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ABSTRACT
The first objective of this research is to analyze the main factors influencing
customer satisfaction, including service quality, self-service technology, and price.
Without any one of these factors, the customers might not fully be satisfied with the
services of the online taxi providers who are the focus of this case study. The second
objective is to examine the relationship between customer satisfaction and word of
mouth perceptions.
Yamane’s theory is used to determine the sample size. Reliability and Factor
Analysis have been tested. The results found arebased on a questionnaire,the
respondents being GRAB and UBER taxi users who live in Bangkok and provinces
nearby. The research hypotheses are related to factorsthat would lead to
Satisfaction and Word of Mouth, and include demographics.
The two companies should focus on these satisfaction factors to increase their
service quality. The younger customers tend to perceive Assurance and Self Service
Technology as higher than do the other age groups. However, the companies should
also focus on the older generation of customers which perceive less satisfaction
than the younger customers. Also, these companies should focus more on customers
who pay by cash, as this group perceive satisfaction lower than customers who pay
by credit card or other methods such as Grab Pay.
Moreover, the companies should use safety as their strength, because younger
customers and customers who use the service at night, perceive the highest
satisfaction. The platform of digital
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ คือการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของลูกค้ารวมทั้งคุณภาพของ
เทคโนโลยีการบริ การตนเองและราคาปั จจัยเหล่านี้ เป็ นปั จจัยหลักที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของลูกค้าซึ่ งส่ งผลต่อ
ความไม่ พ อใจต่ อ การบริ ก ารของผู ้ใ ห้ บ ริ การรถแท็ ก ซี่ อ อนไลน์ อ ย่า งเต็ ม ที่ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ต่ อ มาเพื่ อ ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้าและการบอกต่อ งานวิจยั นี้ ใช้ทฤษฎี Yamane เพื่อกาหนดจานวน
ตัวอย่างคุณภาพของการบริ การเทคโนโลยีการบริ การตนเองความเป็ นธรรมของราคาและเวลารอคอยโดยประมาณซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้าและมีผลต่อการบอกต่อผลที่ได้จากแบบสอบถามมาจากผูใ้ ช้บริ การแกรบ และอู
เบอร์ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดโดยรอบสมมติฐานของงานวิจยั ชิ้นนี้ เกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านข้อมูลที่
จะนาไปสู่ความพึงพอใจและการบอกต่อรวมทั้งภูมิหลังทางประชากรศาสตร์ซ่ ึ งอาจส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
*This is a much condensed version of Chatbongkot’s thesis in part fulfillment of the requirements for
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จากผลการวิจยั พบว่าคุณภาพของการบริ การเทคโนโลยีการบริ การตนเองความเป็ นธรรมของราคาส่ งผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าดังนั้นบริ ษทั ควรให้ความสาคัญกับประเด็นเหล่านี้ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการบริ การในมุมมองลูกค้า
ลูกค้าที่อายุน้อยมีแนวโน้มที่จะเน้นเรื่ องความปลอดภัยและเทคโนโลยีการบริ การตนเองมากกว่ากลุ่ มอายุอื่น ๆ ซึ่ ง
แตกต่างจากกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีความพึงพอใจต่อการบริ การต่ากว่ากลุ่มอื่น ในขณะเดียวกันบริ ษทั ควรให้ความสาคัญกับ
ลูกค้าที่ชาระเงินด้วยเงินสดมากขึ้น เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีความพึงพอใจต่ากว่าลูกค้าที่ชาระด้วยบัตรเครดิตหรื อวิธีการ
อื่น ๆ เช่น Grab Pay อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ไม่ได้มีผลอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ความพึงพอใจในการบริ การ เช่น เพศและอายุ ดังนั้นบริ ษทั อาจไม่จาเป็ นต้องให้ความสนใจกับประเด็นเหล่านี้ มากนัก
INTRODUCTION
It can be said that technology has been used by people since it was invented. Almost
everyone now has his or her own mobile phone. At a very young age, children start
using mobile phones. In old age, people learn how to use the mobile phone, too. The
mobile phone has undeniably become a part of human’s life. Mobile phones come
with many new technologies making people’s life easier. Online taxi hire is one of
the applications which have been developed for taxi users. Users can call taxi from
their mobile phones, with only a few steps.
The first objective of this thesis is to analyze the factors influencing customer
satisfaction, including service quality, self-service technology, estimated waiting
time, and perceived price fairness. These factors are believed to be the main factors
influencing customer satisfaction. Without any one of these factors, customers
might not fully be satisfied with the services of online taxi providers. The second
objective is to examine the relationship between customer satisfaction and word of
mouth. Customers who are satisfied with the service might recommend others to use
it, more than those who feel average about the service. Unsatisfied customers might
keep quiet about the service or they might spread their bad experiences to others.
This thesis has aimed to find the relationship between these independent variables
and dependent variables. The last objective of this study is to investigate the trend
of online taxi users. It is interesting to know who the regular passengers of online
taxi providers are, what makes them loyal passengers, and whether or not they
recommend these online services to others.
The study has focused on the factors influencing customer satisfaction and word of
mouth from people who use GRAB and UBER services in Bangkok and in the
provinces nearby. The target groups to answer the questionnaire were those who
have used both GRAB and UBER services, in order to compare how good these two
applications are in servicing their customers. The research is questionnaire based,
focusing on respondents who frequently use taxis. The target groups are taxi users
who live in Bangkok and use the service of online taxi providers in their everyday
life. The questionnaire uses a 5-point Likert scale (ranging from 1:strongly disagree,
to 5:strongly agree),which was developed to numerically examine the research
hypotheses. Questionnaires were distributed by the researcher through online social
networks.
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