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บทคัดยอ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาผลจากการประยุกตใชหลักการยศาสตรการรับรูในการทดลองใชเครื่องหมายปายไฟคําวา “วาง”
ติดไวที่กระจกดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะ เพื่อเสริมความปลอดภัยในการจราจรทางถนนตอความพึงพอใจของผูขับรถยนตรับจางสาธารณะรวมถึง
ประชาชนที่ใชยานพาหนะสัญจรบนทองถนนและชวยเพิ่มความปลอดภัยของการจราจรทางบกในสวนที่เกิดขึ้นกับรถยนตรับจางสาธารณะ โดยใชหลักการย
ศาสตรการรับรูใชทําการศึกษาในขอบเขตของกลุมรถยนตรับจางสาธารณะที่ใหบริการบริเวณยานสายไหม กรุงเทพมหานครและยานรังสิต ปทุมธานี ไดใชรถ
แท็กซี่เพื่อการทดลองครั้งนี้รวมจํานวนแลว 10 คัน โดยการระบุรูปแบบลักษณะตางๆ ของเครื่องหมายแจงเตือนนี้จํานวนอยางนอย ๒ แบบ ตําแหนงบริเวณที่
ติดตั้งเพื่อใหผูขับขี่ยานพาหนะอื่นที่ขับตามมานั้นสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน รวมถึงสีของเครื่องหมายปายไฟสัญลักษณนี้ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งใน
เวลากลางวันและในเวลากลางคืน โดยจากการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของอุบัติเหตุการจราจรพบวา ในสวนของผูขับขี่รถยนตรับจางสาธารณะมักมีพฤติกรรม
ทีเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุการจราจร สาเหตุสวนใหญนั้นเกิดจากความประมาทและการขาดความระมัดระวังทั้งของผูขับขี่รถยนตรับจางสาธารณะและผู
เรียกใชบริการรถแท็กซี่ตามทองถนน ผลสรุปจากแบบสอบถามหลังการวิจัย ผุที่ไดพบเห็นการติดตั้งชุดสัญญาณปายไฟนี้แลวนั้น ผูตอบแบบสอบถามจํานวน
สวนใหญจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตางก็เห็นดวยในการติดตั้งชุดสัญญาณไฟ “วาง”ลักษณะดังกลาวเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีการติดตั้งปายไฟแบบนี้ที่
ทางดานหนาของรถแท็กซี่ที่มีการติดตั้งไวอยูแตเดิมแลว
ABSTRACT: The objective of research is to design with the light signal on the Taxi according to Cognitive Ergonomics. This study and
experiment sign design and analyze on the LED light signal set up behind the cabs. Which aimed to suit the safety and increased
visibility of other follow drivers with current traffic on the road. The researcher set up Vacant light signal on 10 cabs to apply in this
experiment with general traffic. The experimental result and analysis from survey by questionaire, the questionaire result show that
light “Vacant“ signal can improve the perception of other follow car drivers and help to reduce accidents. This experiment aimed
to benefit as information to Department of Land Transport of Thailand and others which is related authorities to improve the road
traffic safety.
