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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิ เคชั่นของ
ผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ช้บริ การที่ เคยใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 390 ตัวอย่าง โดยเครื่ องมือสถิติที่ใช้ในการนาเสนอและวิเคราะห์ขอ้ มูล ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS ประกอบด้วยสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิ ง
อนุมานในการทดสอบ ได้แก่ T-test และ One-Way ANOVA โดยผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้บริ การของ แกร็ บแท็กซี่ สาเหตุสาคัญที่ตดั สิ นใจใช้บริ การเพราะว่ามีความสะดวกรวดเร็ วในการเรี ยกแท็กซี่ ได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารจากสังคม
ออนไลน์/เว็บไซต์ ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ใช้บริ การในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ เลือกใช้บริ การในช่วงเวลา
16.01 – 22.00 น. บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจมากที่สุดคือ ตนเอง สถานที่นิยมเรี ยกใช้บริ การมากที่สุด คือ ศูนย์การค้า/
สถานที่ท่องเที่ยว โดยมีความถี่ในการใช้บริ การ 1-7 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การมากกว่า 100-200 บาทต่อครั้ง และมี
ระยะเวลาในการรอคอยในการใช้บริ การอยูท่ ี่ 5-10 นาที ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านความถี่ในการใช้บริ การต่อ
เดือน สาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การ เวลาที่เลือกใช้บริ การ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้ง ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจบริ การ
แท็กซี่ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
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Abstract
The purposes of this research were to study the factors affecting of using taxi service via mobile application in Bangkok.
Researcher collected 390 samples data from customers that use taxi service by mobile application in Bangkok. The statistic
tools used for data analysis is SPSS program, which is comprised descriptive statistics, including frequency, percentage, mean,
and standard deviation, and the inferential statistics, including t-test and one-way ANOVA. Result of research as follows:
Consumer behaviors, shows that most customers use Grab Taxi, Most importantly because it’s fast and convenience to call a
taxi also information always appear on social media, website. Most of customer use service on weekend or holiday at 4 a.m. –
10 p.m. The customers always make their own decision to use this service. The most popular location is shopping mall.
Frequency of service around 1-7 times per month. The expenses range is 100-200 Thai Baht. Waiting time of service is around
5-10 minutes. The hypothesis test results showed that the different factors are frequency of service per month and service
expenses per time. The differential decision use service taxi by mobile application with statistical significance at the levels of
0.01 and 0.05.
Keyword: Using service taxi by mobile applications, Smart Phones, Mobile Application and Behavior of Taxi riders

