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ความรู้ ทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรมท่ีมีตอ่ 
โครงการบริหารจดัการทดลองเดนิรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย ุศกึษาเฉพาะผู้ใช้บริการ  

“KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIORAL INCLINATION WITH REGARD TO 

EXPERIMENTAL PROJECT ON MANAGEMENT OF TAXIS FOR DISABLED AND ELDERLY 

PEOPLE.”  

 
นางสาวสภุาจิตต์ เคลือบแก้ว และ รศ.แอนนา  จมุพลเสถียร 

 
สาขาวิชาการจดัการการสือสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ือง“ความรู้ ทศันคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการบริหารจดัการทดลองเดินรถ
แท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและสงูอาย ุศกึษาเฉพาะผู้ ใช้บริการ” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษา  ความรู้ ทศันคต ิ
และแนวโน้ม พฤตกิรรม ท่ีมีตอ่โครงการบริหารจดัการทดลองเดนิรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอายุ  

 โดยท าการศกึษาเก็บข้อมลู กบักลุม่ตวัอย่างผู้ดแูลผู้พิการ ท่ีมีอาย ุ25 ปีขึน้ไป อาศยัอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร เคยใช้บริการโครงการบริหารจดัการทดลองเดินรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สูงอาย ุ
อย่างน้อย 1 ครัง้ จ านวน 160 คน เก็บจากผู้ ท่ีใช้บริการรถแท๊กซ่ีโครงการบริหารจดัการทดลองเดินรถ
แท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย ุ
เพ่ือมาท ากายภาพบ าบดัท่ีศนูย์สิรินธรเพื่อการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แหง่ชาติ 

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  30-34 ปี เปิดรับ
ขา่วสารจากส่ือเฉพาะกิจมากท่ีสดุ กลุม่ตวัอย่างมีความรู้ตอ่โครงการบริหารจดัการทดลองเดินรถแท็กซ่ี
ส าหรับผู้พิการและผู้สงูอายใุนระดบัสงู และมีทศันคตเิชิงบวกตอ่โครงการฯ  รวมถึงมีแนวโน้มพฤติกรรม
ต่อโครงการในระดบัสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อ
โครงการบริหารจัดการทดลองเดินรถแท็กซ่ีส าหรับผู้ พิการและผู้ สูงอายุ  รวมถึงทัศนคติไม่มี
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ความสมัพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารและแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีตอ่โครงการบริหารจดัการทดลองเดินรถ
แท๊กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย ุ
ค าส าคญั : ความรู้ การเปิดรับขา่วสาร ทศันคต ิแนวโน้มพฤตกิรรม  
 

 
บทน า 

        ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ในปัจจบุนัสวสัดกิารคนพิการและผู้สงูอายมีุหลากหลายหน่วยงาน  สามารถใช้สิทธิเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวก และการคมนาคมการเดินทางเป็นอีกปัจจยันึงท่ีจ าเป็นต่อ

การด าเนินชีวิต ของผู้พิการ และผู้สงูอาย ุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ และเป็นท่ีทราบกนัอยู่แล้วว่า

ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ ใช้ และยังไม่เอื อ้ต่อการ

เดินทางของคนพิการและผู้สงูอายท่ีุต้องใช้รถเข็น (Wheelchair) การท่ีมีโครงการบริหารจดัการทดลอง

เดนิรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย ุ  เพ่ือเป็นการยกระดบัคณุภาพชีวิต ในการเดินทางของผู้พิการ

และผู้สูงอายุให้เกิดความเท่าเทียมกับคนทัว่ไป สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะท่ีจ าเป็นต่อการ

เดินทางในเขตตวัเมืองและเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนเป็นการสร้างระบบขนส่ง

มวลชนแบบครบวงจรส าหรับบคุคลทกุกลุ่มอย่าง เท่าเทียมกนัเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมหานครของโลกและ

การเดนิทางของผู้พิการและผู้สงูอาย ุ  

ความเป็นมาโครงการ กรุงเทพมหานครจดัให้มี "โครงการบริหารจดัการทดลองเดินรถแท็กซ่ี

ส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย"ุ เพ่ือให้คนกลุม่นีไ้ด้เข้าถึง ระบบขนสง่สาธารณะท่ีจ าเป็นตอ่การเดนิทางใน

เขตตวัเมืองโดยโครงการดงักลา่ว บริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากดั ถือโอกาส สนบัสนนุกรุงเทพมหานคร

