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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวจิยัครั้ งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-
TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง 2. เพื่อศึกษาการจดัการทางด้านการตลาดบริการที่มีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจ้าง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง 3. เพื่อศึกษาการ

ตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง 

 กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัครั้ งน้ี คือ กลุ่มคนวยัท างานผูใ้ช้บริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ในเขตอ าเภอ
พระประแดง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก ็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์เชิงปริมาณไดแ้ก ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านการจดัการทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ดา้นที่อยู่ในระดบัมากที่สุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการ ส่วนดา้นอยู่ใน

ระดบัมาก คือดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นพนกังาน และดา้นการสร้าง และการ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were 1)  To study to the decision to use services Grab-Taxi for working 
people in Phra Pradaeng District. 2) To study the decision to use services Grab-Taxi for working people in Phra 
Pradaeng District classified by population and 3)  The marketing mix affecting to the decision to use services 

Grab-Taxi for working people in Phra Pradaeng District The sample group was 400 respondents in the study of 
the decision to use services Grab-Taxi for working people in Phra Pradaeng District. The questionnaire was 
used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the percentage, mean and 

standard deviation. Overall the decision to use services Grab-Taxi for working people in Phra Pradaeng District 
is at a high level. It is found that the highest level of Place or Distribution and Process, and the high level of 
Product Price Promotion People and Physical Evidence/Environment and Presentation.  

Keywords: The decision to use services; GRAB-TAXI; working people in Phra Pradaeng District. 

บทน ำ 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการรถรับจ้าง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอ
พระประแดง 
 2. เพื่อศึกษาการจดัการทางด้านการตลาดบริการที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการรถรับจ้าง GRAB-

TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง 
 3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง 

ขอบเขตของงำนวจิัย 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดงซ่ึงไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 

ก  าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบไัดท้ี่ 5%  ที่ระดบัความเช่ือม ัน่ที่ 95% โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของ Yamane(1973)พบว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ ได้มีจ  านวน 400 ตวัอย่างด้านเน้ือหาโดยจะศึกษา
เกีย่วกบัการตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง 

 2.ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นใน โดยจะศึกษาเกีย่วกบัการตดัสินใจใช้บริการรถรับจ้าง GRAB-

TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดงโดยการศึกษาครั้ งน้ี ประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปน้ี 
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 ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก ่เพศ อายุ อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และการจดัการทางดา้นการตลาดบริการ 

 ตัวแปรตาม การตัดสินใจใช้บริการรถรับจ้าง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระ

ประแดง 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.เพื่อให้ทราบถึงการตดัสินใจใชบ้ริการ GRAB-TAXI และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
เสนอแนะการใชบ้ริการ GRAB-TAXI  

 2. เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการจดัการทางดา้นการตลาดบริการที่มีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
GRAB-TAXI สามารถเพิ่มทางเลือกในการเลอืกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ 
 3. สามารถน าขอ้มูลใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ปรับปรุงการบริหารจดัการให้เป็นรูปแบบธุรกจิ 

เพื่อการแข่งขนัทางการตลาดในอนาคต 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิ และทฤษฎีด้ำนประชำกรศำสตร์ 
 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548: 22) ไดก้ล่าวถึงความหมายของปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic 

Factor) หมายถึงล ักษณะของประชากรได้แก่ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ ระดบัรายไดอ้าชีพ สถานภาพ สัญชาติ 
 นิพนธ์ เทพวลัย ์(2523: 1-3) ให้ความหมายของค าวา่ประชากรศาสตร์ (Demography) ที่เขา้ใจง่ายและดู

เหมือนวา่เป็นที่ยอมรับกนัทัว่ไปไดแ้กค่วามหมายตามที่เฮาเซอร์และดนัแคน (Philip H. Hauser and Otis Dudley 
Duncan) ไดใ้ห้ไวว้า่ ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาถึงขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) และองคป์ระกอบ
ของประชากร (Composition) ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวนั้น
องคป์ระกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรได้แกก่ารเกดิ การตาย การยา้ยถิ่นและการเปลี่ยนแปลงฐานะ

