ความพึงพอใจทีม่ ตี ่ อระบบติดตามรถ (GPS Tracking)
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การศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจที่มีต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ของผูป้ ระกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ของ
ผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ 2) เพื่อศึกษาทัศคติของผูป้ ระกอบที่มีต่อระบบ GPS 3) เพื่อศึกษา
เปรี ยบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ของผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์
ในผูป้ ระกอบการที่มีขอ้ มูลทัว่ ไปแตกต่างกัน และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติของผู ้
ประกอบต่อระบบ GPS กับความพึงพอใจที่มีต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) โดยทําการศึกษากับ
ผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ กลุ่มบริ การขนส่ งทางบก/การขนส่ งแบบเย็น จํานวน 400 ราย และเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องในการวิจยั
ผลการศึกษาเกี่ ยวกับทัศนคติต่อระบบ GPS ของผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ พบว่า ใน
ภาพรวมผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีทศั นคติต่อระบบ GPS ในภาพรวม อยูใ่ นระดับดีที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ผปู ้ ระกอบการมีทศั นคติสูงสุ ดคือ ได้ทดลองใช้เทคโนโลยี GPS ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระบบ GPS ทําให้งานด้าน โลจิสติกส์สะดวกในการบริ หารจัดการมากขึ้น
สําหรับในด้านความพึงพอใจที่มีต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ของผูป้ ระกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ พบว่าผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดย
เรี ยงตามลําดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ ด้านประสิ ทธิภาพ ด้านการแสดงผล และในด้านการใช้งาน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบกิ จการ ได้แก่ ระยะเวลาในการ
ดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ที่ จํานวนพนักงานที่ และระยะเวลาในการใช้งาน GPS Tracking ที่แตกต่างกัน
มีผลความพึงพอใจต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และทัศนคติของผูป้ ระกอบการต่อเทคโนโลยีของ GPS มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อระบบ
ติดตามรถ (GPS Tracking) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05

1. บทนํา
การบริ หารจัดการเส้นทางเดิ นรถ ปั จจุบนั ถือเป็ นตัวแปรสําคัญหนึ่ งในการสนับสนุ นด้าน
เศรษฐกิจในส่ วนของภาคการขนส่ งและธุรกิจโลจิสติกส์ที่กาํ ลังเติบโตไปพร้อม ๆ กับการเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจประกอบกับราคาเชื้อเพลิงที่มีผลต่อต้นทุนของสิ นค้า ทําให้ผปู ้ ระกอบการให้ความสําคัญ
และมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริ หารงานในกระบวนการขนส่ งเพิ่มมากขึ้น หลังจากกรมการ
ขนส่ งทางบกกําหนดให้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู ้ (ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4
และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่
วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริ หารจัดการเดินรถ
ของกรมการขนส่ งทางบก โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ ว, ชัว่ โมงการขับขี่ และตําแหน่ง
พิกดั ของรถ ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือ ที่สามารถช่วยให้ผปู ้ ระกอบการขนส่ งสามารถติดตามพฤติกรรมผูข้ บั
รถ เพื่อกําหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก
อีกทั้งยังสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือบริ หารการขนส่ งทางบกให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ซึ่งรถที่ยงั ไม่ได้รับ
การติดตั้งต้องติดตั้งให้แล้วเสร็ จขึ้นอยู่กบั ประเภทรถแต่ละประเภทเช่ น รถโดยสารสองชั้น กําหนด