บทนา
ในปั จจุบนั กรุ งเทพมหานครเป็ นเมืองแห่ งการท่องเที่ยว และเป็ นเมืองแห่ งเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย ทาให้มี
จานวนประชากรที่ อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครมีเป็ นจานวนมากจึงทาให้การคมนาคมนั้นมีความสาคัญ โดยภาครัฐได้พฒั นา
ระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ได้แก่ รถตูโ้ ดยสารปรับอากาศ รถไฟฟ้ าบีทีเอส รถไฟฟ้ าใต้ดิน รถสองแถว รถแท็กซี่ เป็ นต้น เพื่อ
อานวยความสะดวกในการเดิ นทางไปยังสถานที่ ต่าง ๆ ระบบขนส่ งสาธารณะที่ เป็ นที่ นิยมมากที่ สุด นั้นคือ รถแท็กซี่ ซึ่ งรถ
แท็กซี่ เป็ นรถโดยสารที่ให้บริ การคมนาคมขนส่ งในเขตกรุ งเทพมหานครอีกรู ปแบบหนึ่ง ที่ตอบสนองต่อความต้องการเดินทาง
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครได้เป็ นอย่างดี (อลิศรา เสมชูโชติ, 2550) เพราะรถแท็กซี่น้ นั จะมีการให้บริ การคล้ายกับรถ
ส่วนตัวมากที่สุด สามารถ รับ-ส่ ง ผูโ้ ดยสารถึงที่หมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ ว ถึงแม้ที่หมายนั้นจะไม่มีรถประจาทางผ่านก็ตาม
ซึ่งมีความสะดวกสบายมากกว่าการขนส่ งสาธารณะชนิดอื่น ๆ ทั้งนี้รถแท็กซี่ยงั สามารถใช้บริ การเชื่อมต่อกับระบบขนส่ งอย่าง
อื่น ได้แก่ ระบบโครงข่ายของถนน ระบบทางรถไฟ ระบบทางน้ า และระบบทางอากาศ ทาให้มีผใู ้ ช้บริ การแท็กซี่ เป็ นจานวน
มาก ซึ่ งแท็กซี่ ที่ให้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานครมี จานวน 103,881 คัน (กลุ่มสถิ ติการขนส่ ง กองแผนงาน, 2557) โดยผู ้
ให้บริ การแท็กซี่ จะเป็ นบริ ษทั เอกชนทั้งหมด โดยเป็ นรถของสหกรณ์แท็กซี่ หรื อเป็ นรถแท็กซี่ ของตัวเอง ทาให้ภาครัฐเข้าไป
ควบคุมดูแลได้ยากในเรื่ องของมาตรฐานการให้บริ การ จึงทาให้เกิดปั ญหาร้องเรี ยนมายังศูนย์คุม้ ครองผูโ้ ดยสารรถสาธารณะ
ปั ญหาที่พบมากที่สุดคือ การที่แท็กซี่ ปฏิเสธไม่รับผูโ้ ดยสาร คิดเป็ นร้อยละ 37.10 จากผูร้ ้องเรี ยนทั้งหมด 33,718 คน (กลุ่มสถิติ
การขนส่ง กองแผนงาน, 2557) โดยทางกฎหมายหากแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผูโ้ ดยสารได้ระบุไว้วา่ ผูข้ บั ขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้าง
บรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุอนั ควรถือเป็ นความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และในส่วนของกรมขนส่งทางบกนั้นได้มี
บทลงโทษตามกฎหมาย คื อ การตัดคะแนน ความประพฤติ ในการขับ ขี่ รถ 20 คะแนนและถู กพักใบอนุ ญาตขับ ขี่ 15 วัน
(สานักงานกฎหมาย กระทรวงการคลัง, 2522) จะเห็นได้วา่ มีกฎหมายมากมายที่นามาใช้กบั ผูข้ บั ขี่แท็กซี่ แต่ยงั ไม่สามารถแก้ไข
ปั ญหาเหล่านี้ได้
จนได้เข้ามาสู่ ในยุคที่ ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีไม่มีความจาเป็ นสาหรับการดาเนิ นชีวิตของมนุษย์
เพราะทุ กคนล้วนใช้เทคโนโลยีเพื่ออานวยความสะดวกในชี วิตในทุ ก ๆ ด้าน ตั้งแต่การตื่ นนอนจนถึ งการเข้านอน ดังนั้น
เทคโนโลยีจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเมืองที่ชีวิตประจาวันมีแต่ความเร่ งรี บต้องแข่งขัน
กับเวลา การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยจึ งมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งความเจริ ญก้าวหน้าและการเติ บโตอย่างรวดเร็ ว ทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เทคโนโลยีการสื่ อสารได้เปลี่ยนวิถีการดาเนิ นชีวิต การดาเนิ นธุรกิ จ
และการสื่ อสารของคนในสังคมไปอย่างมาก ปั จจุบนั โทรศัพท์มือถือเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับติดต่อสื่ อสารอีกอย่างหนึ่ งที่เป็ น
สิ่ งจาเป็ นและมีความสาคัญสาหรับผูค้ นจานวนมาก โดยการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในปั จจุบนั คงจะหนีไม่พน้ สมาร์ ท
โฟนและแท็บเล็ท ที่มีอตั ราการเติบโตทั้งในตลาดโลกและตลาดประเทศไทย ภาคเอกชนได้เล็งเห็นประโยชน์จากการนาสมาร์ ท
โฟนซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่อตั ราการเติบโตที่สูง ทาให้เกิดการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟนที่สามารถเรี ยกใช้
บริ การแท็กซี่ได้ เพื่อเป็ นการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การของแท็กซี่ให้ดีข้ ึน และยังเป็ นการแก้ไขปั ญหา โดยเฉพาะปั ญหาการ

ปฏิ เสธผูโ้ ดยสารที่ เป็ นปั ญหาที่ มีผูร้ ้องเรี ยนมากที่ สุด ซึ่ งการให้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟนนั้น
สามารถเรี ยกใช้บริ การแท็กซี่ ให้มารับ ณ จุดต่าง ๆได้ ซึ่งเป็ นระบบการให้บริ การเรี ยกรถแท็กซี่สาหรับผูโ้ ดยสารรวมถึงบริ การ
กระจายงานการเรี ยกรถแท็กซี่ไปยังคนขับผ่านระบบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
อย่างไรก็ตามการให้บริ การแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ นั้นถือเป็ นมิติใหม่ของการให้บริ การแท็กซี่ ในประเทศไทย
ที่ จะทาให้ผูโ้ ดยสารมีทางเลื อกในการใช้แท็กซี่ มากขึ้ น และเป็ นส่ วนหนึ่ งของการแก้ไขปั ญหาการให้บริ การแท็กซี่ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แต่วิธีการที่จะช่วยลดปั ญหาการให้บริ การแท็กซี่ ได้อย่างแท้จริ งนั้น จะต้องดูพฤติกรรมการใช้บริ การแท็กซี่
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นหลัก ว่ามีความต้องการที่จะใช้บริ การแท็กซี่ ในรู ปแบบใด และมีปัจจัยใดที่ทาให้เกิด
การตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ มากขึ้น จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่าน
โมบายแอพพลิเคชัน่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในปั จจัยดังต่อไปนี้ ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยทางด้านพฤติกรรม
ผูใ้ ช้บริ การนั้น มี ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นหรื อไม่ ซึ่ งผลการศึ กษาในครั้ งนี้ จะช่วยให้ผู ้
ให้บริ การแท็กซี่ ต่าง ๆ เข้าใจถึงพฤติกรรมและ ทราบความต้องการที่ แท้จริ งของผูใ้ ช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่
เพื่อที่จะได้นาผลการวิจยั มาเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพ สร้างสรรค์กลยุทธ์ และมาตรฐานใหม่ ๆ ของการให้บริ การของ
แท็กซี่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรงประเด็น พร้อมทั้งกาหนดทิศทางมาตรฐานการให้บริ การแท็กซี่
ในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริ การ ในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่
ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ โดยใช้ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริ การ
แท็กซี่ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร

การทบทวนวรรณกรรม
การศึ กษาในครั้งนี้ ผูว้ ิจัยต้องการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิ เคชัน่ ใน
กรุ งเทพมหานคร ได้ทาการพัฒนากรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจยั จากการทบทวนวรรณกรรม โดยจะทาการศึกษาปั จจัยด้าน
พฤติกรรมการใช้บริ การ เป็ นตัวแปรอิสระ และนามาทดสอบการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ในกรุ งเทพ
มหานครซึ่งเป็ นตัวแปรตาม โดยกรอบแนวความคิดในการวิจยั สามารถแสดงได้ดงั ภาพที่ 1

พฤติกรรมการใช้ บริการแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น
- การเลือกใช้งานแอพพลิเคชัน่
- สาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การ
- แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสาร
- วันที่เลือกใช้บริ การ
- เวลาที่เลือกใช้บริ การ
- บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
- สถานที่เรี ยกใช้บริ การ
- ความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน
- ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้ง
-ระยะเวลาในการรอคอยในการรอใช้บริ การ

การตัดสินใจใช้ บริการแท็กซี่
ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูท้ ี่ เคยใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่
ทราบขนาดของประชากรที่ แน่ นอน ผูว้ ิจยั ได้คานวณหาตัวอย่างโดยใช้สูตรในการคานวณกรณี ไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอนของ Yamane (Yamane, 1973) ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 390 คน หลังจากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) โดยทาการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกตัวแทนเขต จากเขตในกรุ งเทพมหานครทั้งหมด
โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น (Probability Sample) กระจายตามเขตพื้นที่ 6 เขตจากประชากรที่ศึกษาโดย
แบ่งตัวอย่างกระจายตามเขตพื้นที่ และทาการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Random Sampling) ในแต่ละเขตที่จบั ฉลาก
ได้ เพื่อเลือกกลุ่มประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั แบบสอบถามที่ ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความ
เชื่อมัน่ Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.950 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic
Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษา
จากการตอบแบบสอบถามของผูท้ ี่ เคยใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 248 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.60 มีอายุมากกว่า 20-35 ปี จานวน 290 คน คิดเป็ นร้อยละ
74.40 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จานวน 336 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.10 มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 270 คนคิด
เป็ นร้อยละ 69.30 มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 183 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.90 มีรายได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาทต่อ
เดือน จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.40

ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้บริ การดังนี้ มีการเลือกใช้งานแอพพลิเคชัน่ แกร็ บแท็กซี่ (Grab Taxi)
จานวน 234 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 60.00 มี การตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นสาเหตุมาจาก มีความสะดวก
รวดเร็ วในการเรี ยกแท็กซี่ จานวน 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50 มีการรู ้จกั การใช้บริ การแท็กซี่ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ จากสังคม
ออนไลน์/เว็บไซด์ จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.60 ผูใ้ ช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ใช้บ่อยในช่วงวันหยุดสุ ด
สัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.40 และใช้ในช่วงเวลา 16.01 – 22.00 น. จานวน 155 คน คิด
เป็ นร้อยละ 39.70 บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ คือ ตนเอง จานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.10 สถานที่เรี ยกใช้
บริ การมากที่สุดคือ จากศูนย์การค้า/สถานที่ท่องเที่ยว จานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.80 ความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือนอยูท่ ี่
1 – 7 ครั้งต่อเดือน จานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.60 โดยมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้ง มากกว่า 100 – 200 บาท จานวน
227 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.20 และมีระยะเวลาในการรอคอยในการใช้บริ การ มากกว่า 5 – 10 นาที จานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.40
ตารางที่ 1 การทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ค่าสถิติ F
พฤติกรรมการใช้บริ การแท็กซี่ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่
𝑛
X̅
S.D.
(p-value)
การเลือกใช้งานแอพพลิเคชัน่
อีซี่แท็กซี่ (Easy Taxi)
103
4.25
0.33
1.782
(p=0.170)
แกร็ บแท็กซี่ (Grab Taxi)
234
4.25
0.32
ออลไทยแท็กซี่ (All Thai Taxi)
53
4.16
0.30
สาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การ
มีแอพพลิเคชัน่ ติดตั้งฟรี
77
4.18
0..34
2.717
การใช้บริ การมีความปลอดภัย
87
4.30
0.33
(p=0.030)*
มีโปรโมชัน่ ส่วนลด
61
4.17
0.36
มีความสะดวกรวดเร็ วในการเรี ยกแท็กซี่
158
4.25
0.29
อื่นๆ
7
4.46
0.24
แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสาร
โทรทัศน์/วิทยุ/สื่ อสิ่ งพิมพ์
67
4.24
0.34
1.301
สังคมออนไลน์/เว็บไซต์
205
4.24
0.31
(p=0.273)
บุคคลอื่น
104
4.25
0.35
อื่นๆ
14
4.07
0.25
วันที่เลือกใช้บริ การ
0.044
วันธรรมดา
174
4.20
0.32
(p=0.834)
วันหยุดสุดสัปดาห์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์
216
4.26
0.32

