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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีคิดค่าธรรมเนียมการเรียกใช้บริการแท็กซี่
ทัตเทพ พ่วงศิร1*ิ สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์2 และ รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างนโยบายค่าธรรมเนียมเรียกแท็กซี่แบบ
คงที่ กับนโยบายค่าธรรมเนียมเรียกแท็กซี่แบบแปรผันตามอุปสงค์และอุปทานภายใต้รูปแบบการประมูลแบบสองทาง เมื่อ
ผู้เข้าร่วมประมูลมีค่าเสียโอกาส โดยใช้วิธีเศรษฐศาสตร์เชิงทดลองในการประมูลและเก็บข้อมูล ซึ่งจะทําการพิจารณา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของนโยบายใน 4 ประเด็นได้แก่ ปริมาณการซื้อ-ขายได้สําเร็จ ปริมาณการซื้อ-ขายได้สําเร็จใน
แต่ละช่วงเวลา ค่าเสียโอกาสที่ลดได้ และประสิทธิภาพโดยรวมของนโยบาย ผลการศึกษาพบว่าทั้ง 2 นโยบายมีจุดเด่น
แตกต่างกันชัดเจน นโยบายค่าธรรมเนียมเรียกแท็กซี่แบบคงที่ ใช้เวลาในการจับคู่ซื้อ-ขายน้อย เนื่องจากผู้ประมูลทําการ
ตัดสินใจเพียงแค่ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธราคาซื้อ-ขายที่กําหนดไว้แล้วหรือไม่ แต่นโยบายนี้ก็ให้ผลปริมาณการจับคู่
ซื้อ-ขายที่ต่ํา เกิดค่าเสียโอกาสสูงและมีประสิทธิภาพต่ํา สะท้อนให้เห็นว่าจะมีผู้โดยสารและคนขับที่ไม่ได้ใช้หรือให้บริการ
ค่อนข้างมาก ในทางตรงกันข้ามนโยบายค่าธรรมเนียมเรียกแท็กซี่แบบแปรผันตามอุปสงค์และอุปทานจะสามารถจับคู่
ซื้อ-ขายได้ดีมาก ลดค่าเสียโอกาสได้มากมีประสิทธิภาพโดยรวมสูง แต่ใช้เวลามากในการจับคู่ซื้อ-ขาย เนื่องจากผู้ประมูล
สามารถตัดสินใจเสนอราคาตามความต้องการของตัวเอง และพยายามเสนอราคาให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง เมื่อทํา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเกับการใช้งานจริงในปัจจุบันที่มี Application สําหรับเรียกใช้บริการแท็กซี่ซึ่งคิดค่าธรรมเนียม
เรียกใช้บริการ 20 บาท แต่ราคาจะแปรผันตามปริมาณจราจร เช่น ช่วงที่ปริมาณการจราจรหนาแน่นจะคิดค่าธรรมเนียม
เรียกใช้บริการที่ 35 บาท เป็นต้น รูปแบบการคิดค่าธรรมเนียมเรียกใช้บริการดังกล่าวจะเป็นรูปแบบที่มีการผสมผสาน
ระหว่างนโยบายค่าธรรมเนียมเรียกแท็กซี่แบบคงที่ และแบบแปรผันตามอุปสงค์อุปทาน เป็นการผสมที่ทําให้เกิดการจับคู่
ได้เร็วและจับคู่ได้มากขึ้น เป็นอีกแนวคิดในการปรับใช้นโยบายเพื่อตอบสนองต่อแรงจูงใจของผู้ใช้และผู้ให้บริการแท็กซี่ได้
คําสําคัญ: บริการแท็กซี่, เศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง, การประมูลแบบสองทาง, ค่าเสียโอกาส
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Performance Comparison between Surcharge Policies for Calling Taxi
Thatthep Phuangsiri1* Suthatip Pueboobpaphan2 and Rattaphol Pueboobpaphan3
Abstract
The aim of this research is to compare the performance between the fixed surcharge policy and
the variable surcharge policy, based on double auction under the scenario that participants are subject
to opportunity cost. Experimental economics was employed as a mean for data collection. The
performance metrics considered in this research include the total trade volume, trade volume in each
time, opportunity cost saving and overall efficiency. The results show that the two policies have clear
distinct features. The fixed surcharge policy took less time for matching as bidders only need to make a
decision to accept or reject the given price. However, this policy obtained low matched volume, high
opportunity cost and low performance. This implies that there will be high number of passengers and
drivers who cannot use or provide the service. On the other hand, the variable surcharge policy
achieved a large matched volume, high opportunity cost saving and high overall efficiency, However,
such policy required longer time to match as bidders can decide to propose their own desired price
with the highest possible benefit. A comparison is also made with the current taxi application where a
calling surcharge can vary with traffic condition, such as 20 Baht for normal traffic and 35 Baht under
congested traffic. The policy adopted in the current taxi application can be considered as a hybrid of
the fixed and the variable surcharge policies. As a result, it can attain large matched volume and fast
matching. Thus a potential alternative solution to motivate the passengers and taxi drivers.
Keywords: Taxi Service, Experiment Economics, Double Auction, Opportunity Cost
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1. บทนํา
บริ ก ารขนส่ ง สาธารณะด้ ว ยรถแท็ ก ซี่ เ ป็ น หนึ่ ง ใน
รูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถ
ส่งผู้โดยสารได้ถึงที่หมาย (Door to door service)
มีความสะดวกสบายและให้บริการตลอด 24 ชม. อย่างไร
ก็ตามจากสถิติกรมขนส่งทางบกปี 2559 พบว่าการ
ร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584
มีการร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับบริการแท็กซี่สูงถึง 74%
เมื่อเทียบกับบริการขนส่งสาธารณะทั้งหมด [1]
ประเด็นที่มีผู้ร้องเรียนมากที่สุดคือ การปฏิเสธไม่รับ
ผู้โดยสารซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.84 ของร้องเรียนปัญหา
เกี่ยวกับแท็กซี่ทั้งหมด การปฏิเสธไม่รบั ผู้โดยสารดังกล่าว
มี สั ดส่ วนเพิ่ มมากขึ้ นตั้ งแต่ ปี 2553-2556 อยู่ ระหว่ าง
ร้อยละ 24.12-49.12 ต่อมาในปี 2557 พบว่าสัดส่วนการ
ปฏิเสธนั้นลดลงเหลือร้อยละ 37.10 อาจเนื่องจากมีการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ ป ฏิ เ สธ
ผู้ โ ดยสาร ซึ่ ง จะมี โ ทษปรั บ 1,000 บาท แต่ อ ย่ า งไร
ก็ปัญหาการปฏิเสธของปี 2558 ก็กลับเพิ่มมากขึ้นเป็น
ร้อยละ 50.59 สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวไม่อาจ
แก้ปั ญหาการปฏิ เสธได้ อย่ างยั่ งยืน ปั ญหาการปฏิ เสธ
ผู้โดยสารยังส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เป็นอย่างมาก ร้อยละ 83.5 ของผู้ใช้บริการเรียกร้องให้มี
การปรับปรุงการให้บริการโดยเฉพาะปัญหาการปฏิเสธไม่
รับผู้โดยสาร [2]
ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารก็ยังพบได้ในต่างประเทศ
ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ช่วงเวลา
เร่ ง ด่ ว นร้ อ ยละ 50 ของผู้ เรี ย กใช้ บ ริ ก ารก็ ถู ก ปฏิ เ สธ
เนื่องจากแท็กซี่เองก็อาจจะไม่อยากเดินทางผ่านพื้นที่ที่มี
สภาพการจราจรติดขัด ซึ่งทําให้ต้องใช้เวลานานกว่าปกติ
ทําให้เสียโอกาสได้ลูกค้าคนอื่น ๆ หรือกรณีที่ต้องเดินทาง
ไปยังพื้นที่ห่างไกลซึ่งหาผู้โดยสารขากลับได้ยาก ทําให้