คําสําคัญ: หลักการยศาสตรการรับรู ความปลอดภัยในการจราจร การรับรู
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1. บทนํา
ป จจุบั นการเดิ นทางเป นส วนหนึ่ งของการใชชีวิตประจําวันรถยนต รับจางสาธารณะหรือรถแท็ กซี่จัดไดวาเป น
ยานพาหนะที่มีผูนิยมใชบริการอยูเปนจํานวนมากและปญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการเพิ่มขึ้นคือ ปญหาการเกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุสวนใหญนั้นเกิดจากความประมาทและขาดความระมัดระวังทั้งของผูขับขี่รถยนตรับจางสาธารณะและผูใชบริการ
บนทองถนน พฤติกรรมทีเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งก็คือ การชนทายรถแท็กซี่ที่แวะจอดรับผูโดยสารเนื่องจาก
ไมเห็นหรือไมทราบลวงหนาวา รถยนตโดยสารสาธารณะคันนั้น มีสถานะที่พรอมจะรับผูโดยสาร(วาง)หรือ ไมพรอมจะ
รับผูโดยสาร (ไมวาง)
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จากงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องการยศาสตรการรับรูนั้น พบวา การนําศาสตรดังกลาวมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการจราจรทางถนนนั้นเปนเรื่องนาสนใจผูวิจัยจึงมีความสนใจและเกิดแนวคิดที่จะนําการยศาสตรการรับรูที่
ศึกษามาออกแบบและประยุกตใชเปนเครื่องหมายที่กระจกดานหลังสําหรับรถยนตรับจางสาธารณะการทดลองใช
เครื่องหมายที่กระจกดานหลังรถยนตรับจางสาธารณะเพื่อเสริมความปลอดภัยกับ การประยุกตใชหลักการยศาสตรการ
รับรู เครื่องหมายไฟอักษรขอความ เครื่องหมายไฟสัญลักษณเคลื่อนไหวเพื่อชวยเพิ่มความปลอดภัยที่เกิดจากรถยนต
รับจางสาธารณะโดยการกําหนดสุมกลุมตัวอยางในการทดลองออกแบบเครื่องหมาย “วาง” ผูวิจัยไดกําหนดตําแหนง
ของรถยนตรับจางสาธารณะใหวิ่งนําหนาอยูบริเวณดานหนาตรง และดานหนาขวาเนื่องจากเปนตําแหนงที่รถยนตที่หยุด
กะทันหันหรือที่ปาดหนารถยนตที่ตามมาดานหลัง ทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นไดทั้งในระยะใกลและในระยะไกล จากนั้นนํา
ขอมูลทั้งสองมาวิเคราะหหาตําแหนงและขนาดปายไฟที่เหมาะสมเพื่อนําไปติดตั้งจริงในรถยนตรับจางสาธารณะ การหา
ขนาดของตัวอักษรที่เหมาะสม จากขอมูลระยะหยุดรถที่ปลอดภัยเมื่อขับรถความเร็วประมาณ 120 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ในสภาพถนนเปยก ระยะเบรกที่สั้นที่สุดที่ปลอดภัยคือ ระยะ 103.91 เมตร ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาขอมูล เอกสาร
และตําราตางๆ เพื่อทําการประเมินแนวทางในการออกแบบเครื่องหมาย “วาง”ที่เหมาะสม โดยใชทฤษฎีทางการย
ศาสตรการรับรูการโดยการดําเนิ นการออกแบบเครื่องหมายปายไฟ “วาง” ที่บริเวณดานหลังของรถแท็กซี่เพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากเดิม ที่รถแท็กซี่นั้นตองติดตั้งปายไฟนี้ไวที่ดานหนาบริเวณกระจกรถอยูเดิมแลวซึ่งเปนไปตามระเบียบ
ของกรมขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม
โดยจะทําการสุมตัวอยางกลุมในการทดลองเพื่อใชในการกําหนดออกแบบเครื่องหมายปายไฟ “วาง” ตนแบบ ซึ่งใน
