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บทคดัย่อ 

 
  การวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับ                  
การตัดสินใจใช้บริการเรียกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลิเคชัน่ของผู้ใช้บริการ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูท้ีใ่ชห้รอืเคยใชบ้รกิารเรยีกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล
ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ              
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้              
ในการทดสอบสมมติฐาน คอื การวเิคราะห์ค่าท ีเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตวัแปร 2 กลุ่ม              
ทีอ่สิระต่อกนั การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหค์วามสมัพันธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่าย
ของเพยีรส์นั  
  ผลการวจิยัพบว่า 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 34 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตร ี                
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมสีถานภาพโสด  
  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก                  
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบั
มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 และ 4.28 ตามล าดบั สว่นดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 4.10 4.20 และ 
4.11 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารเรียกรถยนตส์าธารณะสว่นบุคคลผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06  
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  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านกระบวนการ และ
ด้านลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารเรยีกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่ ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัปานกลาง ทิศทางเดียวกนั ส่วนด้านราคา และ           
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร การตดัสนิใจใชบ้รกิาร รถยนตส์าธารณะสว่นบคุคล แอพพลเิคชัน่ 
 

ABSTRACT  
 
 The purpose of this research is to study the service marketing mix related to consumer usage 
service decision for calling Taxi by application in Bangkok metropolitan area. The sample consisted of 
four hundred consumers who used calling Taxi by application in Bangkok. A questionnaire was used for 
data collection and the statistics for data analysis including percentage, mean and standard deviation. 
The statistical hypothesis testing included a t-test, an One-Way Analysis of Variance and the Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient. 
 The result of researching showed that the most of the sample were female and single status, 
25-34 years old that they work with private company in Bangkok. They graduated with a bachelor's 
degree and range of salary around 20,000 - 30,000 baht per month.  
 The samples focus on service marketing mix in a high level. The service marketing mix in the 
aspect of process and physical had the result in very high level (4.29 and 4.28). And the service 
marketing mix in the aspect of product, price, place and promotion had the result in high level (4.19, 
4.29, 4.20 and 4.11). 
 The samples focus on the decision for calling Taxi by application in high level (average 4.06).    
 The service marketing mix in the aspect of product, place, process and physical evidence had 
a relationship with decision for calling Taxi by application in Bangkok metropolitan area with in the same 
direction and at a moderate level the price and promotion had a relationship in the same direction and at 
a low level. 
 
Keyword: Service Marketing Mix, Consumer Usage Service, Calling Taxi, Application 
 
บทน า 
 กรุงเทพมหานคร คอื เมอืงหลวงของประเทศไทย ซึง่เป็นศูนยก์ลางความเจรญิในทุกๆ ดา้น เน่ืองจาก
พืน้ทีข่องความเป็นเมอืงหลวงทีม่กีจิกรรมต่างๆ กระจุกตวัอยู่อย่างหนาแน่น และแรงงานทีย่้ายเขา้มาสู่กรุงเทพ 
ท าให้เกิดปญัหาระบบคมนาคมขนส่งไม่สามารถรองรบัการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรที่รวดเรว็และไม่ตอบ 
สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ซึ่งการเดินทางในกรุงเทพมหานครปจัจุบนัต้องเผชิญกับ
การจราจรที่หนาแน่นจากรถจ านวนมหาศาล ทัง้รถยนต์ส่วนบุคคล รถจกัรยานยนต์ รถโดยสารประจ าทาง และ
รถจกัรยานทีไ่ดใ้ชถ้นนร่วมกนั และหากต้องการให้การเดนิทางรวดเรว็ยิง่ขึน้ กย็งัมรีถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้า
มหานคร (MRT) แต่กย็งัไม่สามารถเดนิทางไปในบางพื้นที่ได้ ท าให้รถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล (Taxi) เป็นอกี



