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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 ในการวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะตามลําดับดังนี้  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาสภาพชีวิต ความเปนอยูและแนวคิดเกี่ยวกับปญหาจริยธรรมดานการ
ใหบริการของคนขับแท็กซ่ี 
 3. เพ่ือศึกษาทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการและขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาของผูประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 โดยการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดดํา เนินการวิจัย ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
โดยแบงออกเปน 2 ระยะ ในระยะท่ี 1 ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพกอน โดยการศึกษาจากขอมูล 
ชั้นปฐมภูมิ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางเคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัย ในระยะท่ี 2 คือ  
การวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงมีแนวทางในการวิจัยเปนแบบสองดาน คือ ท้ังผูไดรับบริการและผูใหบริการ 
ในดานผูไดรับบริการหรือผูโดยสาร เก็บผลการสํารวจโดยแบบสอบถามจํานวน 400 คน และใน
ดานผูใหบริการหรือคนขับแท็กซ่ีจํานวน 43 คน ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
 เปนการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร โดยไดศึกษาในขอบเขตเน้ือหาดังตอไปนี้ 
 1.1 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
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 1.2 ทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการและขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาของผูประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
 1.3 สภาพชีวิต ความเปนอยูและแนวคิดเกี่ยวกับปญหาจริยธรรมดานการใหบริการ
ของคนขับแท็กซ่ี 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรในการศึกษาคนควา ดังนี้ 
 2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได    
 2.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี
ในกรุงเทพมหานคร  

 3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวจิยัได
ใชวิธีการวิจัยท้ังการสังเกต การสัมภาษณ และการออกแบบสอบถาม โดยมีประชากรดังตอไปนี้ 
 ประชากร คือ ผูใชบริการรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ผูขับแท็กซ่ีในเขต
กรุงเทพมหานครท้ังหมด ซ่ึงมีแท็กซ่ีท่ีจดทะเบียนอยูท้ังหมดจํานวน 86,258 คัน (กรมการขนสง 
ทางบก, 2549)  
 กลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร แบงเปน 5 เขต คือ 
เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตดินแดง เขตบางเขน และเขตจตุจักรใชวิธีอยางงาย (simple random 
sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม จํานวน 423 คน ผูขับแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยการสัมภาษณ จํานวน 43 คน 
โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling)   

 
ขั้นตอนการเก็บขอมูล 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก 
 1. การเก็บรวบรวมจากเอกสาร ตามแหลงวิชาการ และวรรณกรรมและเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับพฤติกรรมและจริยธรรมของคนขับแท็กซ่ีในปจจุบัน รายงานการวิจัย เปนตน  
 2.  การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม หลังจากท่ีไดศึกษาขอมูลตางๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับประเด็นท่ีศึกษา ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจากผูท่ีมีประสบการณการใชบริการ
แท็กซ่ีในชวง 6 เดือนท่ีผานมา การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยการเดินสํารวจดวยตัว
ผูวิจัยและผูชวย มีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
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 2.1 รวบรวมแผนที่ของสถานท่ีสุมตัวอยางท่ีเปนเปาหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ซ่ึงไดแก 5 เขต ไดแก เขตปทุมวัน เขตวัฒนา เขตดินแดง เขตบางเขน และเขตจตุจกัร 
 2.2 กําหนดรหัสของแบบสอบถามทุกชุดเรียงตามลําดับเลขหมาย  
 2.3 อธิบายคําถามของแบบสอบถามใหผูเดินสํารวจเขาใจตรงกัน 
 2.4 เ ร่ิมให ผู เดินสํารวจแบงออกเปน  5 สาย  ตาม  5 เสนทางท่ีกํ าหนดจาก
หางสรรพสินคาในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยแบงจํานวนตามรอยละของจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูใน
