
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 
เร่ืองการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใชของ

คนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI) 
แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบน

โลก (GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI) ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (สําหรับผูบริหาร) จังหวดัสมุทรสาคร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   จึงขอ
ความกรุณา และขอความรวมมือจากทานในการกรอกแบบสอบถามน้ี  และขอรับรองวาขอมูลท่ีได
จะใชเปนขอมูลเพื่อการศึกษาเทานั้น โดยไมมีการนําไปใชประโยชนอ่ืนหรือเปดเผยไมวากรณีใดๆ 
และขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี ้

น.ส.ภามะนี  ณ หนองคาย 
 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ในชอง (   )  หนาตัวเลือกท่ีตรงกับคําตอบของทาน หรือเติมคําลง
ในชองวางตามความเปนจริง 
 

สวนท่ี 1   ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 

1. อายุ 
  (   ) 1. 20 - 25 ป   (   ) 2. 41 – 45 ป 
  (   ) 3. 46 - 50 ป   (   ) 4. 50 ปข้ึนไป 
 

2. ระดับการศึกษา 
  (   ) 1. ประถมศึกษา  (   ) 2. มัธยมศึกษา, ปวช. 

(   ) 3. อนุปริญญาหรือเทียบเทา (   ) 4. ปริญญาตรี หรือสูงกวา 
 

3. ทานขับรถแท็กซ่ีมาแลวกีป่ 
  (   ) 1. 1-3  ป   (   ) 2. 4 – 6 ป 
  (   ) 3. 7 – 9 ป   (   ) 4. มากกวา 10 ป 
 

4. ภูมิลําเนาของทาน 
  (   ) 1. ภาคเหนือ   (   ) 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 
  (   ) 3. ภาคกลาง   (   ) 4. ภาคใต 
  (   ) 5.  ภาคตะวันออก  (   ) 6. ภาคตะวันตก 
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5. รถแท็กซ่ีท่ีทานใช 
  (   ) 1. รถสวนตัว   (   ) 2. รถเชา   

(   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 
 

6. สวนใหญทานขับรถแท็กซ่ีในชวงเวลาใด 
  (   ) 1. เวลากลางวัน  (   ) 2. เวลากลางคืน (   ) 3. ท้ัง 2 เวลา  
 

7. รายไดคาโดยสารตอเดือนหลังหักคาใชจาย 
  (   ) 1. ไมเกิน 5,000 บาท  (   ) 2. 5,001 – 10,000 บาท 
  (   ) 3. 10,001 – 15,000 บาท (   ) 4. 15,001 – 20,000 บาท 
  (   ) 5. 20,000 บาทข้ึนไป 
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สวนท่ี 2   ปจจัยสวนประสมการตลาดตอการนําระบบกําหนดตาํแหนงบนโลก (GPS) มาใชของ
คนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI) 
 
                                          ความสําคัญ 

 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ดานผลิตภัณฑ      

1)  เครื่อง GPS  มีคุณภาพ เปนผลิตภัณฑได
มาตรฐาน ที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานราชการ 

     

2)  เครื่อง GPS เปนยี่หอที่มีช่ือเสียง และผลิตจาก
ประเทศท่ีมีช่ือเสียง 

     

3) เครื่อง GPS มีการบริการแนะนําและแกไขปญหา
หลังการขายอยางรวดเร็ว 

     

4)  เครื่อง GPS ไดรับการรับรองระบบการบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2000 

     

5)  เครื่อง GPS ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

     

6)  มีบริการติดต้ังเคร่ือง GPS ให      

7)  มีคูมือการใชงานอยางละเอียด      

8)  เครื่อง GPS  มีความแข็งแรงทนทาน      

9)  เครื่อง GPS  มีความทันสมัย      

10)  เครื่อง GPS มีขนาดและรูปแบบสวยงาม      

11) ระบบ Global Positioning System(GPS) เปน
ระบบที่ใชงานงาย ไมซับซอน 

     

12) ระบบ Global Positioning System(GPS) เปน
ระบบที่มีความแมนยําไมมีขอผิดพลาด 

     

13) การใชระบบ Global Positioning System(GPS) 
ทําใหทราบความหนาแนนของเสนทางการจราจร 

     

14) ระบบ Global Positioning System(GPS) 
สามารถปองกันการโจรกรรมรถได 

     

15) การนําระบบ Global Positioning System(GPS) 
มาใชทําใหไดเปรียบมากกวาผูที่ไมไดใช 
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ความสําคัญ 
 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ดานผลิตภัณฑ      

16) ระบบ Global Positioning System(GPS) ชวยลด
ปญหาการจราจรได 

     

17) ระบบ Global Positioning System(GPS) ทําให
เกิดความรูสึกปลอดภัย 

     

18) การนํา GPS มาใชทําใหการบริการผูโดยสาร 
หรือผูใชบริการเปนระบบมากขึ้น 

     

19) การใชอุปกรณรับ-สง ขอมูลตําแหนงรถแท็กซี่
ผานระบบดาวเทียม GPS ชวยลดความสูญเสีย และ
ความเสี่ยงจากการแลนรถไปเรื่อย ๆ 

     

20)  อื่น ๆ (โปรดระบุ) : _______________      

ดานราคา 
1) ราคาคาบริการรายเดือน      

2)  ระยะเวลาในการชําระเงิน      

3)  ราคาอะไหล      

4)  ราคาไมเปล่ียนแปลงบอย      

5) การนํา GPS มาใชกับรถแท็กซี่ จะทําใหประหยัด 
ทั้งคานํ้ามันเช้ือเพลิงและคาใชจายอื่น 

     

ดานชองทางการจัดจําหนาย      

1)  มีบริการขนสงสินคาที่รวดเร็วและถูกตอง      

2)  กระบวนการสั่งซื้อไมยุงยาก      

3)  สามารถติดตอกับผูจําหนายสินคาไดสะดวก      

4)  มีสินคาพรอมขายตลอดเวลา      

5)  อื่นๆ โปรดระบุ.............................      
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ความสําคัญ 

 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

ดานการสงเสริมการตลาด      

1) การใช GPS เปนมาตรฐานตามนโยบายการ
ประหยัดพลังงานของรัฐบาล 

     

2)  มีเอกสารเก่ียวกับรายละเอียดทางเทคนิคของ
อุปกรณ  

     

3)  มีการจัดฝกอบรมใหความรูแกลูกคาฟรีอยาง  
สม่ําเสมอ 

     

4)  พนักงานขายสามารถแนะนําและแจงรายละเอียด
เก่ียวสินคาไดอยางถูกตองชัดเจน 

     

5)  กริยามารยาทพนักงานขาย      

6)  พนักงานขายมีความรูในตัวสินคา      

7)  มีการสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม      

8)  พนักงานมีความชํานาญในการแกไขปญหา      

9)  การโฆษณาในสื่อตางๆ       

10) อื่นๆ โปรดระบุ.............................      

 
 ปญหาท่ีเกิดจากการใชระบบ GPS 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 ขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ - สกุล นางสาวภามะนี  ณ หนองคาย 
 
วัน เดือน ป เกิด 6 กรกฎาคม 2519 
 
ประวัติการศึกษา  
 - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนปญญาวรคุณ 
 - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  จากโรงเรียนจนัทรประดิษฐารามวิทยาคม 
 - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ประวัติการทํางาน 
 - พ.ศ. 2541  สํานักงานวิจยัและพัฒนา  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 - พ.ศ. 2549 - 2551   ฝายทรัพยากรบุคคล 
  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

- พ.ศ. 2551 – ปจจุบัน  ฝายระบบและระเบียบงาน 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 