การออกแบบปายไฟ จะทดลองทดสอบหาขนาดของตัวอักษรที่เหมาะสม จากขอมูลระยะหยุดรถที่ปลอดภัย เมื่อขับรถ
ความเร็วประมาณ 120 กิโลเมตรตอชั่วโมง สภาพถนนเปยก ระยะเบรกสั้นที่สุดที่ปลอดภัย คือ 103.91 เมตร เปนขอมูล
จากโปรแกรม Stopping Distance Calculator , The Master Strategy Group [1]
ผูวิจัยจึงไดเลือกระยะในการทดสอบการมองเห็นที่เหมาะสม คือ ระยะหาง 100 เมตร จากนั้นไดทําขั้นตอนการนํา
ขนาดตัวอักษรขนาดความสูง 3 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 4 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 5 เซนติเมตร และขนาดความสูง
ตัวอักษร 6 เซนติเมตร จากนั้นนําไปวิเคราะหเพื่อหาขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมที่สามารถรับรูและสามารถอานไดชัดเจน
ขั้นตอนการหาตําแหนงของเครื่องหมาย “ วาง” บริเวณกระจกดานหลังรถยนตรับจางสาธารณะที่เหมาะสมดวยการ
กําหนดตําแหนงของรถยนตรับจางสาธารณะใหวิ่งนําหนารถคันอื่นอยูบริเวณดานหนาตรง และดานหนาขวา เนื่องจาก
เปนตําแหนงที่รถยนตหยุดกะทันหัน หรือแซงเขามาในเลนทางเดินรถของรถยนตที่ตามมาดานหลัง ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได ทั้งในระยะใกลและระยะไกล โดยกําหนดระยะหางของรถทั้งสองคันอยูที่ระยะ 10 เมตร และ 100 เมตร
หลังจากนั้นจึงกําหนดตําแหนงตางๆในการติดตั้งปายไฟไวที่กระจกดานหลังของรถแท็กซี่ จํานวน 4 ตําแหนง คือ
บริเวณมุมดานซาย – บน บริเวณมุมดานขวา – บน บริเวณมุมดานซาย – ลาง และบริเวณมุมดานขวา – บน จากนั้น
นําขอมูลทั้งสองมาทําการทดลองนํารอง(Pilot Study)เพื่อวิเคราะหหาตําแหนงการติดตั้งและขนาดที่เหมาะสม เพื่อ
นําไปติดตั้งทดลองจริงในรถยนตรับจางสาธารณะแลวดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง
การดําเนินการวิจัยในการทดลองใชเครื่องหมายที่กระจกดานหลังสําหรับรถยนตรับจางสาธารณะเพื่อความ
ปลอดภัย โดยใชหลักการยศาสตรการรับรู ผูวิจัยไดกําหนดศึกษาในขอบเขตของกลุมรถยนตรับจางสาธารณะที่จด
ทะเบียนกับกรมการขนสงทางบกจํานวนหนึ่ง เฉพาะรถที่วิ่งผานประจําภายในเขตสายไหม กรุงเทพมหานครและยาน
เมืองรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เปนพื้นที่หลักในการดําเนินการวิจัย
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2. วิธีการศึกษา
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ไดนําทฤษฎีของหลักการยศาสตรการรับรูมาประยุกตในการทดลองใชเครื่องหมายติดไวที่กระจก
ดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะเพื่อเสริมความปลอดภัยในการจราจรทางถนน ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของกับการ
รับรู การมองเห็นทฤษฎีของการสุมตัวอยางรวมไปถึงความรูทางดานการยศาสตรการรับรูและเครื่องจักรนั้นเปนหัวใจ
หลั ก ของจิ ต วิ ท ยาวิ ศ วกรรม (Engineering Psychology) บางครั้ งเรี ย กว า ป จ จั ย มนุ ษ ย (Human Factors) หรื อ
วิศวกรรมมนุษย (Human Engineering)การยศาสตร หมายถึง ศาสตรแหงการออกแบบอุปกรณหรือเครื่องใชใด ๆ ที่