3 
 

ทางเลอืกหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมมากส าหรบัการเดินทางในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นช่องทางการเดินทางที่สะดวก
รวดเรว็ และยงัมีให้บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง แต่พฤติกรรมของผู้โดยสารส่วนใหญ่ มีทศันคติด้านลบต่อการใช้
บริการรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล เน่ืองจากปญัหาการใช้บริการ เช่น การปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสาร                  
การเลอืกรบัเฉพาะผูโ้ดยสารชาวต่างชาต ินอกจากนัน้ยงัพบว่า รถบางคนัสภาพเก่าไม่พรอ้มใชง้าน คนขบัไม่น่า
ไวว้างใจ หรอือาจเป็นมจิฉาชพีทีแ่ฝงมาในรปูแบบของคนขบัรถยนตส์าธารณะสว่นบุคคล เป็นตน้ 
 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบัการคมนาคมขนส่ง ท าให้ปจัจุบนัมีแอพพลเิคชัน่ที่ใช ้            
ในการเรยีกรถยนต์สาธารณะสว่นบุคคล ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร โดยแอพพลเิคชัน่จะกระจายค าสัง่การถูกเรยีกรถของ
ผู้ใช้บริการไปยังคนขับผ่านระบบสมาร์ทโฟน ทัง้นี้ในประเทศไทยมีแอพพลิเคชัน่รูปแบบนี้  ซึ่งถูกใช้อย่าง
แพร่หลายในกรุงเทพมหานคร คอื Uber Taxi และGrab Taxi ซึ่งแอพพลเิคชัน่นี้จะช่วยยกระดบัการบรกิารของ
รถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อีกทัง้ยังเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย                   
แก่ผูใ้ชบ้รกิารรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล เนื่องจากผูข้บัต้องท าการระบุตวัตนดว้ยชื่อ นามสกุล เลขทะเบยีนรถ 
และรูปถ่ายของผูข้บั โดยผูใ้ชบ้รกิารจะเหน็ผลการประเมนิการใหบ้รกิารของผูข้บัคนนัน้ๆ ซึง่เป็นคะแนนประเมนิ
เฉลี่ยจากผู้ใช้บรกิารก่อนหน้าทัง้หมดที่เคยใช้บรกิาร ท าให้สามารถตัดสนิใจเลือกคนขบัรถได้ ซึ่งแนวคิดของ              
ทัง้สองบริษัทนี้ไม่ต่างกันมากนัก คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปรบัปรุงการท างาน ให้มี
ประสทิธภิาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารในยุคทีก่ารตลาดปจัจุบนัลูกคา้ เป็นศูนยก์ลาง 
(Customer centric) โดยต้องการสรา้งการบรกิารรูปแบบใหม่นี้ ทีเ่ปลีย่นวธิกีารเรยีกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล
แบบเดิมมาเป็นการสร้างเครอืข่ายขนส่งบนแอพพลิเคชัน่  ที่สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้ โดยผู้ใช้บรกิาร
จะต้องเปิดพกิดั GPS เพื่อให้คนขบัรถ ทราบว่าอยู่ทีไ่หน และระบบจะท าการคน้หารถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล            
ทีอ่ยู่ใกลท้ีส่ดุ ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารผ่านแอพพลเิคชัน่จะทราบว่า คนขบัทีจ่ะมารบัอยู่ทีไ่หนเช่นกนั โดยการบรหิารจัดการ
รถรูปแบบดงักล่าว จะท าใหร้ะบบการคมนาคมขนส่งสาธารณะมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ผูใ้ชบ้รกิาร 
ยงัได้รบัการบริการที่แน่นอน ไม่ถูกปฏิเสธการให้บรกิาร มีความสะดวกสบายในการเรียกใช้งาน อีกทัง้ยังมี               
ความปลอดภัยจากระบบติดตามต าแหน่งรถ ผ่าน GPS จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถแก้ไขปญัหาให้แก่
ผูใ้ชบ้รกิารในยุคปจัจุบนัได ้ 
 แอพพลเิคชัน่รูปแบบนี้มใีห้บรกิารในกรุงเทพมหานครตัง้แต่ปี 2556 (พเิชฐ ยิง่เกยีรติคุณ. 2558) จงึ  
ท าใหว้งจรชวีติผลติภณัฑข์องแอพพลเิคชัน่เรยีกรถยนตส์าธารณะสว่นบุคคลไม่ไดอ้ยู่ในช่วงการแนะน าผลติภณัฑ ์ 
แต่อยู่ในช่วงการเตบิโต ผูใ้ห้บรกิารจงึจ าเป็นต้องหาค าตอบว่าปจัจยัใดทีจ่ะช่วยใหเ้กดิการตดัสนิใจใชบ้รกิารของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนประสมทางการตลาดบริการก็เป็นปจัจยัที่จะท าให้เราทราบว่า
ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามส าคญักบัดา้นใดบา้ง เช่น ตราสนิคา้ของแอพพลเิคชัน่ทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กั แอพพลเิคชัน่
ออกแบบใหใ้ชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น ความเรว็ในการประมวลผลของแอพพลเิคชัน่ อตัราค่าโดยสารไม่เกนิมาตรฐาน
กรมการขนส่ง ความสะดวกในการเรยีกใชบ้รกิาร ความปลอดภยัในการช าระเงนิ มรีวีวิการใชบ้รกิารจากบุคคล
อื่นๆ มสี่วนลดส าหรบัสมาชกิ มคี าอธบิายขัน้ตอนการใชบ้รกิารและช าระเงนิทีช่ดัเจน  อพัเดตขอ้มลูดา้นต าแหน่ง  
GPS อย่างสม ่าเสมอ และการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นต้น ดงันัน้ผู้ใช้บรกิารจะตัดสนิใจ
เลือกใช้บริการของแอพพลิเคชัน่ที่มีส่วนประสมทางการตลาดบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แกป้ญัหาทีผู่ใ้ชบ้รกิารตอ้งการเลีย่งหลกีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์
กับการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลิ เคชัน่ของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะน าผลการวิจยัไปใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ปรบัปรุงรูปแบบช่อง
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ทางการใหบ้รกิาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด และสามารถน าผลวจิยัไปเป็นแนวทาง
การศกึษาและวจิยัดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในครัง้ต่อไป 
  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา
สงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี และสถานภาพสมรส 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารเรยีก
รถยนตส์าธารณะสว่นบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
อาชพี และสถานภาพสมรส 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิ
การตลาด กายภาพ กระบวนการ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจใชบ้รกิารเรยีกรถยนตส์าธารณะสว่นบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี และสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเรยีกรถยนต์
สาธารณะสว่นบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่แตกต่างกนั 

