจึงไม่มีผลอะไรต่อการใชแ้อพพลิเคชนั

4. รายได ้เช่นเดียวกนักบัเรื�องระดบัการศึกษา เกือบจะทุกคนสามารถมีโทรศพัทมื์อถือได ้และใชแ้อพ

พลิเคชนัได ้โดยที�แต่ละบุคคลไม่วา่จะมีรายไดเ้ท่าใดกต็าม

5. ลกัษณะเดินทาง คนที�คุน้เคยกบัการเรียกรถโดยสารหรือแทก็ซี� มีความสนใจที�หนัมาใชบ้ริการแอพ

พลิเคชนัเรียกรถโดยสาร

6. อาชีพ คนที�ใชแ้อปพลิชนัเรียกรถโดยสารเป็นประจาํส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพที�มีการเดินทาง

บ่อย รวมถึงนกัเรียนนกัศึกษา ที�ตอ้งเดินทางไปโรงเรียนหรือ สถาบนัสถานศึกษา โดยมีการเดินทาง

อยา่งนอ้ยวนัละ � ครั� ง คือขาไปในตอนเชา้และขากลบัในตอนเยน็

ดา้นปัจจยัการตลาด

ปัจจยัการตลาดทั�ง �  ดา้น (�Ps)  เป็นไปไดอ้ยา่งมากที�ผูโ้ดยสารใชบ้ริการขณะนั�งโดยสารบนรถ ใช้

ระยะเวลาพอสมควรในการโดยสารจากจุดรับไปจุดปลายทาง แลว้จะใหค้วามสาํคญัในปัจจยัเรื�อง

สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพหรือ สภาพโดยรอบบนรถ ไม่วา่จะเป็นเรื�องความสะอาด และเรื�องกลิ�น ซึ� งผลการ

วจิยั พบวา่ เป็นเรื�องกลิ�น ที�กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัสูงที�สุด

ขอ้เสนอแนะ

1. ผูใ้หบ้ริการควรใหค้วามสาํคญักบัผูใ้ชที้�อายตุ ํ�ากวา่ �� ปี อยูใ่นกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย ส่วนใหญ่ไม่มีรถ

ส่วนตวัจึงตอ้งพึ�งรถสาธารณะเพื�อการเดินทางในแต่ละวนั พร้อมกบั ควรพฒันาระบบใหมี้การใช้

งานที�ง่ายมากที�สุด เพราะเป็นขั�นแรกที�ผูใ้ชบ้ริการตอ้งเขา้ถึง ถา้ระบบใชง้านเขา้ใจยาก จะมีผล

ทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการที�ใชง้านครั� งแรกเปลี�ยนใจไม่ใชบ้ริการได้



2. ผูใ้หบ้ริการควรใส่ใจกบักระบวนการใหบ้ริการ เนน้บริการที�รวดเร็วตรงต่อเวลา และมีรูปแบบ

ชาํระเงินหลายช่องทาง เพื�อความสะดวกของผูโ้ดยสารที�เพิ�มขึ�น มีวธีิที�สะดวกในการประเมินหรือ

รับเรื�องร้องเรียน ซึ�งเป็นปัจจยัที�สาํคญัมากเพราะสงัคมเครือออนไลนใ์นปัจจุบนัมีบทบาทอยา่งมาก

ในชีวติประจาํวนั

3. ใหค้วามสาํคญักบัผูข้บัรถโดยสาร เนื�องจากเป็นหนึ�งในปัจจยัหลกัที�ส่งผลต่อประสบการณ์ผูใ้ช้

บริการ อาจจะมีการมอบสิ�งจูงใจพิเศษใหแ้ก่ผูข้บัที�มีการประเมินที�ดีเพื�อจูงใจในการใหบ้ริการที�ดี

เพื�อเป็นการสร้างประสบการณ์ใหผู้รั้บบริการ ทาํใหอ้ยากกลบัมาใชซ้ํ� าและแนะนาํต่อ ส่งผลใหแ้อพ

พลิเคชนัเป็นที�รู้จกักนัดีในหมู่ผูใ้ชใ้หม่ อีกทั�งยงัเพิ�มความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัที�มีประสิทธิภาพ

และยั�งยนื

4. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยคัรั� งต่อไปควรจะขยายขอบเขตงานวจิยัใหก้วา้งขึ�นไปยงัเขตอื�นที�มีการ

ใชบ้ริการแอพพลิเคชนัเรียกรถโดยสาร เพื�อใหก้ลุ่มตวัอยา่งที�นาํมาทาํการวเิคราะห์สามารถนาํมาใช้

เป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรไดดี้ยิ�งขึ�น และหากมีขอบเขตระยะเวลาที�มากพอควรเพิ�มเครื�องมือ

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู อื�นๆ เช่น การสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นตน้

5. ผลการวจิยัในครั� งนี�  กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพและ

กระบวนการในการใหบ้ริการเป็นอยา่งมาก สาํหรับผูที้�ตอ้งการศึกษาวจิยัในครั� งต่อไป อาจศึกษา

ปัจจยัที�เจาะจงไปในดา้นสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพและกระบวนการของแอพพลิเคชนัเป็นสาํคญั เพื�อ

ที�จะไดข้อ้มลูเชิงลึกและละเอียดมากขึ�น
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