ติดตั้งภายในรอบปี ภาษี 2559 รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ กําหนดติดตั้งภายในรอบปี ภาษี 2560
รถลากจูง กําหนดติดตั้งภายในรอบปี ภาษี 2560 รถบรรทุกสาธารณะ กําหนดติดตั้งภายในรอบปี ภาษี
2561 หรื อ รถบรรทุ ก ส่ ว นบุ คคล กํา หนดติ ด ตั้ง ภายในรอบปี ภาษี 2562 ซึ่ ง หลัง จากมี ป ระกาศของ
กรมการขนส่ งทางบก ผูป้ ระกอบการและเจ้าของรถหลายรายเริ่ มทยอยนํารถเข้าตรวจสภาพและ
ตรวจสอบการติดตั้งเป็ นจํานวนมาก ซึ่ งแสดงว่าผูเ้ กี่ยวข้องได้ให้ความร่ วมมือกับกรมขนส่ งทางบกเป็ น
อย่างดี
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบติดตามรถ
(GPS Tracking) ของผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ 2) เพื่อศึกษาทัศคติของผูป้ ระกอบที่มีต่อระบบ GPS
3) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ของผูป้ ระกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ ในผูป้ ระกอบการที่มีขอ้ มูลทัว่ ไปแตกต่างกัน และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ทัศนคติของผูป้ ระกอบต่อระบบ GPS กับความพึงพอใจที่มีต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) โดย
ทําการศึกษากับผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ กลุ่มบริ การขนส่ งทางบก จํานวน 400 ราย และเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องในการวิจยั

2. สมมติฐานของการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ที่ประกอบการด้านโลจิสติกส์ทีแตกต่างกัน มีผลความพึงพอใจต่อ
ระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ที่แตกต่างกัน
2. ทัศนคติของผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ต่อเทคโนโลยีของGPS (Global Positioning
System) มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking)

3. นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ หมายถึง ธุรกิจที่เป็ นตัวแทนในการรับสิ นค้า หรื อ คน สัตว์ สิ่ งของ
จากผูผ้ ลิตส่ งผ่านตัวแทนไปยังผูบ้ ริ โภค มีหน้าที่ในการรับผิดชอบส่ งมอบสิ นค้า หรื อคน สัตว์ สิ่ งของ
ให้ถึงมือผูบ้ ริ โภค นายหน้าหรื อตัวแทนจําหน่าย หรื อ ถึงจุดหมายปลายทางที่ตอ้ งการ
2. ทัศนคติต่อระบบ GPS หมายถึง ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํางานในระบบ GPS Tracking ที่มีต่อการนําเทคโนโลยีดา้ น GPS มาประยุกต์ใช้ในการติดตั้งใน
รถบรรทุกสิ นค้าของบริ ษทั
3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้ สึกประทับใจ ชอบใจ ความรู ้ สึกดี ของผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในระบบ GPS Tracking
3.1 ด้านการแสดงผล หมายถึง ความรู ้สึกประทับใจ ชอบใจ ความรู ้สึกดีต่อการจัด
หมวดหมู่ขอ้ มูลสาหรับแสดงผล การใช้สีประกอบการแสดงผล การใช้รูปแบบของตัวอักษรหรื อการ
แบ่งสัดส่ วนการแสดงผลของจอภาพ เป็ นต้น
3.2 ด้านประสิ ทธิภาพ หมายถึง ความรู ้สึกประทับใจ ชอบใจ ความรู ้สึกดีต่อระบบ
GPS Tracking ต่อการความเร็ วในการประมวลผลการสื บค้นข้อมูล ความถูกต้องในการสื บค้นข้อมูล
ความเร็ วในการบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูล และความถูกต้องของการแสดงผลบนแผนที่
3.3 ด้านการใช้งาน หมายถึง ความรู ้สึกประทับใจ ชอบใจ ความรู ้สึกดีของผูบ้ ริ หาร
และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ต่อการใช้งานในระบบ GPS Tracking ในด้านความง่ายในการใช้งานระบบ
โดยรวม แผนที่มีความถูกต้อง และความสะดวกในการค้นหาข้อมูล เป็ นต้น
4. เครื่ อง GPS Tracking หมายถึง ตัวเครื่ อง GPS ที่ติดตั้งในรถขนส่ งของสถานประกอบการ
ธุรกิจขนส่ งประกอบไปด้วย 3 ส่ วน ดังนี้

4.1 ชุดอุปกรณ์ติดตั้งในรถ (Mobile Unit) ทําหน้าที่ใน การบันทึกข้อมูลการใช้งาน
ของรถแต่ละคันไว้ในหน่วยความทรงจําของเครื่ อง และสามารถบันทึกรหัสบัตรของพนักงาน
4.2 ชุดอุปกรณ์ประจําศูนย์ (Base Unit) ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากรถแต่ละคัน และ
โอนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ ในสํานักงาน
4.3 โปรแกรมประมวลผลในคอมพิวเตอร์ (TAFF_GPS) ทําหน้าที่ประมวลผลและ
