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บทคัดยอ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาผลจากการประยุกตใชหลักการยศาสตรการรับรูในการทดลองใชเคร่ืองหมายปายไฟคําวา “วาง” 
ติดไวที่กระจกดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะ เพ่ือเสริมความปลอดภัยในการจราจรทางถนนตอความพึงพอใจของผูขับรถยนตรับจางสาธารณะรวมถึง
ประชาชนที่ใชยานพาหนะสัญจรบนทองถนนและชวยเพ่ิมความปลอดภัยของการจราจรทางบกในสวนที่เกิดขึ้นกับรถยนตรับจางสาธารณะ โดยใชหลักการย
ศาสตรการรับรูใชทําการศึกษาในขอบเขตของกลุมรถยนตรับจางสาธารณะที่ใหบริการบริเวณยานสายไหม กรุงเทพมหานครและยานรังสิต ปทุมธานี  ไดใชรถ
แท็กซี่เพ่ือการทดลองคร้ังนี้รวมจํานวนแลว 10 คัน  โดยการระบุรูปแบบลักษณะตางๆ ของเคร่ืองหมายแจงเตือนนี้จํานวนอยางนอย ๒ แบบ ตําแหนงบริเวณที่
ติดต้ังเพ่ือใหผูขับขี่ยานพาหนะอ่ืนที่ขับตามมานั้นสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน รวมถึงสีของเคร่ืองหมายปายไฟสัญลักษณนี้ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนทั้งใน
เวลากลางวันและในเวลากลางคืน โดยจากการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของอุบัติเหตุการจราจรพบวา ในสวนของผูขับขี่รถยนตรับจางสาธารณะมักมีพฤติกรรม
ทีเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุการจราจร  สาเหตุสวนใหญนั้นเกิดจากความประมาทและการขาดความระมัดระวังทั้งของผูขับขี่รถยนตรับจางสาธารณะและผู
เรียกใชบริการรถแท็กซี่ตามทองถนน  ผลสรุปจากแบบสอบถามหลังการวิจัย ผุที่ไดพบเห็นการติดต้ังชุดสัญญาณปายไฟนี้แลวนั้น  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน
สวนใหญจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตางก็เห็นดวยในการติดต้ังชุดสัญญาณไฟ “วาง”ลักษณะดังกลาวเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่มีการติดต้ังปายไฟแบบนี้ที่
ทางดานหนาของรถแท็กซี่ที่มีการติดต้ังไวอยูแตเดิมแลว 

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. 
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1.  บทนํา 