2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจ                
ใชบ้รกิารเรยีกรถยนตส์าธารณะสว่นบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 57-59) 
กล่าวว่า ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้
อาชพี การศึกษา เหล่านี้เป็น เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะ              
ทีส่ าคญัและสถติิที่วดัได้ของประชากร รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าดว้ยแปรอื่นในขณะที่ลกัษณะด้านจติวทิยา
และสงัคม วฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถ
เขา้ถึงและมปีระสทิธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัซึ่งสอดคล้องกบั              
ตวัแปรด้านประชากรศาสตรข์องงานวจิยันี้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้สถานภาพ โดยแต่ละบุคคล 
จะมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารเรยีกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ที่แตกต่างกนัไปตามลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร ์ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2552) กล่าวว่า สว่นประสมการตลาดอาจเรยีกอกีอย่างหน่ึงว่าปจัจยัภายในทางการตลาดหรอืปจัจยัทางการตลาด 
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(Internal marketing factor หรือ Marketing factor) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่บริษัทควบคุมได้ ต่อมามีการปรับปรุง               
ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจบริการดังนัน้  การให้บริการ แบบประสมประสาน 7 ประการ 
ประกอบดว้ย 1. ผลติภณัฑ์ 2. ราคา 3. สถานทีท่ าเลทีต่ัง้ 4. การส่งเสรมิการตลาด 5. กายภาพ 6. บุคลากร และ 
7. กระบวนการ เน้นถงึการวางแผนและการบรหิาร กจิกรรมการตลาด การปฏบิตักิาร และทรพัยากรมนุษย ์ของ
การให้บริการ เพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยในครัง้นี้ ผู้วิจ ัยจึงน าทฤษฎี               
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเรียกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่ ไดแ้ก่ 1. ผลติภณัฑ ์(Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 4. การส่งเสรมิ
ทางการตลาด (Promotion) 5. ดา้นกระบวนการ (Process) 6.ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยไม่
น าปจัจยัด้านพนักงาน (People) มาท าการวจิยัในครัง้นี้ เนื่องจากผลติภณัฑ์ในการวจิยัครัง้นี้ คอื แอพพลเิคชัน่              
ทีใ่ชส้ าหรบัการเรยีกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล ท าใหไ้ม่มตีวับุคคลหรอืพนักงานทีจ่ะบรกิารผูใ้ชบ้รกิารไดต้าม
ความหมายของแนวคดิและทฤษฎขีา้งต้น ซึง่ส่วนประกอบ 6 ตวัทีเ่ลอืกมามคีวามเกีย่วพนักนั และเท่าเทยีมกนั
ขึน้อยู่กบัผู้บรหิารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นน ้าหนักที่ปจัจยัใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดเป้าหมาย 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการ ศิรวิรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2552)             
กล่าวว่า กระบวนการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค (Buyer’s Decision Process) หมายถึง ขัน้ตอนการตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้หรอืบรกิารของผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คอื การรบัรูถ้งึความต้องการ การคน้หา
ขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัซือ้ ขัน้ตอนดงักล่าวอาจขา้มหรอืยอ้นกลบัไป
เริม่ข ัน้ตอนใดก่อนกไ็ด ้ซึง่จะแสดงให้เหน็ว่าการะบวนการซือ้เริม่ต้นก่อนการซือ้จรงิ มผีลกระทบหลงัจากการซื้อ  
ซึ่งมีความสอดคล้องกบังานวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัจงึน าทฤษฎีการตัดสนิใจใช้บรกิารเพียง 4 ขัน้ตอน โดยไม่น า
ขัน้ตอนที ่5 พฤตกิรรมหลงัการซื้อมาท าการวจิยัในครัง้นี้ เนื่องจากตวัแปรตามในการวจิยัครัง้นี้คอื การตดัสนิใจ  
ใช้บรกิารเรียกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลิเคชัน่ในของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร              
จงึท าใหไ้ม่จ าเป็นตอ้งศกึษาพฤตกิรรมหลงัการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิาร 
 ข้อมูลแอพพลิเคชัน่เรียกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล กรมการขนส่งทางบกสนับสนุนการเรยีก
รถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านแอพพลิเคชัน่  เพื่อยกระดบัการให้บรกิารรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลอย่าง             
เป็นรูปธรรม แอพพลเิคชัน่เรยีกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลไม่ผดิกฎหมายหากผู้ให้บรกิารปฏบิตัิตามเงื่อนไข           
การให้การบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น รถต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ(ป้ายเหลือง) มีกรมธรรม์
ประกนัภยั ผูข้บัขีต่อ้งมใีบอนุญาตขบัรถยนต์สาธารณะ และใชอ้ตัราค่าโดยสารตามทีท่างราชการก าหนด ซึง่หา้ม
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายด า) มาให้บริการรบัส่งผู้โดยสาร เพราะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต ์             
พ.ศ.2522 ฐานใชร้ถยนตผ์ดิประเภทจากทีจ่ดทะเบยีนไว ้(สนิท พรหมวงษ์. 2560) 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้น้ี คอื ผูท้ีใ่ชห้รอืเคยใชบ้รกิารเรยีกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทาง

แอพพลเิคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรที ่
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้น้ี คือ ผู้ที่ใช้หรือเคยใช้บริการเรียกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล            

ผ่านทางแอพพลิเคชัน่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึค านวณ              
โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากร (Taro Yamane. 1973) และได้ก าหนด               
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ค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาดทีย่อมรบัไดไ้ม่เกนิ 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 385 คน และเพิม่เตมิจ านวน
อกี 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน จ านวนกลุ่มตวัอย่างคอื 400 ตวัอย่าง 

วิธีสุ่มตวัอย่าง 
1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง จ านวน 200 ตวัอย่าง 
ขัน้ที 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากเขตพื้นที่               

ในกรุงเทพมหานครโดยไม่มีการใส่คืน (Sampling Without Replacement) จ านวน 5 เขตจากทัง้หมด 50 เขต              
ซึง่ผลการจบัฉลาก ไดแ้ก่ เขตบางรกั เขตปทุมวนั เขตราชเทว ีเขตจตุจกัร และเขตพระนคร 

ขัน้ที ่2 การสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า  (Quota Sampling) โดยน ากลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืกมาแบ่งใหไ้ดส้ดัส่วน
ในแต่ละเขตพืน้ที ่จ านวน 5 เขต ใหไ้ดส้ดัสว่นทีเ่ท่ากนัในแต่ละเขตไดพ้ืน้ทีล่ะ 40 คน เท่าๆกนั 

ขัน้ที่ 3 การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Accidental Sampling) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง            
จากพืน้ทีท่ีเ่ลอืกไวใ้นขัน้ตอนที ่1 และขัน้ตอนที ่2 จนครบ 400 ตวัอย่าง 

2. เกบ็รวบรวมขอ้มลูผ่านทางออนไลน์ 200 ตวัอย่าง  
สรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจยัครัง้นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อส าหรบัวิจยั  