ต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่ากลับเข้าเมือง [3] ส่วนในประเทศ
ออสเตรเลียซึ่งมีค่าธรรมเนียมการเรียกแตกต่างกันตาม
วัน พื้นที่ และช่วงเวลาก็พบปัญหาปฏิเสธเช่นเดียวกัน
[4]
จากที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็ นว่ าแท็ กซี่ เอง
ไม่อยากไปรับ-ส่งผู้โดยสารที่พิจารณาแล้วไม่คุ้มกับค่า
เสี ยโอกาสที่จะรับผู้ โดยสารคนอื่น ส่วนผู้โดยสารก็ ไม่
สามารถที่จะเดินทางไปทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ก่อให้เกิด
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ค่าเสียโอกาสซึ่งก็จะมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละ
บุคคล ปัจจุบันค่าธรรมเนียมการเรียกใช้บริการแท็กซี่
เท่ากับ 20 บาท ในทุกช่วงเวลาของวัน ไม่ว่าจะใกล้ไกล
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนําเสนอนโยบายค่าธรรมเนียมเรียก
แท็ ก ซี่ แ บบแปรผั น ตามอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน ซึ่ ง ผล
การศึกษาในอดีตของ Pueboobpaphan, S พบว่า
นโยบายค่าธรรมเนียมเรียกแท็กซี่แบบแปรผันตามอุป
สงค์และอุปทาน (Variable Surcharge Policy) มี
ปริมาณการซื้อ-ขายสูงกว่านโยบายค่าธรรมเนียมเรียก
แท็กซี่แบบคงที่ (Fixed Surcharge Policy) [5], [6]
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพใน
การศึกษาดังกล่าวใช้วิธีศึกษาแตกต่างกัน คือ นโยบาย
ค่าธรรมเนียมเรียกแท็กซี่แบบคงที่ ใช้วิธีการประเมินและ
วิเคราะห์ (Analytical
estimation) ส่วนนโยบาย
ค่าธรรมเนียมเรียกแท็กซี่แบบแปรผันตามอุปสงค์และ
อุปทาน ใช้วิธีเศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง นอกจากนี้แล้ว
ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ได้ กําหนดให้เป็น
Linear regression ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อ
เปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของทั้ ง 2 นโยบายภายใต้
วิ ธี การเดี ยวกั นด้ วยวิ ธี เศรษฐศาสตร์ เชิ งทดลอง และ
กําหนดให้ผู้ทดลองมีค่าเสียโอกาส
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการเสนอจ่าย
ค่าธรรมเนียมเรียกใช้บริการแท็กซี่แบบคงที่ กับแบบแปร
ผันตามอุปสงค์และอุปทาน กรณีที่คนขับและผู้โดยสาร
ต่างก็มีค่าเสียโอกาส
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับบริการแท็กซี่ คนขับแท็กซี่ใช้
เวลาในการทํางาน 1 กะ หรือ 12 ชม. โดยเฉลี่ยสามารถ
ให้ บริ ก ารผู้ โดยสารได้ ประมาณ 9.66 เที่ ยวต่ อ 1 กะ
ราคาค่าแท็กซี่ต่อครั้งร้อยละ 60 อยู่ระหว่าง 35 - 100
บาท และ ร้อยละ 40 ราคาตั้ งแต่ 100 บาทขึ้นไป [7]
กรณีที่ผู้ใช้บริการเรียกใช้บริการแท็กซี่ผ่านศูนย์บริการ
แท็กซี่ ผู้ใช้เต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการส่วนเพิ่ม 20 บาท
เพื่ อความสะดวกและรวดเร็ ว แต่ ยั งมี การแจ้ งยกเลิ ก
ร้อยละ 11.11 [8]
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3.2 วิ ธี เ ศรษฐศาสตร์ เ ชิ ง ทดลอง (Experiment
Economics) การทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นรูปแบบ
การทดลองที่ ส ามารถช่ ว ยให้ ผู้ วิ จั ย ควบคุ ม ข้ อ มู ล
งบประมาณ ชนิ ดและราคาสิ นค้ า รวมถึ งสถานะของ
ผู้เข้าร่วมทดลองได้ ช่วยให้ผู้วิจัยวัดผลกระทบต่อปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นกับคน และ
สถานการณ์ จริ ง ที่ ต้ องการทราบโดยที่ ผู้ วิ จั ยสามารถ
ควบคุมได้ [9] การศึกษาที่นําไปประยุกต์ใช้กับการ
ประเมิ นกลยุ ท ธ์ เสนอราคาประมู ลและประสิ ทธิ ภาพ
การตลาด จํานวนผู้ประมูล 5 หรือ 6 คนในตลาดแต่ละ
ฝั่งก็เพียงพอสําหรับการสร้างการแข่งขันทางการตลาดได้
[10]
3.3 การประมูลแบบสองทาง (Double Auction) ได้
มี การนํ าไปเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพกั บรู ปแบบการ
แลกเปลี่ยนชนิดต่าง ๆ เช่น Posted-Offer, Clearing
House และ Negotiated Prices พบว่ารูปแบบการ
ประมูลแบบสองทาง มีประสิทธิภาพสูงที่สุด [11]
4. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษานี้พิจารณาการประมูลบริการแท็กซี่ระหว่าง
สองพื้นที่ (Single O-D zone pair) ด้วยวิธีเศรษฐศาสตร์
เชิงทดลอง (Experiment economics) ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยใช้
z-Tree software [12] ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองเป็น
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี และปริ ญญาโทจากหลาย
สาขาวิชา
5. วิธีดําเนินการวิจัย
การทดลองแต่ ล ะครั้ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มทดลองทั้ ง หมด
12 คน ซึ่ง 6 คน จะได้รับบทบาทเป็นผู้ซื้อ (ผู้โดยสารที่
ต้องการใช้บริการแท็กซี่) และอีก 6 คนจะได้รับบทบาท
เป็นผู้ขาย (ผู้ให้บริการแท็กซี่) ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลอง
จะต้องไม่เคยเข้าร่วมการทดลองมาก่อน ในแต่ละการ
ทดลองจะทดลองทั้งหมด 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะทําการ
ประมูลทั้งหมด 15 รอบ ซึ่งแต่ละรอบใช้เวลาประมูล
180 วินาที ค่าเงินที่ใช้ในการประมูลมีหน่วย ECU
(Experimental Currency Unit) ขั้นตอนการดําเนินการ
ทดลองแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
5.1 การทดลองสําหรับนโยบายค่าธรรมเนียมเรียก
แท็กซี่แบบคงที่ มีการกําหนดค่าธรรมเรียกใช้บริการ
แท็กซี่ไว้ ซึ่งผู้โดยสารจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้เพิ่ม
จากอัตราค่าโดยสารตามมิเตอร์ ค่าธรรมเนียมนี้จะคงที่
ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งก็คล้าย
กับการเรียกใช้แท็กซี่ในปัจจุบัน ที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
เรี ย กใช้ แ ท็ ก ซี่ ค งที่ 20 บาท และแท็ ก ซี่ จ ะได้ รั บ
ค่าธรรมเนียมเรียกใช้เท่ากันในทุกกรณี ในการทดลอง
ได้กําหนดค่าธรรมเนียมคงที่ โดยการสุ่มในช่วง 20-200
ECU โดยพิจารณากรณีผู้เข้าร่วมประมูล ไม่มีค่าเสีย
โอกาส (Fixed without OC) และมีค่าเสียโอกาส
(Fixed with OC)
5.2 การทดลองสําหรับนโยบายค่าธรรมเนียมเรียก
แท็ กซี่ แบบแปรผั นตามอุ ปสงค์ และอุปทาน ผู้โดยสาร
สามารถเสนอจ่ ายค่ าธรรมเรี ยกใช้ แท็ กซี่ ได้ ตามความ
ต้องการ ในขณะที่แท็กซี่ก็สามารถเสนอรับค่าธรรมเนียม
ที่ต้องการเข้ามาในระบบ ซึ่งความต้องการเสนอจ่าย-รับ
ค่าธรรมดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคล และอุปสงค์อุ ป ทานในขณะนั้ น ในการทดลองได้ กํ า หนดช่ ว ง
ค่าธรรมเนียมเรียกใช้แท็กซี่เหมือนกับการทดลองของ
นโยบายค่าธรรมเนียมเรียกแท็กซี่แบบคงที่ การทดลองนี้
ได้ ออกแบบการแสดงข้ อมู ลบนหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ Full จะแสดงข้อมูล 3 ตัว
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ได้แก่ ราคาเสนอซื้อสูงสุดแบบ real-time ราคาเสนอ
ขายต่ํ าสุ ดแบบ real-time และราคาซื้อ-ขายที่ เกิ ดขึ้ น
ล่าสุด ส่วนแบบ Basic จะไม่แสดงข้อมูลใด ๆ ให้ทราบ
ยกเว้นข้อมูลของตัวเองเท่านั้น เช่น มูลค่าส่วนบุคคลและ