ทางสังคม 
 ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2542 : 44-52) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดดา้นประชากรน้ีเป็นทฤษฎีที่ใช ้ หลกัการของ
ความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบงัคบัจาก ภายนอกมากระตุน้เป็น

ความเช่ือที่วา่ คนที่มีคุณสมบตัิทางประชากรที่แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมที่ แตกต่างกนัไปดว้ย ซ่ึงแนวความคิด
น้ีตรงกบัทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายว่า
พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้องกบัลกัษณะต่างๆ ของบุคคล หรือลกัษณะทางประชากร ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ี

สามารถอธิบายเป็นกลุ่มๆ ได ้คือบุคคลที่มี พฤติกรรมคลา้ยคลึงกนัมกัจะอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ดงันั้นบุคคลที่อยู่ใน
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ล าดบัชั้นทางสังคมเดียวกนัจะ เลือกรับและตอบสนองต่อเน้ือหาข่าวสารในแบบเดียวกนั และทฤษฎีความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล (Individual Differences Theory) ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดร้ับการพฒันาจากแนวความคิดเร่ืองส่ิงเร้า
และการ ตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร์ (S-R Theory) ในสมัยก่อนและได้น ามา
ประยุกต์ใช้อธิบายเกี่ยวกบัการส่ือสารว่า ผู ้รับสารที่มีคุณลกัษณะที่แตกต่างกนัจะมีความสนใจต่อ ข่าวสารที่

แตกต่างกนั 

 แนวคดิ และทฤษฎีด้ำนพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ศิ ริ ว ร รณ  เ ส รี รั ตน์และคณะ  (2541: 124 – 125) อ้ า ง อิ ง จ าก  Kotler, Philip. (1999). Marketing 
Management ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจัดหาให้ได้มาแล้วซ่ึงการใช้สินค้าและบริการ ทั้ ง น้ีหมายรวมถึง 

กระบวนการตดัสินใจ และการกระท าของบุคคลที่เกีย่วกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

แนวคดิ และทฤษฎีด้ำนกำรตัดสินใจ 

Schiffman & Kanuk (1994, p. 659) กล่าววา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นเป็นขั้นตอนใน
การเลือกซ้ือสินค้าต ั้งแต่ 2 ทางขึ้นไป และพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการตดัสินใจ 
และเกดิเป็นพฤติกรรมในการซ้ือในที่สุด 

ฉัตยาพร เสมอใจ(2550:46) การตดัสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะ
กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและ
บริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็น

กระบวนการที่ส าคญัและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค  

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2539, หนา้ 48) กล่าววา่กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ข ั้นตอนต่าง ๆ ที่ผูบ้ริโภค
ใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ที่ตอ้งการ 

แนวคดิ และทฤษฎีด้ำนกำรจัดกำรทำงด้ำนกำรตลำดบริกำร 

 Kotler (1997, p. 92) ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงตวัแปรหรือ
เคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ้บริษทัมกัจะน ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความ

ต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียงแค่ 4 ตวัแปรเท่านั้น (4Ps) 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริม
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การตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตวัแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตวัแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวคิดที่ส าคญัทางการตลาด
สมยัใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัธุรกจิทางดา้นการบริการ ดงันั้นจึงรวมเรียกไดว้า่เป็นส่วนประสมทางการตลาด
แบบ 7Ps 

 เสรี วงษม์ณฑา (2542, น. 11) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การที่
กจิการมีสินคา้และ/หรือบริการไวต้อบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่พวกเขาได ้ทั้งน้ีราคาของสินค้าและ/หรือบริการอยู่ในระดบัที่ผูบ้ริโภคยอมรับได้และยินยอมที่จะจ่าย 

(Willing to pay) มีช่องทางการจดัจ าหน่ายที่เหมาะสมลูกค้าสามารถเขา้ถึงได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งมีความ
พยายามจูงใจเพื่อให้ลูกคา้เกดิความสนใจตดัสินใจซ้ือสินคา้และ/หรือบริการอย่างถูกตอ้ง 

งำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 นางสาวโชติมา ชูกุล (2559: บทคดัย่อ) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
แอพพลิเคชัน่เรียกรถยนต์โดยสารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากผลการวจิยัพบวา่ 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เรียกรถยนตโ์ดยสารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก ่ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์อพพลิเคชัน่ ตามล าดบั
ในส่วนของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัทางดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ย

ต่อเดือน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ต่างกนัหรือไม่ ผลการวจิยัพบวา่การตดัสินใจเลือกใช้
บริการแอพพลิเคชัน่รถยนตโ์ดยสาร โดยรวมไม่แตกต่างกนัในปัจจยัดา้นเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มีเพียงปัจจยัด้านอายุที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ต่างกนั โดยกลุ่มคนที่
อายุนอ้ยกวา่ 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยระดบัการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เรียกรถยนตโ์ดยสารมากกว่ากลุ่มคนที่มีอายุ 30 

ปีขึ้นไป 

 สุวิภา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560:บทคดัย่อ)ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการใช้บริการเรียกรถ
โดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น Grab ในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการส ารวจและเก ็บข้อมูลผ่าน

แบบสอบถาม และไดร้ับขอ้มูลแบบสอบถามที่มีขอ้มูลครบถ้วนจ านวน 422 ชุด ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ Grab โดยเรียงล  า ดบัตาม
อิทธิพลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปน้อยไดแ้ก ่ ปัจจยัดา้นราคา ความรวดเร็ว และความเพียงพอต่อการ

ให้บริการ ปัจจยัด้านกระบวนการปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านบุคลากรและการน าเสนอ
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ลกัษณะทางกายภาพส าหรับในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ผู ้ใช้บริการที่มีระดบัการศึกษาที่
แตกต่าง จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ โดยกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือสูงกว่า จะมีความพึงพอใจมากกว่าในกลุ่มอื่น ในขณะที่ลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการ 

 ชนิตา แหลมคม ,กุลกญัญา ณ ป้อมเพช็ร์ (2561:บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการใช้บริการเรียกรถแท็กซ่ีผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab ของผู้โดยสารในเขตภาคกลาง ผลการศึกษา

พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี 
มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ยประมาณ 25,001 – 30,000 บาท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผล
ที่ส าคญัที่สุดที่ท  า ให้ตดัสินใจเลือกใช้บริการ Grab Taxi คือ สะดวกในการเรียกใช้บริการมากกว่ารถแทก็ซ่ี

ทัว่ไป ใชบ้ริการ Grab Taxi ในช่วงเวลา 16.01 – 22.00 น. มากที่สุด มีความถี่ในการเรียกใชบ้ริการไม่เกนิ 4 ครั้ ง
ต่อเดือน โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจใชบ้ริการ Grab Taxi ดว้ยตนเอง สถานที่ที่เรียกใชบ้ริการมากที่สุดคือบา้น/ที่พกั
อาศยั มีค่าใชจ่้ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการอยู่ในระหวา่ง 151 – 250 บาท และมีจ  านวนผูร่้วมเดินทางในการใช้

บริการ Grab Taxi 2 คน พบว่าระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการเรียกรถ
แท็กซ่ีผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab ด้านสถานที่ให้บริการ/ช่องทางการจดัจ า หน่าย อยู่ในระดบัส าคญัมากที่สุด 
รองลงมามีความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก ่ดา้นผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ดา้นบุคลากร

ในการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการในการให้บริการ และด้านราคา ตามล าดบั โดย
ผู้โดยสารที่มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการ
เรียกรถแท็กซ่ีผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab ในเขตภาคกลางแตกต่างกนั และผู้โดยสารที่มีพฤติกรรมการใช้บริการ
แตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการเรียกรถแทก็ซ่ีผ่านแอพพลิเคชัน่ 

