
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใชของ 
คนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการนําระบบ
กําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI) กลุมตัวอยาง 
ท่ีใชศึกษาในคร้ังนี้ คือคนขับรถยนตรับจางสาธารณะในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 200 ราย   
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ีย  สามารถสรุป 
ผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังนี ้

 

สรุปผลการศึกษา   
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีอายุ 41-45 ป ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา ระยะเวลาในการขับรถแท็กซ่ี คือ 1-3  ป มีภูมิลําเนาคือ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
(อีสาน)  สวนใหญรถแท็กซ่ีท่ีใชคือ รถเชา ชวงเวลาขับรถแท็กซ่ีคือ เวลากลางวัน รายไดคาโดยสาร
ตอเดือนหลังหักคาใชจาย คือ 10,001-15,000 บาท  
   

สวนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตาํแหนงบนโลก (GPS) มาใชของ 
คนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)    

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสม
การตลาด  มีคาเฉล่ียรวมในระดับสําคัญปานกลางทุกปจจัย เรียงตามลําดับดังนี้  ดานผลิตภัณฑ  
ดานการสงเสริมการตลาด   ดานชองทางการจัดจําหนาย   และดานราคา   สรุปความสําคัญของ
ปจจัยไดตามตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี  24   แสดงปจจยัยอยของปจจยัสวนประสมการตลาดท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
      ของผูตอบ แบบสอบถาม 
 

อันดับ ปจจัยสวนประสมการตลาด ปจจัยยอยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 
1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ เคร่ือง GPS มีคุณภาพ เปนผลิตภัณฑได

มาตรฐานท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงาน
ราชการ   

2 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   การใช GPS เปนมาตรฐานตามนโยบายการ
ประหยดัพลังงานของรัฐบาล   

3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   กระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก  รองลงมาคือมี
บริการขนสงสินคาท่ีรวดเร็วและถูกตอง 

4 ปจจัยดานราคา   การนํา GPS มาใชกับรถแท็กซ่ี จะทําใหประหยัด
ท้ังคาน้ํามันเช้ือเพลิงและคาใชจายอ่ืน   

 
สวนท่ี 3  ปจจัยท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใชของ 

คนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)   จําแนกตามระดับการศึกษา  รถแท็กซ่ีท่ีใช  และรายไดคา
โดยสารตอเดือนหลังหักคาใชจาย 

 
ตารางท่ี  25  แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

อันดับ ระดับการศึกษา ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 
1 ประถมศึกษา เคร่ือง GPS มีคุณภาพเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐานท่ีไดรับ

การรับรองจากหนวยงานราชการ 
2 มัธยมศึกษา, ปวช. เคร่ือง GPS มีความทันสมัย 
3 อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา 
เคร่ือง GPS มีขนาดและรูปแบบสวยงาม 

4 ปริญญาตรีหรือสูงกวา เคร่ือง GPS มีขนาดและรูปแบบสวยงาม 
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ตารางท่ี  26  แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามรถแท็กซ่ีท่ีใช 

 

อันดับ ระดับการศึกษา ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 
1 รถสวนตัว พนักงานสามารถแนะนําและแจงรายละเอียดเกีย่วกับสินคาได

อยางถูกตองชัดเจน 
2 รถเชา เคร่ือง GPS มีคุณภาพเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐานท่ีไดรับ

การรับรองจากหนวยงานราชการ 
 

 
ตารางท่ี  27  แสดงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรก ของผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตามรายไดคาโดยสารตอเดือนหลังหักคาใชจาย 

 

อันดับ ระดับการศึกษา ปจจัยท่ีใหความสําคัญลําดับแรก 
1 ไมเกิน 5,000 บาท การใช GPS เปนมาตรฐานตามนโยบายการประหยัดพลังงาน

ของรัฐบาล        
และการใช GPS เปนมาตรฐานตามนโยบายการประหยัด
พลังงานของรัฐบาล  

2 5,001-10,000 บาท เคร่ือง GPS มีความทันสมัย 
3 10,001-15,000 บาท เคร่ือง GPS มีคุณภาพเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐานท่ีไดรับ

การรับรองจากหนวยงานราชการ 
4 15,001-20,000 บาท เคร่ือง GPS มีความทันสมัย 

 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใชของ 

คนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)   สามารถอภิปรายผลตามทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกีย่วของกบั
ทฤษฎีสวนประสมการตลาด   และทบทวนวรรณกรรมดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มากอันดับแรก คือ เคร่ือง GPS มีคุณภาพ เปนผลิตภัณฑไดมาตรฐานท่ีไดรับการรับรองจาก
หนวยงานราชการ    ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของบุญเสริม บูรณวัฒนาโชค  (2550) ท่ีศึกษา
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เร่ือง พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ือง GPS สําหรับรถยนตในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง 
คุณสมบัติของเคร่ืองคือ ความเท่ียงตรงแมนยําในการนําทางและความละเอียดของแผนท่ี 