 ปจจุบันการเดินทางเปนสวนหน่ึงของการใชชีวิตประจําวันรถยนตรับจางสาธารณะหรือรถแท็กซี่จัดไดวาเปน
ยานพาหนะที่มีผูนิยมใชบริการอยูเปนจํานวนมากและปญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการเพ่ิมขึ้นคือ ปญหาการเกิดอุบัติเหตุ 
สาเหตุสวนใหญน้ันเกิดจากความประมาทและขาดความระมัดระวังทั้งของผูขับขี่รถยนตรับจางสาธารณะและผูใชบริการ
บนทองถนน พฤติกรรมทีเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้งก็คือ การชนทายรถแท็กซี่ที่แวะจอดรับผูโดยสารเน่ืองจาก
ไมเห็นหรือไมทราบลวงหนาวา รถยนตโดยสารสาธารณะคันน้ัน มีสถานะที่พรอมจะรับผูโดยสาร(วาง)หรือ ไมพรอมจะ
รับผูโดยสาร (ไมวาง)  
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 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องการยศาสตรการรับรูน้ัน พบวา การนําศาสตรดังกลาวมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการจราจรทางถนนน้ันเปนเรื่องนาสนใจผูวิจัยจึงมีความสนใจและเกิดแนวคิดที่จะนําการยศาสตรการรับรูที่
ศึกษามาออกแบบและประยุกตใชเปนเครื่องหมายที่กระจกดานหลังสําหรับรถยนตรับจางสาธารณะการทดลองใช
เครื่องหมายที่กระจกดานหลังรถยนตรับจางสาธารณะเพ่ือเสริมความปลอดภัยกับ การประยุกตใชหลักการยศาสตรการ
รับรู เครื่องหมายไฟอักษรขอความ เครื่องหมายไฟสัญลักษณเคลื่อนไหวเพ่ือชวยเพ่ิมความปลอดภัยที่เกิดจากรถยนต
รับจางสาธารณะโดยการกําหนดสุมกลุมตัวอยางในการทดลองออกแบบเครื่องหมาย “วาง” ผูวิจัยไดกําหนดตําแหนง
ของรถยนตรับจางสาธารณะใหว่ิงนําหนาอยูบริเวณดานหนาตรง และดานหนาขวาเน่ืองจากเปนตําแหนงที่รถยนตที่หยุด
กะทันหันหรือที่ปาดหนารถยนตที่ตามมาดานหลัง ทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นไดทั้งในระยะใกลและในระยะไกล จากน้ันนํา
ขอมูลทั้งสองมาวิเคราะหหาตําแหนงและขนาดปายไฟที่เหมาะสมเพ่ือนําไปติดต้ังจริงในรถยนตรับจางสาธารณะ การหา
ขนาดของตัวอักษรที่เหมาะสม จากขอมูลระยะหยุดรถที่ปลอดภัยเมื่อขับรถความเร็วประมาณ 120 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
ในสภาพถนนเปยก ระยะเบรกที่สั้นที่สุดที่ปลอดภัยคือ ระยะ 103.91 เมตร   ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาขอมูล เอกสาร 
และตําราตางๆ เพ่ือทําการประเมินแนวทางในการออกแบบเครื่องหมาย “วาง”ที่เหมาะสม โดยใชทฤษฎีทางการย
ศาสตรการรับรูการโดยการดําเนินการออกแบบเครื่องหมายปายไฟ “วาง” ที่บริเวณดานหลังของรถแท็กซี่เพ่ิมเติม
นอกเหนือไปจากเดิม ที่รถแท็กซี่น้ันตองติดต้ังปายไฟน้ีไวที่ดานหนาบริเวณกระจกรถอยูเดิมแลวซึ่งเปนไปตามระเบียบ
ของกรมขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 

 โดยจะทําการสุมตัวอยางกลุมในการทดลองเพ่ือใชในการกําหนดออกแบบเครื่องหมายปายไฟ “วาง” ตนแบบ ซึ่งใน
การออกแบบปายไฟ จะทดลองทดสอบหาขนาดของตัวอักษรที่เหมาะสม จากขอมูลระยะหยุดรถที่ปลอดภัย เมื่อขับรถ
ความเร็วประมาณ 120 กิโลเมตรตอช่ัวโมง สภาพถนนเปยก ระยะเบรกสั้นที่สุดที่ปลอดภัย คือ 103.91 เมตร เปนขอมูล
จากโปรแกรม Stopping Distance Calculator , The Master Strategy Group [1]  

 ผูวิจัยจึงไดเลือกระยะในการทดสอบการมองเห็นที่เหมาะสม คือ ระยะหาง 100 เมตร จากน้ันไดทําขั้นตอนการนํา
ขนาดตัวอักษรขนาดความสูง 3 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 4 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษร 5 เซนติเมตร และขนาดความสูง
ตัวอักษร 6 เซนติเมตร จากน้ันนําไปวิเคราะหเพ่ือหาขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมที่สามารถรับรูและสามารถอานไดชัดเจน
ขั้นตอนการหาตําแหนงของเครื่องหมาย “ วาง” บริเวณกระจกดานหลังรถยนตรับจางสาธารณะที่เหมาะสมดวยการ
กําหนดตําแหนงของรถยนตรับจางสาธารณะใหว่ิงนําหนารถคันอ่ืนอยูบริเวณดานหนาตรง และดานหนาขวา เน่ืองจาก
เปนตําแหนงที่รถยนตหยุดกะทันหัน หรือแซงเขามาในเลนทางเดินรถของรถยนตที่ตามมาดานหลัง ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได ทั้งในระยะใกลและระยะไกล โดยกําหนดระยะหางของรถทั้งสองคันอยูที่ระยะ 10 เมตร และ 100 เมตร  