Grab ในเขตภาคกลางแตกต่างกนั 

ด ำเนินวธีิวจิัย 

 ในการวจิยัครั้ งน้ีเป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental) เป็นการวจิยัที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตวัแปรใด ๆ  เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเกบ็ข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้ งเดียว

โดยใชเ้คร่ืองมือการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 
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 ประชากรที่ใช้ท  าการศึกษาในครั้ งน้ีคือ กลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง ซ่ึงไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน โดยเมื่อเปรียบเทียบตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ แลว้ดูตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวน จะ
สรุปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างที่ ศึกษาคือ 400 ตวัอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-
Probability) 1 แบบ คือ สุ่มแบบบงัเอิญ เป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยแบบสอบถามปลายปิด โดยมี

รายละเอียดประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ และรายได ้มี

จ  านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ 

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการจดัการทางด้านการตลาดบริการ  รายได้ มีจ  านวนข้อค าถาม

ทั้งหมด 24 ขอ้ 

 ส่วนที่ 3 การตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างาน ในอ าเภอพระประแดง มี

จ  านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 1 ขอ้ 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1.ใชค้่าร้อยละ (Percentage)  ในการวเิคราะห์ตวัแปรที่มีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก ่(1) ปัจจยัส่วน

บุคคล ที่ประกอบดว้ย  ดา้นเพศ  ดา้นอายุ  ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน (2) การตดัสินใจใช้
บริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง 

 2.ใชค้่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  ในการวเิคราะห์ตวัแปรที่ระดบั

การวดัเชิงปริมาณ ซ่ึงไดแ้ก ่ปัจจยัดา้นการจดัการดา้นการตลาดบริการ 

ผลกำรวจิัย 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวจิยั เร่ือง การตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่ม
คนวยัท างานในอ าเภอพระประแดงสามารถสรุปผลจากการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
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1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ 

 การศึกษาเร่ือง การตดัสินใช้บริการรถร้างจ้าง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระ

ประแดง มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.5 และเพศชาย จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ส่วนใหญ่มีอายุต  ่ากวา่ 27 ปี จ  านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.8 รองลงมา คืออายุ 28-35 ปี จ  านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ,อายุ 44 ปีขึ้นไป จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อย

ละ 16.5 และอายุ 36-43 ปี จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน 
จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมา คืออาชีพธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของกจิการ/ค้าขาย จ านวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.0 ,อื่นๆ ได้แก่ นักศึกษา แม่บ้าน ฟรีแลนด์ จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และอาชีพ

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกจิ จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-
22,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมา คือ 29,001 บาทขึ้นไป จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.5, 22,001-29,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และต ่าวา่ 15,000 บาท จ านวน 64คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.0 ตามล าดบั 

1.2 ข้อมูลด้านการจัดการทางการตลาด 

 ขอ้มูลดา้นการจดัการทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที่อยู่
ในระดบัมากที่สุด คือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านกระบวนการ ส่วนด้านอยู่ในระดบัมาก คือด้าน
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นพนกังาน และดา้นการสร้าง และการน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ ตามล าดบั 

1.3 ข้อมูลการตัดสินใจใช้บริการรถรับจ้าง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง   

 การศึกษาเร่ือง การตดัสินใช้บริการรถร้างจ้าง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระ
ประแดง มีผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในข้อ การไม่ปฏิเสธรับ
ผูโ้ดยสาร จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมา คือ บริการที่ดี มีมาตรฐาน และมีความปลอดภยัในการ

ใชบ้ริการ จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการ จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.0 สามารถเลือกคนขบัเองได้ จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และการชกัชวนของคนสนิท และส่ือ
โฆษณาต่างๆ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 
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อภปิรำยผลกำรวจิัย 

 1. ด้านผลติภณัฑ์ การตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจ้าง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระ

ประแดง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด คือ
ความเสถียรของแอพพลิเคชัน่ และคุณภาพของแอพพลิเคชัน่ ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือความ

หลากหลายของบริการ และความเร็วของแอพพลิเคชัน่ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโชติมา ชูกุล 