ออกรายงานต่างๆ ได้ท้ งั ในรู ปแบบตารางและกราฟติดตั้งที่สาํ นักงาน

4. วิธีการวิจยั
การดําเนิ นการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ผูป้ ระกอบกิ จการด้านโลจิสติกส์ กลุ่มบริ การขนส่ งทางบก จํานวน 400 ราย ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั สําหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (
x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance หรื อ ANOVA) และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

5. สรุปผลการวิจยั
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ “ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ระบบติ ด ตามรถ (GPS
Tracking) ของ
ผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์” สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบกิจการ พบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการดําเนิ นงานของบริ ษทั น้อยกว่า 10 ปี โดยส่ วนใหญ่มีจาํ นวนพนักงานในบริ ษทั 50 –
150 และผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ใช้งาน GPS Tracking มาแล้ว 2 ปี
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัศนคติต่อระบบ GPS ของผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ พบว่า ใน
ภาพรวมผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีทศั นคติต่อระบบ GPS ในภาพรวม อยูใ่ นระดับดีที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ผูป้ ระกอบการมี ทศั นคติสูงสุ ดคือ ได้ทดลองใช้
เทคโนโลยี รองลงมาคือ สนใจที่จะติดตั้ง GPS ในบริ ษทั เพิ่มขึ้น ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยทัศนคตินอ้ ยที่สุด
คือ ระบบ GPS ทําให้งานด้าน โลจิสติกส์สะดวกในการบริ หารจัดการมากขึ้น

3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ของ
ผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ พบว่า
3.1 ผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ มีความพึงพอใจต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking)
ด้านการแสดงผล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 โดยเรื่ องที่ผปู ้ ระกอบการมี
ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ การแสดงผลด้วยแผนที่ปกติหรื อภาพถ่ายดาวเทียม ส่ วนข้อที่
ผูป้ ระกอบการมีระดับความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ สี ประกอบการแสดงผลของเครื่ อง GPS Tracking
3.2 ผูป้ ระกอบกิจการโลจิสติกส์ มีความพึงพอใจต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking)
ด้านการประสิ ทธิ ภาพ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยเรื่ องที่ผปู ้ ระกอบการ
มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ความเร็ วในการประมวลผลการสื บค้นข้อมูล ส่ วนข้อที่มี
ความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ความถูกต้องของการแสดงผลบนแผนที่
3.3 ผูป้ ระกอบกิจการโลจิสติกส์ มีความพึงพอใจต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking)
ด้านการใช้งาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยเรื่ องที่ผปู ้ ระกอบการมีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด คือ ข้อมู ลจากเครื่ องที่แสดงรายงานต่างๆ สามารถพิมพ์ออกเป็ น
รู ปแบบที่ตอ้ งการได้ เช่น Excel ส่ วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลสา
หรับเช็คเส้นทางการเดินรถได้ทนั ทีแบบ เรี ยลไทม์
4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั ในครั้งนี้ประกอบสมมติฐานหลัก 2 ข้อ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 “ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ที่ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน มีผลความ
พึงพอใจต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ที่แตกต่างกัน” ซึ่ งพบ 3 ตัวแปรคือ ระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจการของบริ ษทั จํานวนพนักงาน และระยะเวลาในการใช้งาน GPS Tracking