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บรกิารเรยีกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล           
ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 3 สว่น  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี และสถานภาพการสมรส โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-
Ended Question) มคี าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 
(Interval Scale) ใชม้าตรวดัแบบ Rating Scale ม ี5 ระดบั จ านวน 25 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจใช้บริการเรียกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกายภาพ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึง่เป็น
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใชม้าตรวดัแบบ Rating Scale ม ี5 ระดบั จ านวน 4 ขอ้ 
 ขัน้ตอนในการสรา้งแบบสอบถาม 
 1. ศกึษาค้นคว้าถึงวธิกีารสรา้งแบบสอบถาม ได้แก่ ประเภท เนื้อหา รูปแบบ การใช้ค าพูด ของแต่ละ
แบบสอบถามจากเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎหีลกัการงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีศ่กึษา เพื่อก าหนดเป็นแนวทาง
ในการสรา้งแบบสอบถาม 
 2. สรา้งแบบสอบถามและน าเสนอต่ออาจารยเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ขอค าแนะน า มาปรบัปรุงแกไ้ข 
เนื่องจากการศึกษาครัง้นี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจยั ผู้ศึกษาจึงมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability) ดงันี้ 
 จากการน าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมัน่ จ านวน 40 ชุด ซึง่ไดค่้าสมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบคั โดย
แยกเป็นแต่ละดา้น ดงันี้ 
 ดา้นผลติภณัฑ ์   มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  0.722 
 ดา้นราคา   มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  0.766 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั   0.815 
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 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด   มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั   0.733 
 ดา้นกระบวนการ   มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั   0.874 
 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั   0.787 
 ดา้นการตดัสนิใจใชบ้รกิาร  มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั   0.755 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 34 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน          
20,001–30,000 บาท ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมสีถานภาพโสด 
 2. การวเิคราะหข์อ้มูลส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ด้านกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก มีค่าเฉลี่ย            
เท่ากบั 4.19 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูใ้ช้บรกิารที่ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดต่อแอพพลเิคชัน่
ออกแบบใหใ้ชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น และความเรว็ในการประมวลผลของแอพพลเิคชัน่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  4.24 และ 
4.21 ตามล าดบั และผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมาก ต่อความน่าเชื่อถอืของแอพพลเิคชัน่ และ
ตราสนิคา้ของแอพพลเิคชัน่ทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 และ 4.15 ตามล าดบั 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุต่อการแสดงค่าโดยสารทีช่ดัเจน
และถูกต้อง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 และผู้ใช้บรกิารที่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากต่ออตัราค่าโดยสาร
เหมาะสมกบัการใหบ้รกิาร, อตัราค่าโดยสารไม่เกนิมาตรฐานกรมการขนส่ง และอตัราค่าโดยสารถูกกว่าการเรยีก
รถยนตส์าธารณะสว่นบุคคล (Taxi) บนถนนดว้ยตนเอง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13, 4.10 และ 3.89 ตามล าดบั 
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  โดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมาก         
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดต่อความ
ปลอดภยัในการช าระเงนิ และความสะดวกในการเรยีกใชบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 และ 4.27 ตามล าดบั และ
ผูใ้ช้บรกิารที่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากต่อความหลากหลายของรูปแบบในการช าระเงิน เช่น เงนิสด 
บัตรเดบิต บัตรเครดิต เป็นต้น และความง่ายในการปฏิเสธที่จะรบับริการเมื่อข้อมูลไม่ตรงกบัข้อตกลง เช่น 
ทะเบยีนรถ ชื่อผูข้บัขี ่เป็นตน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 และ 4.05 ตามล าดบั 
 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก            
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดต่อการ
ให้ส่วนลดพิเศษตามช่วงเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 และผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัมาก            
ต่อการใหส้่วนลดพเิศษส าหรบัสมาชกิ, การพจิารณาความเหน็จากบุคคลอื่นในแอพพลเิคชัน่ก่อนตดัสนิใจเรยีกใช้
บรกิาร, การส่งเสรมิการตลาดร่วมกบับตัรเครดติหรอืเครอืข่ายสญัญาณโทรศพัทม์อืถอื และการโฆษณาผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ นิตยสาร และอนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20, 4.11, 4.09 และ 3.91 ตามล าดบั 
 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.29 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุต่อการตรวจสอบ
สถานะและติดตามการเดนิทางผ่าน GPS, ความรวดเรว็ในการค้นหาจุดรบั-ส่ง, ความรวดเรว็ของแอพพลเิคชัน่           
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ในการหารถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล (Taxi) ที่ใกล้ที่สุด และค าอธิบายขัน้ตอนการใช้บริการ และขัน้ตอน                
การช าระเงนิมคีวามชดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38, 4.36, 4.24 และ 4.21 ตามล าดบั  
 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัความส าคญัมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.28 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากที่สุดต่อการรกัษา            
ความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล, การใชง้านแอพพลเิคชัน่ไม่ยุ่งยาก และการอพัเดตขอ้มูลดา้นต าแหน่ง GPS 