(2559: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เรียกรถยนตโ์ดยสาร

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ
แอพพลิเคชัน่เรียกรถยนตโ์ดยสารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก ่ปัจจยั
ด้านกระบวนการบริการ และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่น ตามล าด ับในส่วนของลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัทางด้าน เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ต่างกนัหรือไม่ ผลการวจิยัพบวา่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่
รถยนตโ์ดยสาร โดยรวมไม่แตกต่างกนัในปัจจยัดา้นเพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน มีเพียง

ปัจจยัดา้นอายุที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ต่างกนั โดยกลุ่มคนที่อายุนอ้ยกวา่ 30 ปี จะมี
ค่าเฉลี่ยระดบัการใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่เรียกรถยนตโ์ดยสารมากกวา่กลุ่มคนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป 

 2. ด้านราคา การตัดสินใจใช้บริการรถรับจ้าง  GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระ

ประแดง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด คือ
ราคาเมื่อเทียบกบัคุณภาพ ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือราคาเมื่อเทียบกบัผูใ้ห้บริการรายอื่น และ

การระบุราคาของแต่ละเส้นทาง ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั สุวภิา รักษ์วงศ์ตระกูล (2560:บทคดัย่อ) ได้

ท  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อการใช้บริการเรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ Grab ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท าการส ารวจและเกบ็ข้อมูลผ่านแบบสอบถาม และได้รับข้อมูลแบบสอบถามที่มีข้อมูล
ครบถว้นจ านวน 422 ชุด ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการเรียกรถโดยสาร Taxi 
ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ Grab โดยเรียงล  า ดบัตามอิทธิพลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจจากมากไปนอ้ยไดแ้ก ่ปัจจยั

ด้านราคา ความรวดเร็ว และความเพียงพอต่อการให้บริการ ปัจจยัด้านกระบวนการปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และปัจจัยด้านบุคลากรและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพส าหรับในส่วนของลักษณะ
ประชากรศาสตร์ พบว่า ผู ้ใช้บริการที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่าง จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ

เรียกรถโดยสาร Taxi ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ โดยกลุ่มตวัอย่างที่มีการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือสูงกวา่ จะมี
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ความพึงพอใจมากกวา่ในกลุ่มอื่น ในขณะที่ลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นอายุ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ที่
แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

 3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย การตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานใน

อ าเภอพระประแดง โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากที่สุด คือจดจ าช่ือของแอพพลิเคชัน่ไดง่้าย และแอพพลิเคชัน่ใชง้านง่าย ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก คือ แอพพลิเคชัน่มีความน่าเช่ือถือ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ชนติา แหลมคม ,กุลกญัญา ณ ป้อม

เพช็ร (2561:บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการเรียกรถแทก็ซ่ีผ่าน

แอพพลิเคชัน่ Grab ของผูโ้ดยสารในเขตภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
อยู่ในช่วง 21-30 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ย

ประมาณ 25,001 – 30,000 บาท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ส าคญัที่สุดที่ท  า ให้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
Grab Taxi คือ สะดวกในการเรียกใช้บริการมากกว่ารถแท็กซ่ีทัว่ไป ใช้บริการ Grab Taxi ในช่วงเวลา 16.01 – 
22.00 น. มากที่สุด มีความถี่ในการเรียกใชบ้ริการไม่เกิน 4 ครั้ งต่อเดือน โดยส่วนใหญ่ตดัสินใจใช้บริการ Grab 

Taxi ดว้ยตนเอง สถานที่ที่เรียกใชบ้ริการมากที่สุดคือบา้น/ที่พกัอาศยั มีค่าใชจ่้ายโดยเฉลี่ยในการใชบ้ริการอยู่ใน
ระหวา่ง 151 – 250 บาท และมีจ  านวนผู้ร่วมเดินทางในการใชบ้ริการ Grab Taxi 2 คน พบวา่ระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการเรียกรถแท็กซ่ีผ่ านแอพพลิเคชั่น Grab ด้านสถานที่