 หลังจากน้ันจึงกําหนดตําแหนงตางๆในการติดต้ังปายไฟไวที่กระจกดานหลังของรถแท็กซี่ จํานวน 4 ตําแหนง คือ 
บริเวณมุมดานซาย – บน  บริเวณมุมดานขวา – บน บริเวณมุมดานซาย – ลาง  และบริเวณมุมดานขวา – บน จากน้ัน
นําขอมูลทั้งสองมาทําการทดลองนํารอง(Pilot Study)เพ่ือวิเคราะหหาตําแหนงการติดต้ังและขนาดที่เหมาะสม เพ่ือ
นําไปติดต้ังทดลองจริงในรถยนตรับจางสาธารณะแลวดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง 

 การดําเนินการวิจัยในการทดลองใชเครื่องหมายที่กระจกดานหลังสําหรับรถยนตรับจางสาธารณะเพ่ือความ
ปลอดภัย โดยใชหลักการยศาสตรการรับรู ผูวิจัยไดกําหนดศึกษาในขอบเขตของกลุมรถยนตรับจางสาธารณะที่จด
ทะเบียนกับกรมการขนสงทางบกจํานวนหน่ึง เฉพาะรถที่ว่ิงผานประจําภายในเขตสายไหม กรุงเทพมหานครและยาน
เมืองรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เปนพ้ืนที่หลักในการดําเนินการวิจัย 

 

 

 



 การประยุกตใชหลักการยศาสตรการรับรูในการทดลองใชเคร่ืองหมายปายไฟ “วาง”ติดไวท่ีกระจกดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะเพ่ือเสริมสรางความ
ปลอดภัยในการจราจรทางถนน 
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2. วิธีการศึกษา 

2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 ในการวิจัยครั้งน้ีไดนําทฤษฎีของหลักการยศาสตรการรับรูมาประยุกตในการทดลองใชเครื่องหมายติดไวที่กระจก
ดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะเพ่ือเสริมความปลอดภัยในการจราจรทางถนน ทฤษฎีตางๆที่เก่ียวของกับการ
รับรู การมองเห็นทฤษฎีของการสุมตัวอยางรวมไปถึงความรูทางดานการยศาสตรการรับรูและเครื่องจักรน้ันเปนหัวใจ
หลักของจิตวิทยาวิศวกรรม (Engineering Psychology) บางครั้งเรียกวาปจจัยมนุษย (Human Factors) หรือ 
วิศวกรรมมนุษย (Human Engineering)การยศาสตร หมายถึง ศาสตรแหงการออกแบบอุปกรณหรือเครื่องใชใด ๆ ที่
เมื่อนํามาใชแลว จะกอใหเกิดความสะดวกสบาย เหมาะสมตอรางกายมนุษย และในทางจิตวิทยาวิศวกรรม หมายถึง 
ศาสตรที่วาดวยการออกแบบเครื่องจักร เพ่ือใชในการทํางานใหสอดคลองกับพฤติกรรมมนุษย และใหเครื่องจักร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ [2, 3] 

แบบจําลองกระบวนการรับรูขอมูลของมนุษย สามารถวัดไดจากการวิจัยสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน สามารถ
ชวยใหนักวิศวกรรมปจจัยมนุษยมีความเขาใจวาการแสดงออกหรือการกระทําเปลี่ยนแปลงไดอยางไร โดยการ
ออกแบบระบบหรือสภาวะแวดลอมที่แตกตาง แตความรูเทาน้ันไมเพียงพอเสมอไปสําหรับนักจิตวิทยาวิศวกรรมที่ให
ความสนใจในเรื่อง “ทําไมการแสดงออกหรือการกระทําของมนุษยถึงไดเปลี่ยนแปลงไป [4] 
 