อย่างสม ่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38, 4.34 และ4.29 ตามล าดับ และผู้ใช้บริการที่ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากต่อการพฒันาดา้นเทคโนโลยขีองแอพพลเิคชัน่อย่างต่อเนื่อง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 
 3. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลการตดัสนิใจใชบ้รกิารเรยีกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่
ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการตัดสินใจใช้บริการเรียกรถยนต์
สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่โดยรวม อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 เมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารเพราะไดร้บัค าแนะน าจากบุคคลอื่น ในระดบั
มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.29 รองลงมาคอืผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารเพราะ          
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิ การตัดสนิใจใช้บรกิารเพราะสามารถเลือกผู้ขบัขี่ได้ และการตัดสนิใจ                 
ใชบ้รกิารเพราะไม่มรีถ Taxi บนถนนใหเ้รยีกหรอืไปยงัสถานทีท่ีท่่านตอ้งการ ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13, 
3.94 และ 3.88 ตามล าดบั 
 4. ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี และสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเรยีกรถยนต์
สาธารณะสว่นบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ไม่แตกต่างกนั 
 5. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย               
ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้บรกิารเรยีกรถยนต์สาธารณะ
สว่นบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 
 6. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์
กบัการตัดสนิใจใช้บริการเรียกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลิเคชัน่  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่า 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาการวจิยัเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
เรยีกรถยนตส์าธารณะสว่นบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัพบประเดน็
ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ผู้ใช้บรกิารที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด รายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน อาชพี และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเรยีกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล
ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจากปจัจุบนัเทคโนโลยไีดพ้ฒันา
ไปอย่างมาก และความกา้วหน้าของเทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตทีไ่ดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนั ทีท่ าใหก้าร
ตดิต่อสื่อสารกนันัน้สามารถท าไดง้่ายขึน้ของคนทุกเพศ ทุกวยั และทุกระดบัชนชัน้ของสงัคม ไม่ว่าจะเป็นนกัเรยีน 
นักศึกษา พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัว หรือพ่อบ้าน/แม่บ้าน เพราะคนส่วนใหญ่ต่างให้
ความส าคญักบัความรวดเรว็ และสะดวกสบายในการด าเนินชีวติประจ าวนั ซึ่งการเรยีกใช้บรกิารเรยีกรถยนต์
สาธารณะสว่นบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ เป็นระบบเรยีกใชบ้รกิารผ่านแอพพลเิคชัน่ทางโทรศพัทม์อืถอื เป็นการ
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ตอบโจทยก์ารเขา้ถงึการใหบ้รกิารทางเลอืกในการใชบ้รกิารรถแทก็ซีม่าตรฐานใหม่ ผ่าน Smart Phone สามารถ
ใช้บรกิารได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย ตอบโจทย์ความทันสมัยในยุคดิจิทัล สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปจัจยัประชากรศาสตรด์า้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลไม่แตกต่างกนั  
 2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลติภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจใช้บรกิารเรยีก
รถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธก์นั
ในระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั เนื่องจากผลติภัณฑ์ที่มีคุณภาพดมีกัจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้า
ไดม้าก รวมถงึในดา้นรูปลกัษณ์ทีส่ามารถ มองเหน็ รบัรูแ้ละสมัผสัได้ดว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 เช่น การออกแบบ
แอพพลเิคชัน่ให้ใชง้านง่ายไม่ซบัซ้อน ความเรว็ในการประมวลผล นอกจากนี้ยงัรวมถึงความน่าเชื่อถือ ชื่อเสยีง 
ของแอพพลิเคชัน่ด้วย ทัง้หมดนี้ ล้วนเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจใช้บริการได้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทุามาศ จนัทรถาวร (2556) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้า บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศกึษาพบว่าปจัจยั
สว่นประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้บน Facebook ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารเรยีกรถยนต์
สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลิเคชัน่ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสมัพันธ์กัน                   
ในระดบัน้อย ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากราคาเป็นตน้ทุนของผูใ้ชบ้รกิาร โดยมกัจะพจิารณาเปรยีบเทยีบระหว่าง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นัน้ เช่น อัตราค่าโดยสารเป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่ง               
ราคาเหมาะสมกบัการให้บริการ และมีการแสดงค่าโดยสารที่ชัดเจนและถูกต้อง เมื่อพิจารณาความสมัพันธ์              
ทัง้หมดแล้ว  ก็จะท าให้ เกิดการตัดสินใจใช้บริการได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
ปุลณชั เดชมานนท ์(2556) ศกึษาเรื่องการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในช่วงเวลาจ ากดั พบว่า
ส่วนประสม ทางการตลาด ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์             
ดา้นระยะเวลา อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 4. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้
บรกิารเรียกรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ความสมัพันธ์กนัในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นกิจกรรม         