ค่าเสี ยโอกาสที่ กําหนดให้ เป็นต้ น ซึ่งในการทดลองนี้
พิจารณากรณีผู้เข้าร่วมประมูลมีค่าเสียโอกาส ตัวอย่าง
หน้าจอการประมูลแบบ Full แสดงตามรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอการประมูลแบบ Full
5.3 พารามิเตอร์ที่กําหนดในการทดลอง
5.3.1 มูลค่าส่วนบุคคล (Private Value: PV)
หมายถึง มูลค่าความพึงพอใจที่จะการเสนอประมูลซื้อ
หรือประมูลขายซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล
การทดลองนี้ได้สุ่มกําหนดค่า PV ในช่วง 20-200 ECU
และใช้ข้อมูลชุดนี้ในทุก ๆ ชุดการทดลอง
5.3.2 ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost: OC)
ค่าเสียโอกาสจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ประมูลไม่สามารถประมูลได้
สําเร็จ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้โดยสารเรียกใช้รถแท็กซี่ไม่ได้
ก็อาจทําให้ไปไม่ทันตามกําหนดเวลานัดหมาย เสียงานธุรกิจ ส่วนแท็กซี่ก็จะเสียโอกาสรับลูกค้าในช่วงเวลาที่
เช่ารถ กําหนดโดยการสุ่มค่า OC ในช่วง 50-150 ECU
และใช้ข้อมูลชุดนี้ในทุก ๆ ชุดการทดลอง
5.4 แรงจูงใจของผู้ทดลอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูล
สามารถเข้ าถึ งบทบาทในการทดลองจึ งมี การจ่ ายเงิ น
ค่าตอบแทน [13], [14] ซึ่งจะช่วยให้การทดลองประมูล
ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนั้ น คล้ า ยกั บ การประมู ล จริ ง
ค่ าตอบแทนคํ านวณได้ จากกํ าไรของแต่ ละกรณี แสดง
ดังสมการที่ (1) - (4)
กรณีประมูลสําเร็จ
ผู้ซื้อ กําไร = PV - ราคาประมูลซื้อสําเร็จ
(1)
(2)
ผู้ขาย กําไร = ราคาประมูลขายสําเร็จ - PV
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กรณีประมูลไม่สําเร็จ
กรณีมีค่าเสียโอกาส กําไร = - OC
กรณีไม่มีค่าเสียโอกาส กําไร = 0