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 2: ทัศ นคติ ข องผู ้ป ระกอบการด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ต่ อ เทคโนโลยี ข อง
GPS (Global Positioning System) มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อระบบติดตามรถ (GPS
Tracking) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติของผูป้ ระกอบการต่อเทคโนโลยีของ GPS มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลาง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้

6. อภิปรายผล
จากการสรุ ป ผลการวิ จ ัย ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ระบบติ ด ตามรถ (GPS
Tracking) ของผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ มีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ที่ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน มีผล
ความพึงพอใจต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ที่แตกต่างกัน พบว่า ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ที่
ประกอบการด้านโลจิสติกส์ท้ งั 3 ตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลาในการดําเนิ นการ จํานวนพนักงาน
และระยะเวลาในการใช้งานระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ที่แตกต่างกัน มีผลความพึงพอใจต่อ
ระบบติดตามรถ (GPS Tracking) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สรไกร ปั ญญาสาครชัย (2552)ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ผลสําเร็ จในการนําเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้
ในการเพิ่มคุ ณภาพการบริ การขนส่ งสิ นค้าและบริ การทางถนน ผลการศึกษาพบว่า จากคุณสมบัติ
ความสามารถในการระบุตาํ แหน่ งบนพื้นโลกผ่านดาวเทียม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเป็ นว่า
คุณสมบัติน้ ี ทาํ ให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกมัน่ ใจ ไว้ใจได้เมื่อได้รับบริ การขนส่ งผ่านระบบ GPS และมีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าคุณสมบัติน้ ี ทาํ ให้ผรู ้ ับบริ การ
ได้รับการบริ การที่ดีข้ ึนเมื่อได้รับการบริ การขนส่ งผ่านระบบ GPS และมีระดับความพึงพอใจในระดับ
มาก และจากคุณสมบัติคน้ หาเส้นทาง ทําให้ผรู ้ ับสิ นค้าได้รับสิ นค้าตรงตามวันและเวลาที่ได้ตกลงไว้
และมี ระดับความพึ งพอใจในระดับมาก ดังนั้นจากคุ ณสมบัติดังกล่าวของเทคโนโลยี GPS มา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการขนส่ งสิ นคและบริ การทางถนน มีผลต่อความสําเร็ จทางด้านคุณภาพการ
บริ การซึ่ งทําให้เกิดความพึงพอใจของผูไ้ ด้รับบริ การขนส่ งสิ นค้าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ของ ขจรศักดิ์ พ่วงตระกูลศิริ (2552) ศึกษาเรื่ อง การยอมรับ
เทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้งาน ของผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในกลุ่ม
บริ ษทั สยามโลจิสติกส์ อัลลาย แอนซ์ จํากัด ที่พบว่า ระยะเวลาดําเนิ นการของ บริ ษทั และจํานวน
พนักงานของบริ ษทั ล้วนแต่มีผลต่อระดับการใช้งานเทคโนโลยี GPS ของ ผูป้ ระกอบกิจการด้านโลจิ
สติกส์
2. จากผลการศึกษาทัศนคติของผูป้ ระกอบการด้านโลจิสติกส์ต่อเทคโนโลยีของ GPS (Global
Positioning System) มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อระบบติดตามรถ (GPS Tracking) พบว่า
ทัศนคติของผูป้ ระกอบการต่อเทคโนโลยีของ GPS มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อระบบติดตาม
รถ (GPS Tracking) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ซึ่ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านการวิ จ ัย ที่ ต้ ัง ไว้ ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากทัศ นคติ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการกระตุ ้น ให้ เ กิ ด

พฤติกรรมในการแสดงออกต่อสิ่ งเร้านั้นๆ และผลออกมาในรู ปแบบของความพึงพอใจในที่สุด โดยจาก
ผลการวิจยั นั้นแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าผูป้ ระกอบการมี