โดยจดัเป็นกิจกรรม CSR ของบริษัท โครงการเปิดให้บริการตัง้แตว่นัท่ี 5 ธนัวาคม 2555 ท่ีผา่นมา 

ปัจจบุนัมีรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอายใุห้บริการ จ านวน 10 คนั สามารถให้บริการได้ 280 คน 

คดิเป็น 0.5% จากจ านวนผู้พิการในกรุงเทพฯ ท่ีมีอยูป่ระมาณ 46,000 คน ซึง่ในปีนีก้รุงเทพมหานครจะ

เพิ่มจ านวนรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอายเุป็น30 คนั และในอนาคตจะเพิ่มเป็น 100 คนั 
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จะเห็นได้วา่โครงการดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้พิการและผู้สงูอายใุนการด าเนินชีวิตเป็นอยา่งมาก และ

ควรท่ีจะได้รับสิทธิในการใช้บริการดงักลา่ว แตใ่นปัจจบุนัโครงการบริหารจดัการทดลองเดนิรถแท็กซ่ี

ส าหรับผู้พิการและผู้สงูอายยุงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย  

ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัต้องการศกึษาวิจยัเร่ือง ความรู้ ทศันคต ิและแนวโน้มพฤตกิรรม ท่ีมีตอ่ โครงการบริหาร

จดัการทดลองเดนิรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย ุ ศกึษาเฉพาะผู้ใช้บริการ  ท่ีจะแสดงให้เห็นถึง

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคตแิละพฤตกิรรมท่ีมีตอ่โครงการบริหารจดัการทดลองเดนิรถแท็กซ่ี

ส าหรับผู้พิการและผู้สงูอายอุยา่งไร เพ่ือท่ีจะได้น าผลการวิจยัดงักล่าวมาพฒันาในการประชาสมัพนัธ์

โครงการ ให้ประชาชนทัว่ไปได้เข้าถึงขา่วสารความเคล่ือนไหวของโครงการดงักลา่ว และน ามาปรับปรุง

พฒันาในการบริการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้พิการ  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ  ความรู้ ทัศนคติ และ 
พฤตกิรรม ตอ่โครงการบริหารจดัการทดลองเดนิรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอายอุยา่งไร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการบริหารจัดการ
ทดลองเดนิรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย ุ

3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเปิดรับกับทศันคติท่ีมีต่อโครงการบริหารจดัการ

ทดลองเดนิรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย ุ

4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติกับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการบริหาร

จดัการทดลองเดนิรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย ุ

 

วิธีการศึกษา 

การวิจยัเร่ือง ความรู้ ทศันคติ และ แนวโน้มพฤติกรรม ท่ีมีต่อโครงการบริหารจดัการทดลอง

เดินรถแท็กซ่ีส าหรับผู้ พิการและผู้สูงอายุ ศึกษาเฉพาะผู้ ใช้บริการ เป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัย

ข้อมลูเชิงปริมาณ (Quantitative research) ด าเนินการเก็บข้อมลูโดยการส ารวจ (Survey Research) 
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เป็นการวดัผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครัง้เดียว (Cross Sectional Study) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ชนิดท่ีให้ผู้ตอบแบบสอบถามเอง (Self-administered questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา คือ ผู้ดแูลผู้พิการ เพศชาย

และเพศหญิง ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอาย ุ25 ปี ขึน้ไป และเคยได้รับข้อมลูข่าวสาร ไม่

น้อยกวา่ 3 เดือน มีการใช้บริการโครงการบริหารจดัการทดลองเดินรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย ุ

อย่างน้อย 1 ครัง้  จ านวน 160 คน ระยะเวลาท่ีใช้ในการส ารวจ คือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ใน

ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนัน้ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ จ านวน ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลกัษณะทางประชากร พฤตกิรรม  การเปิดรับขา่วสาร ความรู้และ

ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อ โครงการบริหารจัดการทดลองเดินรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและ

ผู้สงูอาย ุ 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
 

จากการศกึษาเร่ือง “ความรู้ ทศันคต ิและ แนวโน้มพฤติกรรม ท่ีมีตอ่ โครงการบริหารจดัการทดลองเดิน

รถแท็กซ่ี ส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย ุ ศกึษาเฉพาะผู้ ใช้บริการ” เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัการศกึษาในครัง้

นีแ้ล้ว มีประเด็นท่ีน่าสนใจ สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดงันี ้ลกัษณะประชากรกลุ่มตวัอย่า งเป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุ ระหว่าง 30 – 34 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  