ให้บริการ/ช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัส าคญัมากที่สุด รองลงมามีความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก ่ดา้น
ผลิตภณัฑ/์บริการ ดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพ ดา้นบุคลากรในการให้บริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
กระบวนการในการให้บริการ และด้านราคา ตามล าดบั โดยผู้โดยสารที่มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัให้

ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการเรียกรถแท็กซ่ีผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab ในเขต
ภาคกลางแตกต่างกนั และผูโ้ดยสารที่มีพฤติกรรมการใชบ้ริการแตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในการใชบ้ริการเรียกรถแทก็ซ่ีผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab ในเขตภาคกลางแตกต่างกนั 

 4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด การตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างาน

ในอ าเภอพระประแดง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก คือส่วนลดในการใช้บริการ การค้นหาบนส่ือออนไลน์ และการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ ตามล าดบั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยั ยุพเรศ พริิยพลพงศ์ (2558) ที่ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้

โมบายแอพพลิเคชัน่ ซ้ือสินคา้ผ่านทางสมาร์ทโฟนและแทบ็เล็ต ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่
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กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการส่งเสริม  การตลาดในระดบัมาก รองจากปัจจยัด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์ โดยให้ความส าคญักบัโปรโมชัน่นาที ทองมากที่สุด รองลงมาเป็นการรับประกนัสินค้า การเตือน
ส าหรับโปรโมชัน่ใหม่ และโปรโมชัน่พิเศษ ร่วมกบับตัรเครดิต ส าหรับงานวิจยัของวาชรัตน์ สิงห์โต (2557) 

เร่ือง “ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการ ใช้งานแอพพลิเคชัน่เรียกแท็กซ่ี ส าหรับผู้มีส่วนไดส่้วนเสียในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: Grab Taxi” พบวา่กลุ่มตวัอย่างมีความพอใจกบัการมีโปรโมชัน่ที่สามารถน าไปใช้

ลดราคาค่าโดยสาร ไดต้ลอดทั้งปี 

 5. ด้านพนกังานบริการ การตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจ้าง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอ

พระประแดง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด คือการบริการของคนขบั GRAB-TAXI ส่วน
ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือการบริการของแอพพลิเคชัน่ และความรู้ ความเช่ียวชาญในการแกไ้ข

ปัญหา ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั เกศิน ีศรีฟ้า (2548) ที่ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการรถ

แท็กซ่ี ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ผูใ้ช้บริการต้องการคือคนขบัรถแทก็ซ่ีที่  

พูดจาสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาทดี โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการด้านคนขบันอ้ย กวา่สภาพ
ความเกา่-ใหม่ของรถแทก็ซ่ี และความเร่งรีบในการเดินทาง โดยปัจจยัดา้นคนขบัแทก็ซ่ี กลุ่ม ตวัอย่างให้ปัจจยั
การขึ้นทะเบียนของคนขบัรถส าคญัมากที่สุด รองลงมาคือคนขบัเป็นสมาชิกของ  รายการวิทยุ อายุของคนขบั 

และคนขับรถเป็นผู้หญิง ตามล าด ับ คล้ายคลึงกบังานวิจ ัยของกรรณิการ์  กีรติโกศล (2549) ที่ ศึกษาเร่ือง 
“พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีมิเตอร์ของคนวยัท างานในเขต กรุงเทพมหานคร” พบวา่กลุ่มตวัอย่างมี
ทศันคติดา้นบุคคลในระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญักบัผู้ 22 ขบัที่มีความช านาญในเส้นทางจราจร ไม่พา

อ้อมมากที่สุด รองลงมาคือการแต่งกายสะอาด ใช้วาจาที่  สุภาพ มีบุคลิกน่าวางใจ และมีมารยาทในการขบัขี่ 
เคารพกฎจราจร ตามล าดบั 

 6. ด้านการสร้าง และลกัษณะการน าเสนอทางกายภาพ การตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจ้าง GRAB-TAXI 

ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด คือช่ือเสียงของแอพพลิเคชัน่ และให้รายละเอียดการบริการที่ชดัเจน ส่วนขอ้ที่มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือการรับประกนัความพอใจ และการคืนเงิน จ านวนปีที่ให้บริการ และรีววิการใช้
บริการผ่านแอพพลิเคชัน่ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยั กรรณิการ์ กีรติโกศล (2549) ที่ศึกษาเร่ือง 
“พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีมิเตอร์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้
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ความส าคญักบั ปริมาณรถแทก็ซ่ีที่มีเพียงพอต่อการให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือสภาพภายในห้องโดยสาร มี
การติดตั้งอุปกรณ์ส าคญัตามที่กฎหมายก  าหนด เช่น มิเตอร์ ตารางอตัราค่าโดยสาร เป็นตน้ สภาพรถทั้ง ภายใน 
ภายนอก มีสภาพใหม่ สะอาด น่าใช้ และมีหมายเลขทะเบียนรถ บตัรประจ าตวัผู ้ขบัแสดงอยู่ ในต าแหน่งที่
เห็นชดัสังเกตง่าย ตามล าดบั สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ปัทมา เทพทวี (2550) เร่ือง “ความพึงพอใจของ

ผูโ้ดยสารที่มีต่อการใชบ้ริการรถแทก็ซ่ีมิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูบ้ริโภคให้ ความส าคญัในระดบัปาน
กลางโดยให้ความส าคญักบัความเก่า-ใหม่ของรถมากที่สุด รองลงมาเป็น ความชดัเจนของป้ายทะเบียนทั้ง
ภายนอกรถและในรถ จ านวนรถที่เพียงพอต่อการให้บริการความเขม้ของฟิลม์ มีวทิยุส่ือสาร สีของรถ การแต่ง

รถ และยี่ห้อรถ ตามล าดบั 

 7. ด้านกระบวนการ การตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระ

ประแดง โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด 
คือความรวดเร็วในการให้บริการ และความถูกตอ้งในการให้บริการ ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ
สามารถติดต่อไดทุ้กครั้ งที่มีปัญหา ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั กรรณิการ์ กรีติโกศล (2549) ที่ศึกษาเร่ือง 

“พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ รถแทก็ซ่ีมิเตอร์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้

ทศันคติดา้นการใช ้ บริการแทก็ซ่ีท าให้ถึงที่หมายรวดเร็วทนัเวลามากที่สุด รองลงมาคือสามารถเรียกใชบ้ริการ
ไดทุ้ก สถานที่ มีความสะดวกในการรับ-ส่ง และประหยดัเวลาในการเดินทาง ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวจิัย 

 จากผลการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจใช้บริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอ
พระประแดง สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 
 3.1 ด้านผลิตภณัฑ ์พบว่า โดยภาพรวมการตดัสินใจใช้บริการรถรับจ้าง  GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยั

ท างานในอ าเภอพระประแดง อยู่ในระดบัมาก  

 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ แอพพลิเคชัน่ควรมีการอพัเดทรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ให้เหมาะสม
กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ แอพพลเิคชัน่ตอ้งมีการท างานที่รวดเร็ว ตอบสนองตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ มีความเสถียร และมีคุณภาพที่ด ี
 3.2 ดา้นราคา พบวา่ โดยภาพรวมการตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างาน
ในอ าเภอพระประแดง อยู่ในระดบัมาก 
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 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ เร่ืองของราคาในการเดินทางแต่ละครั้ งผูใ้ชบ้ริการจะค านึงถึงอตัราค่าบริการเป็น
หลกัวา่เหมาะสมที่จะจ่ายหรือไม ่ ถา้ไมม่ีโปรโมชัน่ส่วนลด ราคาในการโดยสารนั้นค่อนขา้งที่จะสูง ท าให้การ
ใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI อาจจะยงัไม่ตอบโจทยผ์ูใ้ชบ้ริการ  
 3.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ โดยภาพรวมการตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของ

กลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง อยู่ในระดบัมากที่สุด 
 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ ในการเรียกใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI เป็นเร่ืองทีง่่าย ในที่น้ีทางบริษทั
อาจเพิ่มค  าอธิบายการใชง้านผ่านทางแอพพลิเคชัน่ เพื่อง่ายต่อการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ    

 3.4 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด พบวา่ โดยภาพรวมการตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI 
ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง อยู่ในระดบัมาก 
 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ โปรโมชัน่บางรายการยงัไม่ตอบสนองต่อความตอ้งของผูใ้ชบ้ริการ ทางบริษทั

จะตอ้งท าโปรโมชัน่ที่ตอบสนองต่อความตอ้งการ เพื่อกระตุน้ให้เกดิการตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-
TAXI  
 3.5 ดา้นพนกังานบริการ พบวา่ โดยภาพรวมการตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่ม

คนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง อยู่ในระดบัมาก 
 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ ผูใ้ชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ให้ความส าคญักบัคนขบัรถเป็นอย่างมาก ใน
เร่ืองของมารยาทในการขบัรถ ความปลอดภยัจากคนขบัรถ เพือ่ให้ผูบ้ริการเกดิความประทบัใจ และกอ่ให้เกดิ

การชกัชวนต่อผูใ้ชบ้ริการรายใหม่ๆ   

 3.6 ดา้นการสร้าง และลกัษณะการน าเสนอทางกายภาพ พบวา่ โดยภาพรวมการตดัสินใจใชบ้ริการรถ
รับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุ่มคนวยัท างานในอ าเภอพระประแดง อยู่ในระดบัมาก 

 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ การแสดงความใส่ใจกเ็ป็นเร่ืองส าคญัที่ผูใ้ชบ้ริการตระหนกัถึง ทางบริษทัอาจ

เพิ่มเติมในเร่ืองของการแสดงความคิดเห็นหลงัใชบ้ริการ เป็นแสดงความใส่ใจลูกคา้ เพื่อใหเ้กดิความประทบัใจ
ในการใชบ้ริการ กอ่ให้เกดิการกระตุน้ในการตดัสินใจใชบ้ริการอีกครั้ ง  

 3.7 ดา้นกระบวนการ พบวา่ โดยภาพรวมการตดัสินใจใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI ของกลุม่คนวยั

ท างานในอ าเภอพระประแดง อยู่ในระดบัมากที่สุด 

 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ GRAB-TAXI มีจุดเด่นในความรวดเร็วในการให้บริการอยู่แลว้ ความถูกตอ้ง
แม่นย  าในการรับ-ส่งผูโ้ดยสาร เป็นอีกขอ้หน่ึงที่ทางบริษทัตอ้งให้ความส าคญักบัคนขบัรถ และทกุครั้ งที่มี
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ปัญหาในการให้บริการ บริษทัจะตอ้งรีบช่วยเหลือลูกคา้ในทนัที ควรมีการติดต่อ แกไ้ขปัญหาให้รวดเร็ว
เช่นเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะในกำรวจิัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรจะขยายขอบเขตงานวจิยัให้กวา้งขึ้นไปยงัจงัหวดัอื่นที่มีการใชบ้ริการรถรับจา้ง GRAB-TAXI 
เพื่อให้กลุม่ตวัอย่างที่น ามาท าการวเิคราะห์สามารถน ามาใชเ้ป็นตวัแทน ของกลุม่ประชากรไดด้ียิ่งขึ้น 
 2. หากมีขอบเขตระยะเวลาที่มากพอควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล อื่นๆ เช่น การ

สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) หรือ จดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีห่ลากหลาย
หรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
 3. เน่ืองจากผลการวจิยัในครั้ งน้ี กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ

ดา้นกระบวนการในการให้บริการเป็นอย่างมาก ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการ ศึกษาวจิยัในครั้ งต่อไป อาจศึกษาปัจจยัที่
เจาะจงไปในปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นกระบวนการในการให้บริการเป็นส าคญั เพื่อที่จะได้
ขอ้มูลเชิงลกึและละเอียดมากขึ้น 
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