ทัศนคติดา้ นบวกต่อระบบ GPS เพิ่มขึ้น ก็จะมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดวิภาส ทองสุ ทธิ์ (2552, หน้า 157-158) กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ถ้อยคําที่
เกี่ยวกับการประเมินหรื อการตัดสิ นเกี่ยวกับความชอบหรื อไม่ชอบในวัตถุ บุคคล หรื อเหตุการณ์ ซึ่ งจะ
สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้สึกของคนคนหนึ่ งเกี่ยวกับบางสิ่ งบางอย่าง ซึ่งทัศนคติเป็ นความรู ้สึกทางด้าน
อารมณ์ว่าพอใจหรื อไม่พอใจ ชอบหรื อไม่ชอบ แต่ท้ งั สองอย่างก็ยงั มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่าง
แยกไม่ออก ผลการศึกษายังสอดคล้องกับแนวคิดของจิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์ (2551, หน้า 79) กล่าวว่า
ทัศนคติของลูกค้าจะแสดงถึงความรู ้สึกนึ กคิดของลูกค้า ซึ่ งมีความโน้มเอียงที่จะประเมินทุกสิ่ งที่
เกี่ ยวข้องกับการบริ การทางใดทางหนึ่ ง การศึ กษาทัศนคติของลูกค้านับว่าเป็ นเรื่ องที่ สําคัญในการ
วางแผนและพัฒนาการบริ การให้สอดคล้องกับทัศนคติของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกที่ดีหรื อ
พอใจต่อการบริ การที่ได้รับ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของลูกค้า เพื่อเป้ าหมายทางการตลาดให้
ลูกค้าเกิดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์บริ การที่นาํ เสนอ และมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อบริ การนั้น
ผลการศึกษานี้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรพล ปั ญจศรี ประการ (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยการยอมรับการนําระบบติดตามรถยนต์ GPS มาใช้ร่วมกับบริ ษทั ประกันภัย ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยด้านการราบรู ้ถึงประโยชน์ การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติทีมีต่อการใช้งาน ความ
สนใจในเทคโนโลยีส่วนบุคคล ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการ
นําระบบติดตามรถยนต์ GPS มาใช้ร่วมกับบริ ษทั ประกันภัย ซึ่ งปั จจัยต่างๆ เหล่านี้จะสามารถนําไปใช้
กับการให้บริ การของบริ ษ ทั ประกันภัยต่ อผูบ้ ริ โภคและเกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ด และยังเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับงานวิจยั ของ สรไกร ปั ญญาสาครชัย (2552)ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง ผลสําเร็ จในการนํา
เทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มคุณภาพการบริ การขนส่ งสิ นค้าและบริ การทางถนน ที่พบว่า
คุณสมบัติของเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการขนส่ งสิ นค้าและบริ การทางถนน มีผลต่อ
ความสําเร็ จทางด้านคุณภาพการบริ การซึ่งทําให้เกิดความพึงพอใจของผูไ้ ด้รับบริ การขนส่ งสิ นค้าอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
1) จากผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติของผูป้ ระกอบการต่อเทคโนโลยีของ GPS มีค่าอยู่ ในระดับ
ดีที่สุด แสดงให้เห็นว่าผูป้ ระกอบกิจการด้านโลจิสติกส์ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีติดตามระบบรถ
(GPS Tracking) ดังนั้นรัฐบาลควรมีมาตรการคุม้ ครองผูป้ ระกอบการให้ได้รับสิ นค้าที่ได้มาตรฐาน
เพื่อให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ต่อการใช้งานสู งสุ ด
2) จากการศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติกบั ความพึงพอใจต่อระบบรถ (GPS Tracking) มี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง ดังนั้นผูป้ ระกอบการระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ที่เป็ นผูผ้ ลิต
และดูแลระบบ ควรจะมีการให้ความรู ้ความเข้าใจในการใช้งานรวมถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับสู งสุ ด
ผ่านการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ ให้ทวั่ ถึงและหลากหลาย โดยเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อให้
ลูกค้าเกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบและเข้าใจถึงถึงประโยชน์ที่พึงได้รับทั้งต่อตัวผูป้ ระกอบการและองค์กร