ที่เกี่ยวกบัการอ านวยความสะดวก ความปลอดภยัในการช าระเงนิ รวมถึงความหลากหลายของรูปแบบในการ
ช าระเงนิ ทีน่ าเสนอบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่มคีวามความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ นารรีตัน์ หาญถาวรชยักจิ (2557) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง ทศันคตสิว่นประสมทางการตลาดบรกิาร
และพฤติกรรมการใช้บรกิาร E-Banking ของผู้ใชบ้รกิารทางการเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ E-Banking                
ของผูใ้ชบ้รกิารทางการเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 5. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
เรยีกรถยนตส์าธารณะสว่นบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธ์
กนัในระดบัน้อย ในทิศทางเดียวกนั เนื่องจากการส่งเสรมิการตลาด เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคญัในการ
ตดิต่อสือ่สารระหว่างผูข้ายกบัลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ขา่วสารหรอืชกัจงูใหเ้กดิพฤตกิรรม
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การใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ พิทักษ์รกัธรรม (2556) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าออนไลน์ของผู้บรโิภค พบว่า ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดส่งผลต่อ          
การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทางสงัคมออนไลน์ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05  
 6. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารเรยีก
รถยนต์สาธารณะส่วนบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธก์นั
ในระดบัปานกลาง ในทิศทางเดียวกนั เนื่องจากกระบวนการมีความเกี่ยวขอ้งกับระเบียบ ขัน้ตอน และวิธกีาร
ปฏบิตัใินดา้นการบรกิารทีผู่ผ้ลติหรอืผูจ้ าหน่ายน าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อมอบการบรกิารทีถู่กตอ้งและรวดเรว็ 
และความเสมอภาคเท่าเทยีมกนัแก่ผู้บรโิภค ซึ่งจะท าให้ผู้บรโิภคเกดิความประทบัใจและเกดิพฤติกรรมการใช้
บรกิาร สอดคลอ้งกบับทความของ กนกพรรณ สุขฤทธิ ์(อา้งในโสภติา รตันสมโชค. 2558) กล่าวว่า กระบวนการ 
เป็นกจิกรรมทีส่มัพนัธก์บัระเบยีบวธิกีารและงาน ปฏบิตัใินดา้นการบรกิารทีน่ าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อมอบการ
ให้บรกิารอย่างถูกต้องรวดเรว็ โดยใน แต่ละกระบวนการสามารถมไีด้หลายกจิกรรม ตามแต่รูปแบบและวธิกีาร
ด าเนินงานขององค์กร ซึ่ง หากว่ากจิกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการมคีวามเชื่อมโยงและประสานกนั จะท าให้
กระบวนการ โดยรวมมปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ 
 7. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารเรยีกรถยนต์
สาธารณะสว่นบุคคลผ่านทางแอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั
ปานกลาง ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากการพฒันาดา้นเทคโนโลยขีองแอพพลเิคชัน่อย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ และ
พฒันารูปแบบการให้บรกิาร เป็นการสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ได้รบัรูถ้งึคุณภาพ รวมไปถึงผลประโยชน์อื่นๆ เช่น 
การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็  สอดคล้องกบัทฤษฏขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า การจดัเหตุการณ์
ทางกายภาพ (Physical evidence) คอื สิง่จูงใจทีส่ามารถมองเหน็ไดซ้ึง่จะน าไปสูก่ารเกดิคุณภาพในการใหบ้รกิาร 
และสอดคล้องกบับทความของสมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546) กล่าวว่า ลกัษณะกายภาพ เป็นสิง่ที่ลูกค้าสามารถ
สมัผัสจับต้องได้ในขณะที่ยังใช้สินค้าหรือบริการอยู่นอกจากนี้ อาจหมายความถึง สญัลักษณ์ที่ลูกค้าเข้าใจ
ความหมายในการรบัขอ้มลู จากการท าการสือ่สารทางการตลาดออกไปในสาธารณะ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกายภาพ ฝ่ายการตลาดควรมีการควรมีงบลงทุนเพิ่ม               
เพื่ออพัเดตขอ้มูลด้านต าแหน่ง GPS อย่างสม ่าเสมอ และมุ่งเน้นการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล 
พรอ้มทัง้ท าใหก้ารใชง้านแอพพลเิคชัน่ไม่ยุ่งยากตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร 
 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ ฝา่ยพฒันาผลติภณัฑต์อ้งตรวจสอบความรวดเรว็
ในการคน้หาจุดรบั-ส่ง ความเรว็ในการแสดงต าแหน่ง GPS และความรวดเรว็ของแอพพลเิคชัน่ในการหารถยนต์
สาธารณะส่วนบุคคล (Taxi) ที่ใกล้ทีสุ่ดอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้ให้ค าอธบิายขัน้ตอนการใช้บรกิารและช าระเงนิ            
ทีช่ดัเจนบนหน้าจอแอพพลเิคชัน่ 
 3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ฝ่ายบัญชีและการเงินต้องมี
กระบวนการท างานที่ท าให้การช าระเงนิมีความปลอดภัยสูง โดยมีรูปแบบในการช าระเงนิที่หลากหลายด้วย               
เพื่อเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูใ้ช้บรกิาร (เงนิสด/บตัรเดบติ/บตัรเครดติ) ซึง่ผู้ใชบ้รกิารต้องมคีวามสะดวกในการเรยีก 
และการปฏเิสธทีจ่ะรบับรกิารเมื่อขอ้มลูไม่ตรงกบัขอ้ตกลง เช่น ทะเบยีนรถ ชื่อผูข้บัขี่ไดง้่าย 
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 4. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ต้องออกแบบแอพพลเิคชัน่ 
ใหใ้ชง้านง่ายไมซ่บัซอ้น การประมวลผลทีร่วดเรว็ และฝา่ยการตลาดตอ้งมุ่งพฒันาใหต้ราสนิคา้มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กั
ว่าเป็นแอพพลเิคชัน่ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืสงูในตลาดแอพพลเิคชัน่ส าหรบัเรยีกใชบ้รกิารรถยนตส์าธารณะส่วนบุคคล 
(Taxi) 
 5. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ฝ่ายการตลาดต้องท าการสื่อสาร
การตลาดอย่างสม ่าเสมอ โดยให้ส่วนลดพิเศษส าหรบัสมาชกิ ส่วนลดพิเศษตามช่วงเวลา และให้ความสะดวก
ส าหรบัผู้ที่เคยใช้บริการแล้ว ได้แสดงความคิดเห็นหลังการใช้ เพราะผู้บริโภค ในปจัจุบันให้ความส าคัญกับ              
การเชื่อค าวจิารณ์ของบุคคลอื่นมากกว่าผูท้ีใ่หบ้รกิาร ทัง้น้ีฝ่ายการตลาดต้องประชาสมัพนัธผ์่านสื่อโฆษณาต่างๆ 
เช่น ทางอนิเตอรเ์น็ตทีอ่ยู่ในชวีติประจ าวนัของผูใ้ชบ้รกิาร 
 6. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา ฝ่ายการตลาดควรมกีารก าหนดราคาชดัเจนและถูกต้อง 
เหมาะสมกบัการให้บริการ โดยราคาจะต้องเป็นมาตรฐานตามประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกบัการ
ก าหนดอตัราค่าจา้งโดยสารส าหรบัรถยนตอ์ย่างเคร่งครดั  
 