2.2 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
     ผูวิจัยทําการออกแบบเครื่องหมายปายไฟที่กระจกดานหลังสําหรับรถยนตรับจางสาธารณะ ทั้งรูปแบบลักษณะ
และตําแหนงบริเวณที่ติดต้ังในจุดตางๆ แลวนํารถออกไปว่ิงในสถานการณจริงเพ่ือใหผูขับขี่ที่ตามมาและผูที่สัญจรเดิน
อยูริมถนนบนฟุตบาทมองเห็นไดชัดเจน รวมถึงสีของเครื่องหมาย และ ทําการออกแบบแบบสํารวจความคิดเห็นของผู
ที่มองเห็นปายไฟ โดยแยกออกเปนกลุมตัวอยางจํารวน 4 กลุมตัวอยาง คือ กลุมผูขับขี่รถยนตรับจางสาธารณะ กลุมผู
ขับขี่ยวดยานพาหนะบนทองถนน กลุมตํารวจจราจร และกลุมประชาชนโดยทั่วปที่เคยพบเห็นปายไฟแบบน้ี รวม
จํานวน 100 คน 
 
2.3 การประเมินผลการดําเนนิงาน 
     ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลการทดลองเครื่องหมายติดไวที่กระจกดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะเพ่ือ
เสริมความปลอดภัยในการจราจรทางถนน  ปายที่ไดทําการติดต้ังแลวเสร็จ ดังรูปที่ 1 
  

 
 

รูปที่ 1:  สัญญาณปายไฟ “วาง”ที่ใชในการทดลองครั้งนี้ 
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 โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเครื่องหมายปายไฟติดไวที่กระจกดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะเพ่ือเสริม
ความปลอดภัยในการจราจรทางถนน  ในมิติทางดานความพึงพอใจในการใชงาน ระหวางทําการวิจัยไดติดสัญญาณไฟ
ที่กระจกที่กระจกหลังเพ่ือชวยปองกันอุบัติเหตุในขณะรถคันที่ใชทําการทดลองแวะจอดรับผูโดยสาร และทําการออก
แบบสอบถามความคิดเห็นและสัมภาษณรายบุคคล เพ่ือสํารวจความคิดเห็นและความรูสึกของผูที่ไดทดลองใชงานจริง
หรือกลุมตัวอยางที่ไดพบเห็นปายไฟน้ีจริงๆบริเวณแขวงออเงิน           เขตสายไหม  กรุงเทพฯ และบริเวณลําลูกกา 
– รังสิต คลองสอง ปทุมธานี จํานวนรวม 100 คน โดยแบงกลุมตัวอยางเปน  คนขับรถยนตรับจางสาธารณะ  
เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  เจาของอูรถยนตรับจางสาธารณะและประชาชนทั่วไป  จํานวนรถที่
ใชในการทดลองแบงเปน รถที่ว่ิงในบริเวณแขวงออเงิน           เขตสายไหม  กรุงเทพฯ จํานวน ๕ คัน และใชรถ
ทดลองว่ิงในบริเวณยานรังสิต ปทุมธานี จํานวน ๕ คัน รวมจํานวนทั้งหมดแลว 10 คัน  และทําการใชแบบสอบถามที่
ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น โดยเปนการทําแบบสอบถามโดยการสัมภาษณรายบุคคล   ผลจากการวิเคราะหแบบสอบถาม
สามารถสรุปโดยใชมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Likert’s scale) 
 

3. ผลการศึกษา 

 การศึกษาการออกแบบสัญญาณไฟและทดลองเครื่องหมายปายไฟติดไวที่กระจกดานหลังของรถยนตรับจาง
สาธารณะเพ่ือเสริมความปลอดภัยในการจราจรทางถนนตามหลักการยศาสตรการรับรูน้ัน ทางผูวิจัยไดนํามาทดสอบดู
วาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม   

ตารางที่ 1: ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูพบเห็นปายไฟ จํานวน 100 คน 
เนื้อหา คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เกณฑการ
พิจารณา 