ตารางที่ 1 (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้บริ การแท็กซี่ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่

𝑛

X̅

S.D.

04.01 – 10.00 น.

52

4.31

0.35

10.01 – 16.00 น.

116

4.19

0.33

16.01 – 22.00 น.

155

4.28

0.32

22.01 – 04.00 น.

67

4.16

0.29

ตนเอง

203

4.23

0.34

บุคคลรอบข้าง เช่น เพื่อน

128

4.23

0.3

สมาชิกในครอบครัว

42

4.3

0.31

อื่นๆ

17

4.2

0.3

สถานที่ทางาน/สถานศึกษา

93

4.26

0.35

ศูนย์การค้า/สถานที่ท่องเที่ยว

198

4.23

0.32

ที่อยูอ่ าศัย

90

4.24

0.33

อื่นๆ

9

4.25

0.4

ใช้บริ การ 1-7 ครั้ง/เดือน

252

4.19

0.33

ใช้บริ การ 8-15 ครั้ง/เดือน

58

4.26

0.26

ใช้บริ การ 16-23 ครั้ง/เดือน

40

4.36

0.34

ใช้บริ การมากกว่า 23 ครั้ง/เดือน

40

4.38

0.3

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 บาท

63

4.2

0.3

มากกว่า 100 – 200 บาท

227

4.24

0.33

มากกว่า 200 – 300 บาท

60

4.33

0.3

มากกว่า 300 บาท

40

4.14

0.34

ค่าสถิติ F
(p-value)

เวลาที่เลือกใช้บริ การ
3.343
(p=0.019)*

บุคคลที่มีส่วนในการตัดสิ นใจ
0.711
(p=0.546)

สถานที่เรี ยกใช้บริ การ
0.223
(p=0.880)

ความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน
6.599
(p=0.000)**

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้ง
3.231
(p=0.022)*

ตารางที่ 1 (ต่อ)
พฤติกรรมการใช้บริ การแท็กซี่ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่

𝑛

X̅

S.D.

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 นาที

50

4.15

0.3

มากกว่า 5 – 10 นาที

177

4.27

0.31

มากกว่า 10 – 15 นาที

102

4.23

0.34

มากกว่า 15 นาที

61

4.21

0.34

ค่าสถิติ F
(p-value)

ระยะเวลาในการรอคอยในการใช้บริ การ
2.054
(p=0.106)

หมายเหตุ : *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านการเลือกใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสาร วันที่เลือกใช้บริ การ บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ สถานที่เรี ยกใช้บริ การ และ
ระยะเวลาในการรอคอยในการใช้บ ริ การ พบว่า มี ค่ า p-value มากกว่า ค่ า นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 แสดงว่า พฤติ ก รรมของ
ผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยที่มีค่า p-value น้อย
กว่าเท่ากับ 0.01 และ 0.05 ประกอบด้วย สาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การ เวลาที่ใช้บริ การ ความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน และค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริ การต่อครั้ง ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ดังนั้นจึ งทาการทดสอบความแตกต่างเพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโม
บายแอพพลิเคชัน่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ระหว่างผูใ้ ช้บริ การที่มีสาเหตุที่ใช้บริ การ เวลาที่ใช้บริ การ ความถี่ในการใช้บริ การต่อ
เดือน และค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้ง ที่แตกต่างกันเป็ นรายคู่ โดยวิธี Least Significant Different (LSD) ผลการเปรี ยบเทียบ
แสดงไว้ดงั ตารางที่ 2 – ตารางที่ 5
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีความถี่การใช้บริ การต่อเดือนที่แตกต่างกันเป็ นรายคู่ โดยวิธี LSD
ใช้บริ การ
ใช้บริ การ 16-23
มากกว่า 23 ครั้ง/
ครั้ง/เดือน
เดือน