(3)
(4)

เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้งหมด 15 รอบ ผลรวมของ
กําไรในแต่ละรอบจะถูกแปลงเป็นค่าตอบแทน และจ่าย
ให้กับผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคน ซึ่งแต่ละคนจะได้รับ
ค่าตอบแทนมากน้อยแตกต่างกัน
5.5 การวัดประสิทธิภาพของนโยบาย ประกอบด้วย
4 ตัวชี้วัดซึ่งจะใช้ t-test ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
แต่ละตัวชีว้ ัดระหว่าง 2 นโยบาย
5.5.1 ปริมาณการซื้อ-ขาย (Volume: Vol) ยิ่ง
มี ค่ า มากแสดงว่ า สามารถตอบสนองความต้ อ งการ
เดินทางได้ดี กว่ า ในการทดลองนี้ปริมาณการเดินทาง
สูงสุดในแต่ระรอบเท่ากับ 6 คู่
5.5.2 ปริมาณการซื้ อ-ขายในแต่ ละช่วงเวลา
เพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการจับคู่ซื้อ-ขาย ยิ่งปริมาณ
ซื้อ-ขายในช่วงแรกมากแสดงว่าเป็นนโยบายที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการเดินทางได้เร็วกว่า ซึ่งกําหนด
เป็น 4 ช่วงเวลาได้แก่ ปริมาณซื้อ-ขายในช่วงวินาทีที่
0-45 (Vol45), 0-90 (Vol90), 0-150 (Vol150) และ
0-180 (Vol180) [15]
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55.5.3 ค่าเสียโอกาสที
โ
่ลดได้ (Percentage
(
of
Opportunity Cost Savving: %OCsavving) เมื่อผู้เข้ารร่วม
ประมูลซือ้อ-ขายได้สําเร็จจะไม่เกิดค่าเสียโอกาส ซึ่งค่าาเสีย
โอกาสที่ผผูู้เข้าร่วมประมูมูลประหยัดได้นัน้นจะถูกนํามาาคิด
เป็นค่าเสียยโอกาสที่ลดได้ด้ หาได้จากสมกการที่ (5)
ni