จากการศึกษาเร่ือง “ความรู้ ทศันคติ และ แนวโน้มพฤติกรรม ท่ีมีต่อ โครงการบริหาร

จัดการทดลองเดินรถแท็กซ่ี ส าหรับผู้พิการและผู้ สูงอายุ  ศึกษาเฉพาะผู้ ใช้บริการ ” เม่ือพิจารณา

เก่ียวกับการศึกษาในครัง้นีแ้ล้ว มีประเด็นท่ีน่าสนใจ สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี ้ลักษณะ

ประชากรกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีอายุ ระหว่าง 30 – 34 ปี มีสถานภาพโสด 

สว่นใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  
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สมมติฐานการวิจัยที่  1  ความรู้มีความสมัพนัธ์กับทศันคติต่อโครงการบริหารจัดการ
ทดลองเดนิรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย ุ

จากผลการศกึษาพบวา่ ความรู้ท่ีมีตอ่โครงการบริหารจดัการทดลองเดินรถแท็กซ่ีส าหรับผู้

พิการและผู้สูงอายุไม่มีความสัมพนัธ์กับทศันคติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี เบนจามิน บี 

บลมู (Benjamin B.Bloom, 1971, pp. 271-273, อ้างถึงใน กฤติกา ศกัดิ์มณี, 2547)ได้ให้ค านิยามว่า 

ความรู้ เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับการระลึกถึงเฉพาะเร่ืองหรือเร่ืองทัว่ ๆ ไป ระลึกถึงวิธี กระบวนการ หรือ

สถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นความจ า และการเกิดความรู้ไม่ว่าระดบัใดก็ตาม ย่อมมีความสัมพนัธ์กับ

ความรู้สกึนกึคดิ ซึง่เช่ือมโยงกบัสภาพจิตใจในบคุคลตา่งกนั อนัมีปัจจยัมาจากประสบการณ์ท่ีสัง่สมมา

และสภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลท าให้บุคคลมีความคิดและแสดงออกตามความคิด ความรู้สึกของตน

ดงันัน้ อาจกล่าวได้ว่าความรู้เป็นบ่อเกิดของทัศนคติความรู้เป็นพฤติกรรมเบือ้งต้นท่ีผู้ เรียนสามารถ

จดจ าได้หรือระลึกได้ โดยการมองเห็นหรือได้ยินซึ่งความรู้ในท่ีนี ้หมายถึง ข้อเท็จจริง วิธีการ กฎเกณฑ์ 

แนวปฏิบตัิ เหตกุารณ์ เป็นต้น ทัง้นี ้ด้วยเหตนีุค้วามรู้จึงเป็นความจ าท่ีเลือกสรรซึ่งสอดคล้องกบัสภาพ

จิตของตนเอง ความรู้จงึเป็นกระบวนการภายในท่ีอาจสง่ผลตอ่พฤตกิรรมท่ีแสดงออกของมนษุย์ได้  

อย่างไรก็ตาม จากแนวคิดเร่ืองการเปล่ียนแปลงทศันคติของ Water B. Kolesnik (1970, 

pp. 484-486, อ้างถึงใน วรรณฤดี แก้วแกมแข, 2544, น. 22) ได้อธิบายการเปล่ียนแปลงทศันคติไว้ว่า 

ทศันคตขิองบคุคลจะพฒันาไปได้โดยสาเหต ุ3 ประการด้วยกนั คือ   

1. บคุคลมีโอกาสตดิตอ่สมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน 

2. เกิดจากการท่ีบคุคลถ่ายทอดแบบอยา่งการกระท าหรือความคิดเห็นของคนอ่ืนเป็นของ

ตน  

3. การท่ีบคุคลพยายามท่ีจะสนองความต้องการของตน 

ทัง้นีจ้ากการวิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอย่างคือผู้ ท่ีใช้บริการโครงการฯ มีความรู้ในระดบัสงูและมี

ทัศนคติท่ีดีต่อโครงการฯ แม้จะไม่มีความสัมพันธ์กัน แต่บุคคลมีทัศนคติ ท่ีดีเน่ืองจากบุคคลใช้เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการ ของตวัเอง เพื่อความสะดวกในการเคล่ือนย้ายเดินทาง และนอกจากนัน้ยงัพบ
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จากการสังเกตการณ์ท่ีศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพสิรินธรณ์ คนท่ีใช้บริการมีการพูดคุยกับบุคคลอ่ืน 

เน่ืองจากบคุคลมีโอกาสตดิตอ่สมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน 