X̅

ใช้บริ การ 1-7
ครั้ง/เดือน

ใช้บริ การ 8-15
ครั้ง/เดือน

ใช้บริ การ 1-7 ครั้ง/เดือน

4.19

-

0.116

0.001**

0.001**

ใช้บริ การ 8-15 ครั้ง/เดือน
ใช้บริ การ 16-23 ครั้ง/เดือน

4.26

-

-

0.126

0.085

4.36

-

-

-

0.862

ความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ความถี่ในการใช้บริ การต่อเดือน
ใช้บริ การมากกว่า 23 ครั้ง/เดือน

X̅

ใช้บริ การ 1-7
ครั้ง/เดือน

ใช้บริ การ 8-15
ครั้ง/เดือน

4.38

-

-

ใช้บริ การ
ใช้บริ การ 16-23
มากกว่า 23 ครั้ง/
ครั้ง/เดือน
เดือน
-

หมายเหตุ : **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่าน
โมบายแอพพลิเคชั่นในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีความถี่ ในการใช้บริ การต่อเดื อนแตกต่างกัน พบว่ามี ผลการประเมินเฉลี่ ย
แตกต่างกันจานวน 2 คู่ ได้แก่
ผูใ้ ช้บ ริ การ 1-7 ครั้ ง/เดื อ น มี พ ฤติ ก รรมในการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารแท็ ก ซี่ ผ่า นโมบายแอพพลิ เ คชั่น แตกต่ า งจาก
ผูใ้ ช้บริ การ 16-23 ครั้ง/เดือน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยผูใ้ ช้บริ การ 1-7 ครั้ง/เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ซึ่ งน้อยกว่า
ผูใ้ ช้บริ การ 16-23 ครั้ง/เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36
และผูใ้ ช้บริ การ 1-7 ครั้ง/เดือน มีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ แตกต่างจากใช้
บริ การมากกว่า 23 ครั้ง/เดือนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยผูใ้ ช้บริ การ 1-7 ครั้ง/เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ซึ่งน้อยกว่า
ผูใ้ ช้บริ การมากกว่า 23 ครั้ง/เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38
ซึ่งผูใ้ ช้บริ การมากกว่า 23 ครั้ง/เดือน เป็ นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดเท่ากับ 4.38 ซึ่งรองลงมาคือ ผูใ้ ช้บริ การ 16-23 ครั้ง/
เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ใช้บริ การ 8-15 ครั้ง/เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และผูใ้ ช้บริ การ 1-7 ครั้ง/เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การที่แตกต่างกันเป็ นรายคู่ โดยวิธี LSD
มีความ
การใช้
มี
มี
สะดวก
บริ การมี
สาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การ
โปรโมชัน่
รวดเร็ วใน
อื่นๆ
X̅ แอพพลิเคชัน่
ความ
ติดตั้งฟรี
ส่วนลด
การเรี ยก
ปลอดภัย
แท็กซี่
มีแอพพลิเคชัน่ ติดตั้งฟรี
4.18
0.024*
0.903
0.143
0.031*
การใช้บริ การมีความปลอดภัย
4.30
0.025*
0.263
0.201
มีโปรโมชัน่ ส่วนลด
4.17
0.136
0.028*
มีความสะดวกรวดเร็ วในการเรี ยกแท็กซี่ 4.25
0.092
อื่นๆ
4.46
หมายเหตุ : *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่าน
โมบายแอพพลิเคชัน่ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีสาเหตุสาคัญที่ ใช้บริ การแตกต่างกัน พบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ยแตกต่างกัน
จานวน 4 คู่ ได้แก่
ผูใ้ ช้บริ การที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การจากมีแอพพลิเคชัน่ ติดตั้งฟรี มีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่าน
โมบายแอพพลิเคชัน่ แตกต่างจากผูใ้ ช้บริ การที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การจากการใช้บริ การมีความปลอดภัย อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริ การที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การจากมีแอพพลิเคชัน่ ติดตั้งฟรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ซึ่งน้อยกว่าผูใ้ ช้บริ การ
ที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การจากการใช้บริ การมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ผูใ้ ช้บริ การที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การจากมีแอพพลิเคชัน่ ติดตั้งฟรี มีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่าน
โมบายแอพพลิเคชัน่ แตกต่างจากผูใ้ ช้บริ การที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การจากเหตุผลอื่น ๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
ผูใ้ ช้บริ การที่ มีสาเหตุสาคัญที่ ใช้บริ การจากมีแอพพลิเคชัน่ ติดตั้งฟรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ซึ่ งน้อยกว่าผูใ้ ช้บริ การที่ มีสาเหตุ
สาคัญที่ใช้บริ การจากสาเหตุอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46
ผูใ้ ช้บริ การที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การจากการใช้บริ การมีความปลอดภัย มีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่
ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ แตกต่างจากผูใ้ ช้บริ การที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การจากโปรโมชัน่ ส่ วนลด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 โดยผูใ้ ช้บริ การที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การจากการใช้บริ การมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ซึ่ งมากกว่าผูใ้ ช้บริ การ
ที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การจากโปรโมชัน่ ส่วนลด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
และผูใ้ ช้บริ การที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การจากโปรโมชัน่ ส่วนลด มีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ผา่ นโม
บายแอพพลิเคชัน่ แตกต่างจากผูใ้ ช้บริ การที่ มีสาเหตุสาคัญที่ ใช้บริ การจากสาเหตุอื่น ๆ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
ผูใ้ ช้บริ การที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การจากโปรโมชัน่ ส่วนลด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ซึ่งน้อยกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีสาเหตุสาคัญที่ใช้
บริ การจากสาเหตุอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46
ซึ่งเหตุผลสาคัญที่ตดั สิ นใจใช้บริ การจากสาเหตุอื่น ๆ เป็ นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.46 อาจจะเป็ นเพราะเหตุผล
ในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ มีจานวนผูใ้ ช้บริ การเลือกตอบน้อย ทาให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ ที่
มีผใู ้ ช้บริ การเลือกตอบมาก ซึ่ งรองลงมาคือ การใช้บริ การมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีความสะดวกรวดเร็ วในการเรี ยก
แท็กซี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 มีแอพพลิเคชัน่ ติดตั้งฟรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 และมีโปรโมชัน่ ส่วนลดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามลาดับ
โดยสาเหตุอื่น ๆ ผูใ้ ช้บริ การให้เหตุผลว่าที่ตดั สิ นใจใช้บริ การเพราะอยากทดลองใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ เป็ น
ต้น
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีเวลาที่เลือกใช้บริ การที่แตกต่างกันเป็ นรายคู่ โดยวิธี LSD
04.01 – 10.00
10.01 – 16.00
16.01 – 22.00
22.01 – 04.00
เวลาที่เลือกใช้บริ การ
X̅
น.
น.
น.
น.
04.01 – 10.00 น.
4.31
0.040*
0.594
0.020*
10.01 – 16.00 น.
4.19
0.036*
0.569
16.01 – 22.00 น.
4.28
0.019*
22.01 – 04.00 น.
4.16
-