% OCsavvingi =

∑(OCpperiodi, j - OCocccuri, j )
j =1

ni

∑(OCperiodi, j )

x 100 (5)

5.5.4 ประสิ
ป ทธิภาพโดดยรวมของนโยบาย
(Peercentage of Overall efficiiency: %OverrallEff)
การรศึกษาในอดีตทีท่ผ่านมาใช้ประะสิทธิภาพการจจัดสรร
(Alllocative efficciency) เป็นตัววชี้วัดประสิทธิภาพทาง
ภ
ตลาด คํานวณได้จากประสิ
จ
ทธิภาาพของตลาดรววม
(Peercentage of Allocative effficiency: %AlllocEff)
[166] กับค่าเสียโอกาสที่ลดได้ ดังงแสดงในสมการที่ (6)
และ (7)
ni

j =1

OCperioddi,j คือ ค่าเสียโอกาสที
โ
่กําหนดให้ในระบบคคนที่
j ในรอบกการประมูลที่ i
OCoccurri,j คือ ค่ า เสีย โอกาสที
โ
่เ กิดขึ้นคนที่ j ในรรอบ
การประมูมูลที่ i
ni คือ จํานนวนคนที่สามาารถซื้อหรือขาายได้สําเร็จในรรอบ
การประมูมูลที่ i

j =1

∑(TheoreticaalGaini, j )

j =1

(6)

x 1000

j =1

ReealizedGain คือ กําไรที่เกิดดขึ้นจริงจากการประมูล
ของคนที่ j ในรอบบการประมูลที ่ i
ThheoreticalGaiin คือ กําไรกําาไรเชิงทฤษฎี ของคนที่ j
ในรรอบการประมูลที่ i