1. สัญญาณไฟบริเวณดานหลัง อยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม 3.71      0.74 มาก 
2. สัญญาณไฟบริเวณดานหลัง มีความชัดเจนในการมองเห็น 3.78 0.90 มาก 
3. สัญญาณไฟดังกลาวทําใหสามารถรับรูไดวารถยนตรับจาง
สาธารณะคันนั้นมี(หากวา ปายไฟ ดับมืด)หรือไมมีผูโดยสาร
(หากวา ปายไฟ สวางโร) จริง 

3.65 
0.74 

มาก 

4. สัญญาณไฟดังกลาวทําใหผูท่ีขับขี่รถตามมาดานหลังมี
ความระมัดระวังในการขับขี่ตามหลังรถยนตรับจางสาธารณะ
มากย่ิงขึ้น 

3.63 
1.02 

มาก 

5.-สัญญาณไฟดังกลาวหากเปดไฟวางสวางอยู ชวยทําใหรถท่ี
ขับตามมาดานหลังท้ิงระยะหางจากรถยนตรับจางสาธารณะ
มากย่ิงขึ้น 

3.62 
0.92 

มาก 

6. สัญญาณไฟดังกลาวนั้นสามารถเขาใจไดงายและรับรูได
รวดเร็ววา รถยนตรับจางสาธารณะครันนั้นมีหรือไมมี
ผูโดยสาร 

4.01 
1.11 

มาก 

7. สัญญาณไฟดังกลาวรบกวนการขับขี่ของทาน 2.08 0.74 นอย 
8. สัญญาณไฟเหลานี้สามารถเพ่ิมความปลอดภัยแกผูขับขี่รถ
ท่ีขับติดตามมาทางดานหลังได 

3.54 
0.88 

มาก 

9. ควรใหมีการติดสัญญาณไฟแบบนี้ตอไปเพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการจราจรทางถนน 

3.83 
0.98 

มาก 

  



 การประยุกตใชหลักการยศาสตรการรับรูในการทดลองใชเคร่ืองหมายปายไฟ “วาง”ติดไวท่ีกระจกดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะเพ่ือเสริมสรางความ
ปลอดภัยในการจราจรทางถนน 

 

60   |   Thai Journal of Ergonomics Vol.2 Issue 2 (July-December 2019): p.56-61      

 โดยใหพนักงานขับรถยนตรับจางสาธารณะ  ตํารวจจราจรพนักงานรักษาความปลอดภัย  เจาของอูรถยนตรับจาง
สาธารณะ  และประชาชนทั่วไปในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานครและยานเมืองรังสิต ปทุมธานีที่เคยพบเห็นปาย
สัญญาณไฟ “วาง” น้ีที่กระจกดานหลังของรถยนตรับจางสาธารณะที่เขารวมการทดลอง  มาทําการตอบแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น 

 ผูวิจัยประเมินผลโดยใชเกณฑใหคะแนนตามแบบประเมินของลิเคิรท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ เหมาะสมมาก
ที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดดัง
ตารางที่ 1 จากผลสรุปแบบสอบถามหลังการพบเห็นการติดต้ังชุดสัญญาณไฟแลวน้ัน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  เห็นดวยในการติดต้ังชุดสัญญาณไฟ “วาง” น้ีที่กระจกดานหลังของรถแท็กซี่ 
 