หมายเหตุ : *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่าน
โมบายแอพพลิเคชัน่ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีเวลาที่ เลือกใช้บริ การที่แตกต่างกัน พบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ยแตกต่างกัน
จานวน 4 คู่ ได้แก่
ผูใ้ ช้บริ การที่ เลื อกใช้บริ การช่ วงเวลา 04.01 – 10.00 น. มีพฤติ กรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่ แตกต่างจากผูใ้ ช้บริ การที่เลือกใช้บริ การช่วงเวลา 10.01 - 16.00 น. อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริ การ
ที่เลือกใช้บริ การช่วงเวลา 04.01 – 10.00 น. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ซึ่ งมากกว่าผูใ้ ช้บริ การช่วงเวลา 10.01 – 16.00 น. มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19
ผูใ้ ช้บริ การที่ เลื อกใช้บริ การช่ วงเวลา 04.01 – 10.00 น. มีพฤติ กรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบาย
แอพพลิ เคชั่นแตกต่างจากผูใ้ ช้บริ การที่ เลือกใช้บริ การ 22.01 – 04.00 น.อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริ การที่
เลือกใช้บริ การช่วงเวลา 04.01 – 10.00 น. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ซึ่ งมากกว่าผูใ้ ช้บริ การช่วงเวลา 22.01 – 04.00 น. มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16
ผูใ้ ช้บริ การที่ เลื อกใช้บริ การช่ วงเวลา 10.01 – 16.00 น. มีพฤติ กรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบาย
แอพพลิ เคชั่นแตกต่างจากผูใ้ ช้บริ การที่ เลือกใช้บริ การ 16.01 – 22.00 น.อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริ การที่
เลือกใช้บริ การช่วงเวลา 04.01 – 10.00 น. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ซึ่ งน้อยกว่าผูใ้ ช้บริ การช่วงเวลา 16.01 – 22.00 น. มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28
และผูใ้ ช้บริ การที่เลือกใช้บริ การช่วงเวลา 16.01 – 22.00 น. มีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่ แตกต่างจากผูใ้ ช้บริ การที่เลือกใช้บริ การช่วงเวลา 22.01 – 04.00 น. อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริ การ
ที่เลือกใช้บริ การช่วงเวลา 16.01 – 22.00 น. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ซึ่ งมากกว่าผูใ้ ช้บริ การช่วงเวลา 22.01 – 04.00 น.มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16
ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การเลือกใช้บริ การช่ วงเวลา 04.01 – 10.00 น. เป็ นกลุ่มที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุดเท่ากับ 4.31 ซึ่ งรองลงมาคื อ
ช่วงเวลา 16.01 – 22.00 น. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ช่วงเวลา 10.01 – 16.00 น. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และช่วงเวลา 22.01 – 04.00 น.
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ของผูใ้ ช้บริ การในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งที่แตกต่างกันเป็ นรายคู่ โดยวิธี LSD
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อ
ครั้ง