)
O
∑(RealizedGGaini, j ) + ∑(OOCperiodi, j - OCoccur
i, j
ni

j =1

ni

∑(TheooreticalGaini, j ) + ∑(OCperiodi, j )
j =1

6. ผลกาารวิจัย
6.1 ปปริมาณการซื้อ-ขาย
อ
ของแต่ต่ละนโยบายแสสดง
ตามรูปที่ 3 ซึ่งพบว่านโโยบายค่าธรรมมเนียมเรียกแท็ท็กซี่
แบบแปรรผั น ตามอุ ป ส งค์ แ ละอุ ป ทาานรู ป แบบ Baasic
และ Fulll มี ป ริ ม าณกการซื้ อ -ขายม ากกว่ า นโยบบาย
ค่าธรรมเนนียมแบบคงที่ทั้งกรณีมีค่าเสีสียโอกาสและไไม่มี
ค่าเสียโอกกาส เนื่องจากกผู้ซื้อ-ผู้ขายสาามารถเสนอราาคา
ได้หลากหหลายตามความมต้องการของแแต่ละคนเพื่อไมม่ให้
เกิดค่าเสียโอกาสขึ้น ส่วนในกรณีแบบคงที
บ
่ไม่มีค่า เสีย
โอกาสมีปปริมาณซื้อขายยน้อยสุด เนื่องจากถ้าคนที่ไไม่มี
ค่าเสียโอกกาสก็จะไม่เสนนอซื้อ-ขายถ้าค่าธรรมเนียมมนั้น
มากกว่ามูลค่าส่วนบุคคลล
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ni

ni

ni

% OOverallEffi =

% AllocEffi =

∑(RealizedGGaini, j )

x 1 00

(7)

j =1

Fixeed Surcharge

Variable Suurcharge

รูปที่ 3 ร้อยลละการจับคูใ่ ช้บบริการแท็กซีใ่ นแต่
น ละ
นโยบบาย
การทดสอบสสมมติ ฐาน t-ttest
นํามาใช้
า เพื่ อ
เปรีรียบเทียบปริมาณซื
ม ้อ-ขายระะหว่าง 2 นโยบายในเชิง
สถิถิ ติ พบว่ า มี ความแตกต่
ว
า งกักั น อย่ า งมี นั ยสํส า คั ญ (pvalue = 0.00) ที่ 95% ความเเชื่อมั่น และรูปแบบการ
แสดงข้อมูลแบบ Basic และ Fuull ไม่มีความแแตกต่างกัน
อยย่ า งมี นั ย สํ า คัญ (p-value = 0.13) ที่ 955% ความ
เชือมั
่อ ่นดังแสดงในนตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทีทียบปริมาณซือ-ขายโดยวิ
อ้
ธี
t-test
Vol
Fixed with OC
Basicc
Fixed with OC
Full
Basicc
Full

Meann
63.611
88.899
63.611
91.677
88.899
91.677

SD
18.54
10.48
18.54
10.41
10.48
10.41

t-stat
t

p-valuue

-9.79

0.000

-10.5

0.000

0.13

0.133

6.2 ปปริมาณการซื้อ-ขายในแต่
อ
ละชช่วงเวลาในกร ณีที่
มีค่าเสียโโอกาสจะพบวว่า นโยบายค่าธรรมเนี
า
ยมเรีรียก
แท็กซี่แบบคงที่มีปริมาณซื้อขายในช่วง 45 วินาทีแแรก
มากกว่านนโยบายค่าธรรรมเนียมเรียกแแท็กซี่แบบแปรรผัน
ตามอุปสงงค์และอุปทานนดังแสดงในรูปที่ 4
%Trade Matched Pairs

100
80
60
40
20
0

0

45

90
135
1800
Time (Sec.)
Fixed withouut OC
Fixed with OC
Basic
Full

ตารางที่ 2 การเปปรียบเทียบปริมมาณซื้อ-ขายในนแต่ละ
ช่วงขอองการประมูล
Time
T
(SSec.)