4. อภิปรายผลการศึกษา  
 ตามหลักการยศาสตรการรับรูเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการจราจรทางถนนน้ัน  ผลของการวิจัยครั้งน้ีไมอาจครบ
สมบูรณในทุกมิติ  เน่ืองจากมีขอผิดพลาดทางดานขอมูลและทางดานการควบคุมตัวแปรในการวิจัยอยูมากพอสมควร  
ซึ่งมีสาเหตุตางๆกันไป  ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพ่ือไวใหใชแกไขปรับปรุงงานวิจัยน้ีในครั้งตอๆไปดังน้ี 
 - พฤติกรรมและประสบการณของคนขับรถยนตรับจางฯในปจจุบัน  ในบางครั้งก็ทําการปดไฟ “วาง” น้ีเพ่ือ
ปองกันรถคันอ่ืนขับแซงแยงกันรับผูโดยสาร เน่ืองจากวารถยนตรับจางสาธารณะคันอ่ืนที่ขับตามหลังมาจะคิดวารถคัน
หนาคันดังกลาวที่ดับไฟ “วาง” น้ันมีผูโดยสารอยูแลว  ทําใหการใชปายไฟสัญญาณแจงขอมุลแบบน้ีไมเปนผล  
เน่ืองจากในปจจุบันมีจํานวนรถยนตรับจางสาธารณะจํานวนมาก  ทําใหมีอัตราในการแขงขันในการแยงชิงรับ
ผูโดยสารสูง    ยกตัวอยางเชน  รถยนตรับจางสาธารณะสองคันขับตามกันมา ซึ่งในแตละคันตางก็ไมมีผูโดยสารอยูใน
รถ จึงพยายามขับแซงกันมาเพ่ือมาอยูขางหนากัน เน่ืองจากวาจะไดรับผูโดยสารกอนตามกฎ “ถึงกอนมีสิทธ์ิกอน”  
จากประสบการณของคนขับรถยนตรับจางสาธารณะที่ขับมาเปนเวลานาน จะสามารถรูไดวา ใครที่จะเรียกรถเพ่ือขึ้น
ใชบริการรถยนตรับจางสาธารณะในขณะน้ัน  ทางคนขับรถยนตรับจางสาธารณะคันที่ขับตามมาดานหลังมาตอจากคัน
หนาจึงหาวิธีการแยงผูโดยสาร โดยการปดสัญญาณไฟ “วาง” ทางดานกระจกหนาเพ่ือลวงใหรถยนตรับจางสาธารณะ
คันที่อยูดานหนามองกลับหลังมาเห็นและรับรูไดวารถแท็กซี่คันที่ตามมาดานหลังน้ันมีผูโดยสารแลว  ทําใหไมจําเปนที่
จะตองเรงรีบขับแวะเขาไปรับผูโดยสารขางทาง  แตเมื่อรถยนตรับจางสาธารณะคันที่ขับตามมาดานหลัง ที่ก็มองเห็น
ผูโดยสารขางหนายืนรอเรียกรถในระยะใกลๆกันแลว  ก็จะทําการเรงความเร็วรถแท็กซี่ของตัวเองแซงรถยนตรับจาง
สาธารณะคันที่อยูขางหนาแลวรีบเปดสัญญาณไฟ “วาง” ที่อยูตรงกระจกหนารถ แลวขับแซงขึ้นหนาแลวรีบจอดแวะ
เขารับผูโดยสารกอนทันที  ดวยเหตุน้ีสัญญาณไฟ “วาง” ดังกลาวจึงไมบังเกิดผลดีเทาที่ควร  ทางผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนะสําหรับผูที่จะทําการวิจัยเรื่องน้ีตอไป เพ่ือคิดหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวน้ีดวย 
 - การที่ไมไดประกาศเผยแพรใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วไปในการทดลอง ทําใหประชาชนบางสวนเกิดขอ
สงสัยในงานวิจัยช้ินน้ี  เน่ืองจากไมทราบถึงวัตถุประสงคของงานวิจัยที่แทจริง  และการที่จํานวนรถยนตรับจาง
สาธารณะที่ติดต้ังมีจํานวนเพียง 10 คัน  ซึ่งเปนจํานวนที่นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนรถยนตรับจางสาธารณะ
ที่มีอยูในปจจุบัน    
 - รถยนตรับจางสาธารณะบางคันที่มีการติดต้ังสปอยเลอรหลังไวน้ัน  ทําใหผูวิจัยไมสามารถหาตําแหนงติดต้ังปาย
สัญญาณไฟ “วาง” ได  เน่ืองหากติดต้ังปายไฟน้ีแลวสปอยเลอรหลังของรถแท็กซี่จะทําใหบดบังทัศนวิสัยในการ
มองเห็นของผูที่ขับรถตามมาทางดานหลัง 
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