X̅

น้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 100 บาท

มากกว่า 100 –
200 บาท

มากกว่า 200 –
300 บาท

มากกว่า 300 บาท

น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 บาท

4.20

-

0.465

0.026*

0.327

มากกว่า 100 – 200 บาท
มากกว่า 200 – 300 บาท

4.24

-

-

0.040*

0.079

4.33

-

-

-

0.003**

มากกว่า 300 บาท

4.14

-

-

-

-

หมายเหตุ : *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผ่าน
โมบายแอพพลิ เคชัน่ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้ งแตกต่างกัน พบว่ามีผลการประเมินเฉลี่ ย
แตกต่างกันจานวน 3 คู่ ได้แก่
ผูใ้ ช้บริ การที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 บาท มีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ
แท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ แตกต่างจากผูใ้ ช้บริ การที่ มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งมากกว่า 200 – 300 บาท อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริ การที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
ซึ่งน้อยกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งมากกว่า 200 – 300 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
ผูใ้ ช้บริ การที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งมากกว่า 200 – 300 บาท มีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่
ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ แตกต่างจากผูใ้ ช้บริ การที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งมากกว่า 300 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริ การที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งมากกว่า 200 – 300 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่งมากกว่าผูใ้ ช้บริ การ
ที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งมากกว่า 300 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
และผูใ้ ช้บริ การที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งมากกว่า 100 – 200 บาท มีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ
แท็กซี่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ แตกต่างจากผูใ้ ช้บริ การที่ มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งมากกว่า 200 – 300 บาท อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผูใ้ ช้บริ การที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งมากกว่า 100 – 200 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ซึ่ ง
น้อยกว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งมากกว่า 200 – 300 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การที่ มีค่ าใช้จ่ ายในการใช้บริ การต่ อครั้ งมากกว่า 200 – 300 บาท มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด 4.33 รองลงมาคื อ
ค่าใช้จ่ายมากกว่า 100 – 200 บาท มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.24 ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 บาท มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.20 และ
ค่าใช้จ่ายมากกว่า 300 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามลาดับ

การอภิปรายผลการศึกษาและสรุ ปผล
ผลการวิจยั ด้านพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ สาเหตุสาคัญที่ ใช้บริ การ ช่วงเวลาที่ เลือกใช้บริ การ ความถี่ในการใช้บริ
การต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2549) ที่กล่าวว่า พฤติกรรม
ผูใ้ ช้บริ การเป็ นปฏิ กิริยาของบุคคลที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆของการ
ตัดสิ นใจซึ่งเกิดก่อนปฏิกิริยาต่าง ๆ จนเกิดเป็ นพฤติกรรม
ด้านความถี่ในการซื้ อ พบว่าผูใ้ ช้บริ การที่ใช้บริ การใช้บริ การ 1-7 ครั้ง/เดือน มีการใช้บริ การที่แตกต่างกับผูใ้ ช้บริ การ
16-23 ครั้ง/เดือน และมากกว่า 23 ครั้ง/เดือน อาจเป็ นเพราะผูใ้ ช้บริ การที่มีความถี่ของการใช้บริ การมากกว่า 23 ครั้ง/เดือน และ
มากกว่า 16 – 23 ครั้ง/เดือน เป็ นผูใ้ ช้บริ การที่มีอตั ราการใช้บริ การอยูใ่ นระดับที่สูงต่อเดือน จัดว่าเป็ นผูใ้ ช้บริ การแท็กซี่ ผ่านโม
บายแอพพลิเคชัน่ เป็ นประจา จึงทาให้มีค่าเฉลี่ยของการตัดสิ นใจที่สูงกว่าผูใ้ ช้บริ การที่ใช้บริ การ 1-7 ครั้ง/เดือน และทาให้มีการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ ที่แตกต่างกัน
ด้านสาเหตุสาคัญของการใช้บริ การ พบว่าเหตุผลในการเลื อกใช้บริ การ อื่ น ๆ เช่นรถเสี ย เป็ นต้น นั้นมี ระดับการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสู งกว่าเหตุผลอื่น อาจเป็ นเพราะว่า ผูใ้ ช้บริ การที่ตอบเหตุผล อื่น ๆ นั้นมีผจู ้ านวนผูใ้ ช้บริ การตอบน้อยกว่า