Vol

Fixed with
w
OCC
Basic
Fixed with
w
Vol45
V
OCC
Fulll
Basic
Fulll
Basic
Vol90
V
Fulll
Basic
Vool150
Fulll
Basic
Vool180
Fulll

Mean

SD

63.61 18.54
23.89 17.73
63.61 18.54
25.83
23.89
25.83
43.61
42.50
67.23
66.39
88.89
91.67

22.64
17.73
22.64
18.43
28.36
13.36
18.54
10.48
10.41

t-statt p-value
11.42

0.00

9.90

0.00

0.87

0.39

0.42

0.68

0.34

0.73

1.52

0.13

6.3 ค่าเสียโอกาสที
ย
่ลดได้ด้ เมื่อเปรียบเทีทียบค่าเสีย
โอ กาสที่ ล ดได้ของทั
ข ้ ง 2 นโ ยบายพบว่ า นโยบาย
ค่ า ธรรมเนี ย มเรี ีย กแท็ ก ซี่ แ บบบคงที่ คิ ด เป็ป็ น ร้ อ ยละ
60.07 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า ของนโยบบายค่ า ธรรมเนนี ย มเรี ย ก
แท็ท็ ก ซี่ แ บบแปรผั น ตามอุ ป สงงค์ แ ละอุ ป ทานรู ป แบบ
Basic และ Full คิดเป็นนร้อยละ 95.26 และ 94
ตามลําดับแสดงดัดังรูปที่ 5

รูปที่ 4 ร้อยละการซืซื้อ-ขายตลอดกการทดลองใน
ช่วงเวลาของนโยบายแต่ละนโยบาย
การเปปรียบเทียบปริริมาณซื้อ-ขายใในแต่ละช่วงเววลา
การประมูมูลระหว่าง 2 นโยบายด้
น
วย t-test
t
พบว่ า มี
ความแตกกต่างกันอย่างมี
ง นัยสําคัญ (pp-value = 0..00)
ที่ 95% คความเชื่อมั่น ส่สวนนโยบายค่าธรรมเนียมเรีรียก
แท็ ก ซี่ แ บบบแปรผั น ตา มอุ ป สงค์ แ ละะอุ ป ทานรู ป แแบบ
Basic แและ Full ใน 4 ช่วงเวลาไม่มีความแตกต่างงกัน
อย่างมีนัยยสําคัญ (p-vaalue > 0.05) ที่ 95% คววาม
เชื่อมั่น แสสดงในตารางทีที่ 2
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รูปที
ป ่ 5 ร้อยละคค่าเสียโอกาสทีล่ ลดได้ของแต่ละนโยบาย
เมื่อทดสอบสมมมติฐานโดยใช้ช้ t-test เพื่อเปปรียบเทียบ
ค่ าเสี ย โอกาสที่ลดได้
ล ร ะหว่ า ง 2 นโยบายในเชิ ง สถิ ติ
พบบว่ามีความแตกกต่างกันอย่างมีมีนัยสําคัญ (p-value =
0.000) ที่ 95% ความเชื่อมั่น แแสดงในตารางงที่ 3 ส่วน
นโ ยบายค่ า ธรรมเนี ย มเรี ย กแแท็ ก ซี่ แ บบแปปรผั น ตาม

21/1/2563 BE 14:34

89

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2562

อุปสงค์แลละอุปทานรูปแบบ
แ Basic และ
แ Full พบวว่ามี
ความแตกกต่างกันอย่างมี
ง นัยสําคัญ (pp-value = 0..00)
ที่ 95% คความเชื่อมั่น ดัังแสดงในตาราางที่ 4

อุปสงค์
ป และอุปทานรูปแบบ Baasic และ Fulll นั้นพบว่า
ไม่ มี ค วามแตกตต่ า งกั น อย่ า งมีมี นั ย สํ า คั ญ (pp-value =
0.332) ที่ 95% คววามเชื่อมั่น แสสดงดังตารางที่ 6

ตารางที่ 3 การเปรียบเทีทียบค่าเสียโอกกาสที่ลดได้

ตารางที่ 5 เปรียบเที
บ ยบประสิททธิภาพของแต่ละนโยบาย
ล

%Ocsavinng
Fixed withh
OC vs Basiic
Fixed withh
OC vs Fulll

Levene's Test
t-test for
for
Equality
of
Equality
off
Equal
Means
Variances
variances
F p-value t-stat p-vallue
0.19 -33.04 0.000
Assumed 2.24
Not
-33.04 0.000
assumed
3.22
0.13 -35.17 0.000
Assumed
Not
-35.17 0.000
assumed

ตารางที่ 4 การเปรียบเทีทียบค่าเสียโอกกาสที่ลดได้
%Ocsaaving
Basiic
Full

Meann
95.266
94

SD
5.8
7.4

t-stat
t

p-valuue

12.22

0.000

6.4 ปประสิทธิภาพโดยรวมของนโยบาย จากรูปทที่ 6
พบว่าประะสิทธิภาพโดยยรวมของนโยบบายค่าธรรมเนีนียม
เรียกแท็กซี่แบบแปรผันตามอุปสงค์และอุ
ล ปทานรูปแแบบ
8 และ 900.35
Basic และ Full คิดเป็นร้อยละ 86.86
ตามลําดับ ซึ่งสูงกว่านโโยบายค่าธรรมมเนียมเรียกแท็ท็กซี่
แบบคงทีซ่ซึึ่งคิดเป็นร้อยลละ 37.57