สมมติฐานการวิจัยที่  2 การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการ
บริหารจดัการทดลองเดนิรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอายุ 

จากผลการศกึษาพบว่า การเปิดรับข่าวสาร ไม่มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีตอ่โครงการ

บริหารจัดการทดลองเดินรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้ สูงอายุดงันัน้จึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดและ

ทฤษฏีทอดด์ ฮนัท์ และเบรนท์ ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent D. Ruben, 1993, pp. 65, อ้างถึงใน  

ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 122-124) โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกเปิดรับข่าวสารของบคุคลนัน้ 

ความต้องการ (Need) ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุปัจจยัหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนษุย์ คือความต้องการ 

ความต้องการทกุอย่างของมนษุย์ทัง้ความต้องการทางกายและใจ ทัง้ความต้องการระดบัสงูและความ

ต้องการระดบัต ่า เป็นตวัก าหนดการเลือกของบคุคล ดงันัน้บคุคลเลือกตอบสนองความต้องการของเรา 

เพ่ือให้ได้ข่าวสารท่ีต้องการ เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม เพ่ือความพอใจ การเปิดรับ

ข้อมลูข่าวสารและการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการกิจกรรมตา่งๆ ของ

บคุคลรวมทัง้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนในการด าเนินชีวิต บคุคลจะไม่เปิดรับข่าวสารทกุอย่างท่ีผ่านเข้ามา

สู่ตนเองทัง้หมด และจะเป็นผู้ เลือกใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ ตามท่ีตนเองต้องการ โดยจะเลือกรับเพียง

บางส่วนท่ีคิดว่ามีประโยชน์กบัตนเอง  โดยกลุ่มตวัอย่างเปิดรับส่ือเฉพาะกิจมากท่ีสดุ เฉล่ียเดือนละ 2 

ครัง้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะส่ือเฉพาะกิจท่ีเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ติดข้างรถแท็กซ่ี เป็นส่ือท่ีเห็นได้ชัดเจน

เน่ืองจากเม่ือกลุ่มตวัอย่างเห็นรถแท็กซ่ีและมีความสนใจถึงจะเปิดรับข่าวสารเข้ามาอ่าน รวมทัง้โทร

สอบถามรายละเอียดจากเบอร์ท่ีตดิอยูข้่างรถ   

อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงทศันคติก็มีอีกปัจจยัจากแนวคิด อธิภทัร สายนาค (2543, 

น. 27, อ้างถึงใน สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2527, น. 94-99) กล่าวว่า ทศันคติของบุคคลแม้จะได้รับการ

ปลูกฝังไว้ในตวับุคคลอย่างมั่นคงพอสมควร แต่ก็อาจเปล่ียนแปลงได้ตามทฤษฎีต่าง ๆ โดยวิธี การ 

ได้รับประสบการณ์ตรง เน่ืองจากบุคคลได้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ท่ีดี  คือ ความสะดวกสบายใน

การใช้บริการ สะดวกในการเคล่ือนย้ายผู้พิการ เน่ืองจากรถแท็กซ่ีมารับถึงหน้าบ้าน ด้วยระบบของรถ
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และการบริการของพนกังานขบัรถ ท่ีอ านวยความสะดวก อีกทัง้ยงัเป็นบริการท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

และสามารถไปได้ทกุท่ีไม่จ าเป็นต้องไปโรงพยาบาลหรือท าธุระติดตอ่ราชการเพียงอย่างเดียว สามารถ

ท่ีจะไปเท่ียวพกัผอ่น ท าบญุได้ จากการท่ีได้ใช้บริการโดยตรง ท าให้บคุคลเกิดทศันคตท่ีิดีตอ่โครงการฯ 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ

โครงการบริหารจดัการทดลองเดนิรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอายุ  

จากผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติไม่มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการ

โครงการบริหารจดัการทดลองเดินรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สงูอาย ุไม่มีความสอดคล้องกบัแนวคิด

ของ อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2542, น. 34) ได้อธิบายเร่ืองกระบวนการเปล่ียนแปลงของทศันคติการ

เปล่ียนแปลงความคดิ สิ่งท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดงักลา่วนี ้จะมาจากข้อมลูข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจ

มาจากส่ือมวลชน หรือบคุคลอ่ืน 

การเปล่ียนความรู้สึก การเปล่ียนในระดบันี ้จะมาจากประสบการณ์ หรือความประทบัใจ 

หรือสิ่งท่ีท าให้เกิดความสะเทือนใจ การเปล่ียนพฤตกิรรม เป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการในการด าเนินชีวิต