เมื่อนํามาใชแลว จะกอใหเกิดความสะดวกสบาย เหมาะสมตอรางกายมนุษย และในทางจิตวิทยาวิศวกรรม หมายถึง
ศาสตรที่วาดวยการออกแบบเครื่องจักร เพื่อใชในการทํางานใหสอดคลองกับพฤติกรรมมนุษย และใหเครื่องจักร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ [2, 3]
แบบจําลองกระบวนการรับรูขอมูลของมนุษย สามารถวัดไดจากการวิจัยสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน สามารถ
ช วยให นั ก วิศวกรรมป จจั ย มนุ ษ ย มี ค วามเข าใจวาการแสดงออกหรือการกระทํ าเปลี่ยนแปลงไดอยางไร โดยการ
ออกแบบระบบหรือสภาวะแวดลอมที่แตกตาง แตความรูเทานั้นไมเพียงพอเสมอไปสําหรับนักจิตวิทยาวิศวกรรมที่ให
ความสนใจในเรื่อง “ทําไมการแสดงออกหรือการกระทําของมนุษยถึงไดเปลี่ยนแปลงไป [4]
2.2 วิธีการดําเนินงานวิจัย
ผูวิจัยทําการออกแบบเครื่องหมายปายไฟที่กระจกดานหลังสําหรับรถยนตรับจางสาธารณะ ทั้งรูปแบบลักษณะ
และตําแหนงบริเวณที่ติดตั้งในจุดตางๆ แลวนํารถออกไปวิ่งในสถานการณจริงเพื่อใหผูขับขี่ที่ตามมาและผูที่สัญจรเดิน
อยูริมถนนบนฟุตบาทมองเห็นไดชัดเจน รวมถึงสีของเครื่องหมาย และ ทําการออกแบบแบบสํารวจความคิดเห็นของผู
ที่มองเห็นปายไฟ โดยแยกออกเปนกลุมตัวอยางจํารวน 4 กลุมตัวอยาง คือ กลุมผูขับขี่รถยนตรับจางสาธารณะ กลุมผู
ขับขี่ยวดยานพาหนะบนทองถนน กลุมตํารวจจราจร และกลุมประชาชนโดยทั่วปที่เคยพบเห็นปายไฟแบบนี้ รวม
จํานวน 100 คน
2.3 การประเมินผลการดําเนินงาน
ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลการทดลองเครื่องหมายติดไวที่กระจกดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะเพื่อ
เสริมความปลอดภัยในการจราจรทางถนน ปายที่ไดทําการติดตั้งแลวเสร็จ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1: สัญญาณปายไฟ “วาง”ที่ใชในการทดลองครั้งนี้
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โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเครื่องหมายปายไฟติดไวที่กระจกดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะเพื่อเสริม
ความปลอดภัยในการจราจรทางถนน ในมิติทางดานความพึงพอใจในการใชงาน ระหวางทําการวิจัยไดติดสัญญาณไฟ
ที่กระจกที่กระจกหลังเพื่อชวยปองกันอุบัติเหตุในขณะรถคันที่ใชทําการทดลองแวะจอดรับผูโดยสาร และทําการออก
แบบสอบถามความคิดเห็นและสัมภาษณรายบุคคล เพื่อสํารวจความคิดเห็นและความรูสึกของผูที่ไดทดลองใชงานจริง
หรือกลุมตัวอยางที่ไดพบเห็นปายไฟนี้จริงๆบริเวณแขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ และบริเวณลําลูกกา
– รั งสิ ต คลองสอง ปทุ ม ธานี จํ านวนรวม 100 คน โดยแบ งกลุ ม ตั ว อย างเป น คนขั บ รถยนต รั บ จ า งสาธารณะ
เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เจาของอูรถยนตรับจางสาธารณะและประชาชนทั่วไป จํานวนรถที่
ใชในการทดลองแบงเปน รถที่วิ่งในบริเวณแขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ จํานวน ๕ คัน และใชรถ
ทดลองวิ่งในบริเวณยานรังสิต ปทุมธานี จํานวน ๕ คัน รวมจํานวนทั้งหมดแลว 10 คัน และทําการใชแบบสอบถามที่
ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น โดยเปนการทําแบบสอบถามโดยการสัมภาษณรายบุคคล ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถาม
สามารถสรุปโดยใชมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert’s scale)

3. ผลการศึกษา
การศึกษาการออกแบบสัญ ญาณไฟและทดลองเครื่องหมายปายไฟติดไวที่กระจกดานหลังของรถยนตรับจาง
สาธารณะเพื่อเสริมความปลอดภัยในการจราจรทางถนนตามหลักการยศาสตรการรับรูนั้น ทางผูวิจัยไดนํามาทดสอบดู
วาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม
ตารางที่ 1: ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูพบเห็นปายไฟ จํานวน 100 คน
เนื้อหา
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบน
เกณฑการ
มาตรฐาน
พิจารณา
1. สัญญาณไฟบริเวณดานหลัง อยูในตําแหนงที่เหมาะสม
3.71
0.74
มาก
2. สัญญาณไฟบริเวณดานหลัง มีความชัดเจนในการมองเห็น
3.78
0.90
มาก
3. สัญญาณไฟดังกลาวทําใหสามารถรับรูไดวารถยนตรับจาง
0.74
สาธารณะคันนั้นมี(หากวา ปายไฟ ดับมืด)หรือไมมีผูโดยสาร
3.65
มาก
(หากวา ปายไฟ สวางโร) จริง
4. สัญญาณไฟดังกลาวทําใหผูที่ขับขี่รถตามมาดานหลังมี
1.02
ความระมัดระวังในการขับขี่ตามหลังรถยนตรับจางสาธารณะ
3.63
มาก
มากยิ่งขึ้น
0.92
5.-สัญญาณไฟดังกลาวหากเปดไฟวางสวางอยู ชวยทําใหรถที่
ขับตามมาดานหลังทิ้งระยะหางจากรถยนตรับจางสาธารณะ
3.62
มาก
มากยิ่งขึ้น
1.11
6. สัญญาณไฟดังกลาวนั้นสามารถเขาใจไดงายและรับรูได
รวดเร็ววา รถยนตรับจางสาธารณะครันนั้นมีหรือไมมี
4.01
มาก
ผูโดยสาร
7. สัญญาณไฟดังกลาวรบกวนการขับขี่ของทาน
2.08
0.74
นอย
8. สัญญาณไฟเหลานี้สามารถเพิ่มความปลอดภัยแกผูขับขี่รถ
0.88
3.54
มาก
ที่ขับติดตามมาทางดานหลังได
0.98
9. ควรใหมีการติดสัญญาณไฟแบบนี้ตอไปเพื่อเพิ่มความ
3.83
มาก
ปลอดภัยในการจราจรทางถนน
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การประยุกตใชหลักการยศาสตรการรับรูในการทดลองใชเครื่องหมายปายไฟ “วาง”ติดไวที่กระจกดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะเพื่อเสริมสรางความ
ปลอดภัยในการจราจรทางถนน

โดยใหพนักงานขับรถยนตรับจางสาธารณะ ตํารวจจราจรพนักงานรักษาความปลอดภัย เจาของอูรถยนตรับจาง
สาธารณะ และประชาชนทั่วไปในเขตสายไหม กรุงเทพมหานครและยานเมืองรังสิต ปทุมธานีที่เคยพบเห็นปาย
สัญญาณไฟ “วาง” นี้ที่กระจกดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะที่เขารวมการทดลอง มาทําการตอบแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น
ผูวิจัยประเมินผลโดยใชเกณฑใหคะแนนตามแบบประเมินของลิเคิรท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ เหมาะสมมาก
ที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดดัง
ตารางที่ 1 จากผลสรุปแบบสอบถามหลังการพบเห็นการติดตั้งชุดสัญญาณไฟแลวนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด เห็นดวยในการติดตั้งชุดสัญญาณไฟ “วาง” นี้ที่กระจกดานหลังของรถแท็กซี่

4. อภิปรายผลการศึกษา

ตามหลักการยศาสตรการรับรูเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรทางถนนนั้น ผลของการวิจัยครั้งนี้ไมอาจครบ
สมบูรณในทุกมิติ เนื่องจากมีขอผิดพลาดทางดานขอมูลและทางดานการควบคุมตัวแปรในการวิจัยอยูมากพอสมควร
ซึ่งมีสาเหตุตางๆกันไป ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพื่อไวใหใชแกไขปรับปรุงงานวิจัยนี้ในครั้งตอๆไปดังนี้
- พฤติกรรมและประสบการณ ของคนขับรถยนตรับจางฯในปจจุบัน ในบางครั้งก็ทําการปดไฟ “วาง” นี้เพื่อ
ปองกันรถคันอื่นขับแซงแยงกันรับผูโดยสาร เนื่องจากวารถยนตรับจางสาธารณะคันอื่นที่ขับตามหลังมาจะคิดวารถคัน
หน าคัน ดังกลาวที่ ดับ ไฟ “วาง” นั้ น มี ผูโดยสารอยูแ ล ว ทํ าให ก ารใชป ายไฟสั ญ ญาณแจงข อมุ ล แบบนี้ ไม เป น ผล
เนื่ องจากในป จจุบั น มี จํ านวนรถยนต รั บ จ างสาธารณะจํ านวนมาก ทํ าให มี อั ต ราในการแข งขั น ในการแยงชิ งรับ
ผูโดยสารสูง ยกตัวอยางเชน รถยนตรับจางสาธารณะสองคันขับตามกันมา ซึ่งในแตละคันตางก็ไมมีผูโดยสารอยูใน
รถ จึงพยายามขับแซงกันมาเพื่อมาอยูขางหนากัน เนื่องจากวาจะไดรับผูโดยสารกอนตามกฎ “ถึงกอนมีสิทธิ์กอน”
จากประสบการณของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะที่ขับมาเปนเวลานาน จะสามารถรูไดวา ใครที่จะเรียกรถเพื่อขึ้น
ใชบริการรถยนตรับจางสาธารณะในขณะนั้น ทางคนขับรถยนตรับจางสาธารณะคันที่ขับตามมาดานหลังมาตอจากคัน
หนาจึงหาวิธีการแยงผูโดยสาร โดยการปดสัญญาณไฟ “วาง” ทางดานกระจกหนาเพื่อลวงใหรถยนตรับจางสาธารณะ
คันที่อยูดานหนามองกลับหลังมาเห็นและรับรูไดวารถแท็กซี่คันที่ตามมาดานหลังนั้นมีผูโดยสารแลว ทําใหไมจําเปนที่
จะตองเรงรีบขับแวะเขาไปรับผูโดยสารขางทาง แตเมื่อรถยนตรับจางสาธารณะคันที่ขับตามมาดานหลัง ที่ก็มองเห็น
ผูโดยสารขางหนายืนรอเรียกรถในระยะใกลๆกันแลว ก็จะทําการเรงความเร็วรถแท็กซี่ของตัวเองแซงรถยนตรับจาง
สาธารณะคันที่อยูขางหนาแลวรีบเปดสัญญาณไฟ “วาง” ที่อยูตรงกระจกหนารถ แลวขับแซงขึ้นหนาแลวรีบจอดแวะ
เข ารับ ผู โดยสารก อ นทั น ที ด วยเหตุ นี้ สั ญ ญาณไฟ “วาง” ดั งกล าวจึ งไม บั งเกิ ด ผลดี เท าที่ ค วร ทางผู วิจั ย จึ งขอ
เสนอแนะสําหรับผูที่จะทําการวิจัยเรื่องนี้ตอไป เพื่อคิดหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวนี้ดวย
- การที่ไมไดประกาศเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วไปในการทดลอง ทําใหประชาชนบางสวนเกิดขอ
สงสัยในงานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากไมท ราบถึงวัตถุประสงคของงานวิจัยที่แทจริง และการที่จํานวนรถยนตรับจาง
สาธารณะที่ติดตั้งมีจํานวนเพียง 10 คัน ซึ่งเปนจํานวนที่นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนรถยนตรับจางสาธารณะ
ที่มีอยูในปจจุบัน
- รถยนตรับจางสาธารณะบางคันที่มีการติดตั้งสปอยเลอรหลังไวนั้น ทําใหผูวิจัยไมสามารถหาตําแหนงติดตัง้ ปาย
สัญ ญาณไฟ “วาง” ได เนื่องหากติดตั้งปายไฟนี้แลวสปอยเลอรหลังของรถแท็กซี่จะทําใหบดบังทัศนวิสัยในการ
มองเห็นของผูที่ขับรถตามมาทางดานหลัง
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