ประกาศคณูุปการ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณา อย่างยิ่งจาก              
อาจารยด์ร. อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ และกรรมการควบคุมสารนิพนธท์ุกท่านที่ไดเ้สยีสละ
เวลาให้ค าปรกึษา แนะน า ขอ้เสนอต่างๆ ที่มคีุณค่า รวมถึงตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการท าวจิยัครัง้นี้ 
เพื่อน ามาปรบัปรุงใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์  
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ และอาจารย ์ดร. ศุภญิญา ญาณสมบูรณ์ ทีใ่ห้
ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามคุณภาพเครื่องมือ รวมถึงให้ค าปรึกษาในการแก้ไข
แบบสอบถามใหม้คีวามน่าเชื่อถอืเป็นอย่างดยีิง่ ผูว้จิยัซาบซึง้ในความปรารถนาดขีองท่านอาจารยเ์ป็นอย่างยิง่  
 ขอกราบขอบพระคุณเหล่าคณาจารยภ์าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
(ประสานมติร) ทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิ ์ประสาทวชิาความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั ตลอดจนเจา้หน้าทีใ่นภาควชิาทุกท่านทีอ่ านวย
ความสะดวกในดา้นต่างๆ รวมถงึเพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เอกการตลาด รุ่น 18 ทุกท่าน 
ทีใ่หค้ าปรกึษาและใหค้ าแนะน าทีด่ตีลอดมา 
 คุณประโยชน์และคุณงามความดใีดๆ ทีไ่ดร้บัจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดา ครอบครวั 
ญาตพิีน้่อง ตลอดจนอาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หก้บัผูว้จิยั ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์
ดว้ยด ี
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