รูปปที่ 6 ประสิทธิภาพของแต่ละนโยบาย
ผลการรเปรียบเทียบคความแตกต่างดด้านประสิทธิภภาพ
โดยรวมขของนโยบาย พบว่
พ ามีความแตกต่างกันอย่าางมี
นั ย สํ า คั ญ (p-value = 0.00) ที่ 955% ความเชื่ ออมั่ น
ดั ง แสดงใในตารางที่ 5 ส่ ว นผลเปรียบเที
ย ย บระหวว่ า ง
นโยบายคค่ า ธรรมเนี ย มเรี
ม ย กแท็ ก ซี่แบบแปรผั
แ
น ตตาม

_19-1216(082-091)9.indd 89

Levenee's Test
Equal for Equuality of
%OverallEff
Variaances
varriances
F pp-value
Assuumed 0.01 0.93
Fixed with
Not
OC vs Basic
assuumed
Assuumed 0.13 0.73
Fixed with
Not
OC
O vs Full
assuumed

t-ttest for
Equuality of
Means
M
t-statt p-value
-19.411 0.00

-19.411

0.00

-15.411

0.00

-15.411

0.00

บ ยบประสิททธิภาพของแต่ละนโยบาย
ล
ตารางที่ 6 เปรียบเที
%OverallEff
%
Basic
Full

Mean
86.86
90.35

SDD
4.995
3.664

t-stat

p-value

1.2

0.32

7. สรุปและอภิปรายการวิ
ป
จัย
นโยบายการเสนอจ่ายค่าธรรรมเนียมเรียกแแท็กซี่แบบ
แปปรผันตามอุปสงค์
ส และอุปทา นมีประสิทธิภาพสู
ภ งกว่า
นโยบายการเสนนอจ่ายค่าธรรมมเนียมเรียกแแท็กซี่แบบ
คง ที่ คื อ ปริ ม าณ
ณซื้ อ ขาย ค่ า เ สี ย โอกาสที่ลดได้
ล และ
ปรระสิ ท ธิ ภ าพโดยรวมของนโยยบายสู ง กว่ า เนื่ อ งจาก
นโยยบายเสนอจ่ายค่
ย าธรรมเนียมมเรียกแท็กซี่แบบแปรผั
บ
น
ตามอุ ป สงค์ แ ละะอุ ป ทานนั้ น ผู้ ใ ช้ -ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสามารถ
เส นอราคาค่ า ธรรมเนี ย มตาามความต้ อ ง การ ส่ ว น
นโยบายการเสนนอจ่ายค่าธรรมมเนียมเรียกแแท็กซี่แบบ
คงที่มีผลของตัวชี้วัดประสิทธิภภาพโดยรวมต่ํากว่าแบบ
แปปรผันตามอุปสงค์
ส และอุปทาาน แต่มีความเร็วในการ
จับคู
บ ่ซื้อ-ขายที่สูงกว่า ผลการศึกกษาแสดงให้เห็หนว่าถ้าใช้
นโยบายการเสนนอจ่ายค่าธรรมมเนียมเรียกแแท็กซี่แบบ
แปปรผันตามอุปสงค์และอุปทานน ผู้ใช้บริการจจะสามารถ
เดินทางได้
น
ง่ า ยขึขึ้ น ในขณะที่ แแท็ ก ซี่ ยิ น ดี จ ะให้ บ ริ ก าร
เนื่องจากเป็
อ
นรูปแบบที่ให้ผลกํกําไร และสามมารถลดค่า
เสียโอกาสได้
ย
มากกกว่า นโยบายคค่าธรรมเนียมเเรียกแท็กซี่
แบบบคงที่
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8. ข้อเสนอแนะ
การจะนําไปใช้จริงนั้นยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมทั้ง
ในด้านพฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้ การกําหนดค่าธรรมเนียมที่
เหมาะสมในกรณีเลือกใช้นโยบายค่าธรรมเนียมเรียก
แท็กซี่แบบคงที่ หรือช่วงราคาในการเสนอค่าธรรมเนียม
ที่เ หมาะสมกรณี เลื อ กใช้ น โยบายค่ า ธรรมเนี ยมเรี ย ก
แท็ก ซี่แบบแปรผันตามอุป สงค์และอุปทาน ทั้ง นี้ก าร
การออกแบบ Application เพื่อให้เหมาะแก่การใช้งาน
ในเทคโนโลยีปัจจุบันก็เป็นสิ่งสําคัญ
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