ในสงัคม ซึง่ไปมีผลตอ่บคุคล ท าให้ต้องปรับพฤตกิรรมเดมิ  

แตอ่ย่างไรก็ตามจากการท่ีผู้วิจยัพดูคยุและสงัเกตการณ์กับบคุคลท่ีใช้บริการ พบว่า เป็น

โครงการท่ีมีประโยชน์มาก และเป็นโครงการท่ีดีท่ีสุดในตอนนี ้และผู้ ใช้บริการก็มีความจ าเป็นต้องใช้ 

ถึงแม้จะมีทศันคตใินเชิงลบหรือ เชิงบวก เน่ืองจากผลการศกึษาพบว่า โครงการฯ เป็นการใช้บริการโดย

ไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ ใช้บริการจึงพึงพอใจและมีทศันคติท่ีดีในข้อนี ้แต่ทางด้านการโทรติดต่อ  ท าให้การ

ติดตอ่จองรถไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จึงท าให้กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถโทรจองได้ก็จะเกิดทศันคติ

ในแง่ลบ และอาจเกิดการไมอ่ยากบอกตอ่คนรู้จกัให้ใช้บริการโครงการฯ ดงักลา่ว 

 

 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. จากผลการวิจยัพบว่า ทศันคติโดยรวมเป็นเชิงบวก แต่จะมีในส่วนของการติดต่อ เพ่ือ

นดัจองรถของโครงการบริหารจดัการทดลองเดินรถแท็กซ่ีส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 

เป็นทศันคติในเชิงลบ และจากประสบการณ์จากผู้ศกึษาเองก็เป็นเร่ืองท่ีติดตอ่ยาก  ท าให้ผู้ ใช้บริการ
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เกิดทศันคตใินเชิงลบตอ่โครงการ ดงันัน้ โครงการจึงควรปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการในส่วนนี ้ได้แก่ 

เพิ่มจ านวนคู่สายโทรศัพท์ให้สามารถติดต่อได้ง่ายขึน้ เพิ่มจ านวนพนักงานผู้ ให้บริการด้านข้อมูล

ขา่วสารซึง่จะก่อให้เกิดทศันคตใินเชิงบวกตอ่โครงการ 

2. เน่ืองจากโครงการฯ จ ากัดพืน้ท่ีในการให้บริการ ทางโครงการฯ ควรเพิ่มพืน้ท่ีในการ

ให้บริการเพิ่มขึน้ ขยายออกไปในต่างจงัหวดั ให้เข้าถึงกบัคนกลุ่มใหญ่ เพราะเป็นโครงการท่ีดีและเป็น

ประโยชน์กบัผู้ใช้บริการ  

3. จากการศึกษาพบว่า ผู้ ใช้บริการเกิดทศันคติในเชิงบวกต่อโครงการฯ และมีประโยชน์ 

เพราะฉะนัน้ควรท่ีจะมีโครงการฯ นีต้่อไป และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้กับคนกลุ่มอ่ืนทราบอย่าง

กว้างขวาง 

 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต 

1. การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมลู ดงันัน้หากมีการวิจยัครัง้ต่อไป ควรเพิ่มการวิจยัเชิงคณุภาพ ( In-depth Interview) 

สนทนากลุม่ (Focus group)เพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงลกึมากขึน้ เพ่ือปรับปรุงการบริการโครงการฯ ตอ่ไป 

2. การวิจยัครัง้นีศ้ึกษาผู้ดแูลผู้พิการเท่านัน้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษากลุ่ม

ตัวอย่างผู้ ดูแลผู้ สูงอายุเพิ่มเติม เพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงความรู้ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรม ของ

ผู้ใช้บริการโครงการฯ ทกุกลุม่ 

3. ในอนาคตของเมืองไทยท่ีก าลงัเข้าสู่ยคุ  สงัคมผุ้สงูอาย ุ(Aging Society )หากมีการ

วิจยัครัง้ตอ่ไป ควรศกึษาแนวโน้มบคุคลท่ีเข้าสูว่ยัสงูอายเุพ่ือท่ีจะสอบถามความคิดเห็น แนวโน้มท่ีจะใช้

บริการ และสอบถามในด้านการบริการทางด้านการตลาด ในกรณีท่ีอนาคตโครงการฯ คิดคา่ใช้จ่ายใน

การใช้บริการ เพ่ือท่ีน าข้อมลูมาใช้วางแผนในการให้บริการตอ่ไป 
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