เหตุผลอื่น และผูท้ ี่ตอบเหตุผล อื่น ๆ นั้น อาทิเช่น รถเสี ย เขาอาจคิดว่าการใช้บริ การแท็กซี่ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ นั้น เป็ นการ
ใช้บริ การที่สามารถทดแทนการใช้รถส่ วนบุคคลได้ เนื่ องจากรถนั้นได้ทาการซ่อมแซ่มอยู่ จึงเป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่ทาให้ระดับ
การตัดสิ นใจใช้บริ การนั้นมีค่าสูงกว่าเหตุผลอื่น
ด้านช่วงเวลาที่ เลือกใช้บริ การ พบว่าผูใ้ ช้บริ การในช่วงเวลา 04.01 – 10.00 น. และช่วงเวลา 16.01 – 22.00 น. มีการ
ตัดสิ นใช้ใช้บริ การแตกต่างกับผูใ้ ช้บริ การในช่วงเวลา 10.01 – 16.00 น. และ 22.01 – 04.00 น. อาจเป็ นเพราะว่าในช่วงเวลา
04.01 – 10.00 น. และช่วงเวลา 16.01 – 22.00 น. เป็ นช่ วงเวลาในตอนเช้าและตอนเย็น ที่ ผูค้ นในกรุ งเทพมหานครที่ จะต้อง
ออกมาทางานในตอนเช้า และกลับบ้านในตอนเย็น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการใช้รถมากกว่าในช่วงเวลา 10.01 – 16.00 น.
และช่วงเวลา 22.01 – 04.00 น. ที่ไม่ใช่เวลาในการไปทางาน และกลับบ้าน จึงทาให้มีระดับการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผา่ นโม
บายแอพพลิเคชัน่ ที่มากกว่า
ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้ง พบว่าผูใ้ ช้บริ การที่ มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การมากกว่า 200 - 300 บาท มีการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การที่แตกต่างกับผูใ้ ช้บริ การที่มีค่าใช้บริ การน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 100 บาท มากกว่า 100 – 200 บาท และมากกว่า
300 บาท อาจเป็ นเพราะว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การมากกว่า 200 - 300 บาท เมื่อใช้บริ การแล้วรู ้สึกว่าเกิดความ
คุม้ ค่าในการใช้บริ การกับค่าใช้จ่ายที่เสี ยไป จึงทาให้มีค่าเฉลี่ยของระดับการตัดสิ นใจที่มาก และทาให้มีการตัดสิ นใจในการใช้
บริ การที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธารง อุดมไพจิตรกุล (2547) ได้กล่าวไว้วา่ กระบวนการตัดสิ นใจและลักษณะ
กิจกรรมของแต่ละบุคคล ในการจัดหา การซื้ อ การใช้ประโยชน์จากสิ นค้าและบริ การที่ซ้ื อมาเพื่อตอบสนองความต้องการทั้ง
ด้านพื้นฐานและด้านจิตใจด้วยรายได้ที่มีจากัด
และผลการวิจยั ยังพบว่า ปั จจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกใช้งานแอพพลิเคชัน่ แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสาร วันที่
เลือกใช้บริ การ บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ สถานที่เรี ยกใช้บริ การ และระยะเวลาในการรอคอยการใช้บริ การ ที่แตกต่าง
กัน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การแท็กซี่ ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่ ที่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่าตัวแอพพลิเคชัน่ นั้นไม่วา่ จะ
เป็ นแอพพลิ เคชัน่ ของบริ ษทั ใด ก็มีการใช้งานหรื อรู ปแบบที่ เหมือนกันทาให้ไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ จึ งทาให้การ
ตัดสิ นใจที่ไม่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยด้านพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ พบว่าปั จจัยด้านสาเหตุสาคัญที่ใช้บริ การ ด้านเวลาที่เลือกใช้บริ การ ด้านความถี่
ในการเลื อ กใช้บ ริ ก าร และด้า นค่ า ใช้จ่ า ยในการใช้บ ริ ก ารต่ อ ครั้ ง นั้น มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารแท็ ก ซี่ ผ่า นโมบาย
แอพพลิเคชัน่ ดังนั้นผูใ้ ช้บริ การควรให้ความสาคัญกับด้านเหล่านี้ เพื่อพัฒนาการให้บริ การได้ตรงตามผูใ้ ช้บริ การ เช่น ด้าน
ความถี่ในการใช้บริ การ จะเห็นได้วา่ ยิ่งผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูท้ ี่ใช้บริ การบ่อยเท่าไร จะมีการตัดสิ นใจใช้บริ การที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเรา
ควรมีโปรโมชัน่ ให้กบั ลูกค้าที่ใช้บริ การ เป็ นประจาเพื่อที่จะได้ดึงดูดลูกค้าให้ใช้บริ การของเราอย่างสม่าเสมอเป็ นต้น ด้านสาตุ
สาคัญที่ใช้บริ การจะเห็นได้วา่ ลูกค้าที่ตดั สิ นใจใช้บริ การเพราะมีความปลอดภัยในการใช้บริ การ มีระดับการตัดสิ นใจใช้บริ การ
มากที่สุด ทาให้เราต้องให้ความสาคัญด้านความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การ และจะต้องให้ความปลอดภัยกับผูข้ บั รถแท็กซี่ ดว้ ย จะ
ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผูใ้ ห้บริ การ และเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูใ้ ช้บริ การอีกด้วย
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