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สารบัญตาราง 

 
ตาราง  หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 16 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 17 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาใน

การขับรถแท็กซ่ีป 17 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิลําเนา 18 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรถแท็กซ่ีท่ีใช 18 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาขับรถ

แท็กซ่ี 19 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดคา

โดยสารตอเดือนหลังหักคาใชจาย 19 
8 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ

ความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนง
บนโลก (GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI) 20 

9 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบน
โลก (GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)   23 

10 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการนําระบบ
กําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ 
(TAXI) 24 

11 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ
ความสําคัญของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการนําระบบ
กําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ 
(TAXI)   25 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

12 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มา
ใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)  จําแนกตามระดับการศึกษา 27 

13 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานราคา  ท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใช
ของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)   จําแนกตามระดับการศึกษา 31 

14 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบน
โลก (GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)  จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 33 

15 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบน
โลก (GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)  จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 35 

16 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มา
ใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)    จําแนกตามรถแท็กซ่ีท่ีใช 38 

17 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใช
ของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)    จําแนกตามระยะเวลาขับรถ
แท็กซ่ี 41 

18 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  ท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบน
โลก (GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)    จําแนกตาม
ระยะเวลาขับรถแท็กซ่ี 42 
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19 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบน
โลก (GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)    จําแนกตามรถ
แท็กซ่ีท่ีใช 43 

20 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มา
ใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)  จําแนกตามรายไดคาโดยสาร
ตอเดือนหลังหักคาใชจาย 45 

21 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใช
ของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI) จําแนกตามรายไดคาโดยสารตอ
เดือนหลังหักคาใชจาย 49 

22 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบน
โลก (GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)  จําแนกตาม
รายไดคาโดยสารตอเดือนหลังหักคาใชจาย 51 

23 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานการสงเสริมาการตลาดท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบน
โลก (GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)    จําแนกตาม
รายไดคาโดยสารตอเดือนหลังหักคาใชจาย 53 

24 แสดงปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใหความสําคัญเปนอันดับ
แรกของผูตอบ แบบสอบถาม 58 

25 แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 58 

26 แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ 59 
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แบบสอบถามจําแนกตามรถแท็กซ่ีท่ีใช 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตาราง  หนา 

27 แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามรถแท็กซ่ีท่ีใช 59 

 