ปจจัยดานราคา  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
อันดับแรก คือ การนํา GPS มาใชกับรถแท็กซ่ี จะทําใหประหยัดท้ังคาน้ํามันเช้ือเพลิงและคาใชจาย
อ่ืน  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของบุญเสริม บูรณวัฒนาโชค  (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
ผูบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ือง GPS สําหรับรถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองประหยัดคาใชจายคาน้ํามัน
เช้ือเพลิง 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย   จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากอันดับแรก คือ กระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก   ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของบุญเสริม บูรณวัฒนาโชค  (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยท่ีมีผล
ตอการเลือกซ้ือเคร่ือง GPS สําหรับรถยนตในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากในเร่ืองมีบริการซ้ือผานรานคาตัวแทนจําหนายของบริษัท   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากอันดับแรก คือ การใช GPS เปนมาตรฐานตามนโยบายการประหยัด
พลังงานของรัฐบาล    ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของบุญเสริม บูรณวัฒนาโชค  (2550) ท่ี
ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเคร่ือง GPS สําหรับรถยนตในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากในเร่ือง   การ
บริการการรับรูขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ต 
 
ขอคนพบ 

ขอคนพบจากการศึกษาการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก 
(GPS) มาใชของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะ (TAXI)   พบวา 
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรถแท็กซ่ีท่ีใช คือ รถเชา    โดยพบวารอยละ 47.0 
ชวงเวลาขับรถแท็กซ่ีเวลากลางวัน  และมีรายไดคาโดยสารตอเดือนหลังหักคาใชจาย 10,000-
15,000 บาท  
 2. ปจจัยดานผลิตภัณฑ     ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากในเร่ือง เคร่ือง  
GPS มีความทันสมัย   และเคร่ือง GPS มีขนาดและรูปแบบสวยงาม      
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 3.   ปจจัยดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 
พบวา   ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง  
 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ดานผลิตภัณฑ   จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก
ในเร่ือง  เคร่ือง GPS มีความทันสมัย  ดังนั้น  ผูจําหนายเคร่ือง GPS ควรใหความสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหไดรับมาตรฐาน และการรับรองจากหนวยงานราชการ  และมีความ
ทันสมัย   
 ดานราคา   จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในการนํา GPS มา
ใชกับรถแท็กซ่ีจะทําใหประหยัดท้ังคาน้ํามันเช้ือเพลงและคาใชจายอ่ืน ดังนั้น  ผูผลิต/จําหนาย GPS  
จึงควรใหความสําคัญในเร่ืองของราคาคาบริการ  ราคาอะไหล  ตลอดจนราคาคาบริการรายเดือนท่ี
ไมควรเปล่ียนแปลงบอย  นอกจากนั้นควรมีสวนลดราคาใหกับลูกคา 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในกระบวนการส่ังซ้ือไมยุงยาก  และมีบริการขนสงสินคาท่ีรวดเร็วและถูกตอง  ดังนั้น  ผูจําหนาย
เคร่ือง  GPS ควรใหความสําคัญในทุกกระบวนการส่ังซ้ือสินคาท่ีไมยุงยากซับซอน  และการมี
สินคาพรอมขายตลอดเวลา    ตลอดจนการอํานวยความสะดวกความสะดวกใหแกลูกคาในการ
ติดตอกับพนักงานขาย   และการมีบริการขนสงสินคาท่ีรวดเร็วและถูกตอง  สามารถติดตอกับผู
จําหนายสินคาไดสะดวก 
 ดานการสงเสริมการตลาด   จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในเร่ือง การใช GPS เปนมาตรฐานตามนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล  ดังนั้นผูจัด
จําหนาย ควรใหความสําคัญในการมีเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ  มีการจัด
ฝกอบรมใหความรูแกลูกคาฟรีอยางสมํ่าเสมอ  มีพนักงานขายสามารถแนะนําและแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับสินคาไดอยางถูกตองชัดเจน    ตลอดจนกิริยามารยาทพนักงานขาย  และพนักงานขายตองมี
ความรูในตัวสินคาท่ีสามารถแนะนําใหกับลูกคาได  และพนักงานมีความชํานาญในการแกไข
ปญหา นอกจากนั้นควร มีการสงเสริมการขาย เชน ลดแลก แจก แถม     และการโฆษณาในส่ือ
ตางๆ เพื่อประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักของลูกคามากข้ึน 
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สําหรับปญหาในเร่ืองของระบบงานขัดของไมสามารถใชงานได และมักเกิดขอมูล
คลาดเคล่ือน  และสัญญาณไมชัดเจนและการอยูในสถานท่ีอับสัญญาแสดงพิกัดมักคลาดเคล่ือนนั้น  
นั้น  ผูผลิตควรควรปรับปรุงตัวเคร่ือง  และระบบใหมีคุณภาพ    รวมท้ังควรปรับปรุงสัญญาณให
ครอบคลุมทุกเสนทาง 

สําหรับคาใชจายในการเชารถที่ติดต้ังระบบ GPS  มีราคาสูงกวารถท่ีไมไดติดต้ังระบบ 
GPS นั้น   ผูประกอบการควรต้ังราคาคาเชาใหเหมาะสม ไมควรตั้งราคาคาเชาแพงกวารถที่ไมได
ติดต้ังระบบ GPS   นอกจากนั้นชุดติดต้ังควรมีราคาถูกจัดเก็บคาบริการอยางมีระบบ 
 