ซึ่งจะส่ งผลต่อความพึงพอใจในลําดับต่อไป
3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ในแต่ละด้านสามารถ
นําไปเสนอแนะผูป้ ระกอบการเพื่อให้พฒั นาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบกิจการ
ด้านโลจิสติกส์ ดังนี้
3.1) ในด้านการแสดงผล พบว่า ผูป้ ระกอบกิจการมีความพึงพอใจใน รู ปแบบตัวอักษร
เครื่ อง GPS Tracking สู งสุ ด ดังนั้น การออกแบบตัวออกษรควรให้มีลกั ษณะที่อ่านง่ายสะดวก และเป็ น
รู ปแบบที่เป็ นสากล นอกจากนี้ สีประกอบการแสดงผลของเครื่ อง GPS Tracking ผูป้ ระกอบกิจการมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ แสดงให้เห็นว่า สี ประกอบการแสดงผลยังไม่สามารถตอบสนองความพึง
พอใจของผูป้ ระกอบกิจการได้ดงั นั้น ควรทําสี ให้อ่านแล้วสบายตามาที่สุด ไม่ฉูดฉาด ควรใช้สีที่ถนอม
สายตา เป็ นต้น
3.2) ในด้านประสิ ทธิภาพ พบว่า ผูป้ ระกอบกิจการมีความพึงพอใจในความเร็ วในการ
ประมวลผลและการสื บค้นข้อมูล สู งสุ ด ดังนั้น การพัฒนาเครื่ องรุ่ นใหม่ๆ ควรใช้หน่วยประมวลผลที่มี
ความเร็ วสู ง ทนต่อความร้อน นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบกิจการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่า
ความถูกต้องของการแสดงผลบนแผนที่ ยังไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูป้ ระกอบกิจการ
เท่ าที่ ควร ได้ดังนั้นปรั บปรุ งเรื่ องระบบรั บสัญญาณให้สามารถรั บสัญญาณจากดาวเที ยมได้อย่างมี
ประสิ ทธิผล ซึ่งจะทําให้คาํ แผนที่ ไม่เกิดความผิดพลาด

3.3) ในด้านการใช้งาน พบว่า ผูป้ ระกอบกิจการมีความพึงพอใจที่เครื่ องสามารถแสดงรายงาน
ต่าง ๆ สามารถพิมพ์ออกมาเป็ นรู ปแบบต่าง ๆที่ตอ้ งการได้ เช่น Excel สู งสุ ด ดังนั้น การพัฒนารู ปแบบ
ใหม่ๆ ควรตระหนักว่า ผูป้ ระกอบกิจการนั้นส่ วนใหญ่พิมพ์ผลออกมาในรู ปแบบโปรแกรมอะไร และ
ควรให้รองรับโปรแกรมหลายๆรุ่ นด้วย นอกจากนี้ การแสดงแผนที่ที่ถูกต้องนั้น ผูป้ ระกอบกิ จการมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ผูป้ ระกอบกิจการ ควรทําการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่ องของความแม่นยํา
ของระบบแผนที่เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นเพียงการศึกษาความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูป้ ระกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ กลุ่มบริ การขนส่ งทางบกเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรทําการศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่างในกลุ่มธุ รกิ จด้านอื่นๆ ทั้งในเขตกรุ งเทพและภูมิภาคร่ วมด้วย เนื่ องจากจะได้ทราบข้อมูลที่
หลากหลายในความคิดเห็น เพื่อประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ต่อไป
2. ควรทําการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวแปรที่ได้ศึกษาแล้ว เช่น ความรู ้ความ
เข้าใจในการใช้งาน การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ เป็ นต้น
3. ควรทําการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบอย่างสมํ่าเสมอ เนื่องจาก ระบบติดตามรถ (GPS
Tracking) เป็ นนวัต กรรมใหม่ ที่ เ ข้า มามี บ ทบาทในการขนส่ ง โดยนํา เทคโนโลยีต่ า งๆ เข้า มาเป็ น
ส่ วนประกอบ สามารถออกแบบและพัฒนาฟั งก์ชนั่ เพิ่มเติมให้เหมาะกับการใช้งานขององค์กรลูกค้า
โดยเฉพาะได้ เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้มาปรับปรุ งคุณภาพของระบบให้เกิดการใช้งานได้จริ งและเป็ น
ประโยชน์จนเป็ นที่น่าพอใจสู งสุ ด
4. ควรทําการศึกษาเรื่ องช่องทางในการสื่ อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การระบบติดตามรถ (GPS Tracking) เนื่ องจากผลที่ได้จากการศึกษาจะทําให้ทราบว่า
ช่องทางใดที่ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากที่สุด เพื่อนําข้อมูลที่ได้มากําหนดกลยุทธ์
ด้านช่องทางในการสื่ อสารทางการตลาดให้มีความเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายยิง่ ขึ้น
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