พื้นท่ีเปาหมาย โดยมีขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 423 คน โดยเลือกสัมภาษณจากวิธีการสุมเลือกจาก
กลุมตัวอยาง 
 2.5 ตรวจสอบแบบสอบถามจากท้ังหมด 423 ชุด ท่ีผานการตรวจสอบมีจํานวน 400 
ชุด มีชุดเสีย 23 ชุด คิดเปนรอยละ 94.56 ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด โดยเปนชาย 176 คน 
เปนหญิง 224 คน 
 เคร่ืองมือชุดนี้ไดผานการทดลองใช (tryout) และวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha 
coefficient) โดยวิเคราะหหาความเช่ือม่ันเปนรายขอ (Item Analysis) โดยหาคาความเชื่อมั่น 
รวมดวยวิธีการของ Cronbach’s Alpha ซึ่งผลการวิเคราะหทําใหไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟามากกวา
กับ 0.70 (Alpha Coefficient) ซ่ึงถือวาใชได 
  การสัมภาษณ  เพื่อใหงานวิจัยนี้สมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับ
คนขับแท็กซ่ี จํานวน 43 ราย เปนการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง(unstructured interview) โดย
สอบถามถึงประวัติ ชีวิตประจําวัน และทัศนคติเกี่ยวกับจริยธรรมดานการใหบริการ ในการรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ ท่ีมีแตหัวขอท่ีตองการสัมภาษณ เปนประเด็นกวางๆ สวนคําถามเฉพาะ
เกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ นั้นไมเหมือนกันหมด ผูใหสัมภาษณแตละคนอาจใหรายละเอียดปลีกยอย
ท่ีตางกัน ซ่ึงคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ นั้นจะเกิดข้ึนตอเนื่องจากการใหขอมูลของผูให
สัมภาษณแตละคน เพื่อท่ีผูวิจัยจะไดรับรูโดยความเปนจริงท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตามสถานการณ
ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยมีกรอบการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีใน
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาสภาพชีวิต ความเปนอยูและแนวคิดเกี่ยวกับปญหาจริยธรรมดานการ
ใหบริการของคนขับแท็กซ่ี 
 3. เพ่ือศึกษาทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการและขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาของผูประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
 หลังจากท่ีผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลมาเรียบรอยแลว งานท่ีจะตองปฏิบัติตอไป คือ  
การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายขอมูล ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1. การตรวจสอบขอมูล โดยการตรวจสอบแบบสอบถาม วากลุมตัวอยางไดกรอก
ขอมูลครบทุกขอตามท่ีกําหนดหรือไม 
 2. การจัดทําขอมูล โดยการนําขอมูลท่ีไดปอนขอมูลลงในคอมพิวเตอรโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใชในการวิเคราะหสถิติ 
 3. การวิเคราะหขอมูลโดยใช  
 3.1 รอยละ (percentage) และคาความถ่ี (frequency) ใชวิเคราะหในตอนที่ 1 ของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล เชน เพศ วัย อายุ ระดับการศึกษา และภูมิลําเนา
เดิม 
 3.2 รอยละ (percentage) คาความถ่ี (frequency) ใชวิเคราะหขอมูลตอนท่ี 2  
 4. การแปลความหมายขอมูล 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
 สรุปผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอนตามวัตถุประสงคการวิจัยโดยสรุปภาพรวมหรือ
สาระสําคัญของการวิจัย โดยภาพรวมดังกลาวไดจากการรวมสาระสําคัญจากการศึกษาวิจัยท้ังใน 
เชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี
ในกรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการวิจัยนี้มุงเนนเพื่อตอบเก่ียวกับวัตถุประสงคของการวจิยั ดงัท่ีจะ
เสนอตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถาม คือ กลุมผูใชบริการแท็กซ่ีภายใน 6 เดือนท่ีผานมา และกลุมคนขับ
แท็กซ่ี จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามจํานวน 423 ตัวอยาง เปนเพศหญิงจํานวนรอยละ 56 
เปนชายจํานวนรอยละ 44 โดยมีชวงอายุตั้งแต 25 มากกวา 55 ป คาเฉล่ียอายุจากจํานวนประชากร
อยูท่ี 31ป 9.6 เดือน กลุมท่ีมากท่ีสุดอยูในชวง อายุ 25-30 ป คืออยูท่ี รอยละ 56 ของจํานวนท้ังหมด 
ซ่ึงเปนกลุมท่ีอยูในชวงคนทํางาน หรือวัยท่ีมีแนวโนมจะใชบริการแท็กซ่ีมากกวากลุมอ่ืนๆ 
รองลงมาอยูในกลุม 31-35 ป อยูท่ีรอยละ 14.3 ของจํานวนท้ังหมด โดยกลุมท่ีนอยท่ีสุดอยูท่ี 55 ป
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ข้ึนไป คือไมมีเลย  คาเฉล่ียระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางอยูท่ีปริญญาตรีหรือเทียบเทา กลุมท่ี
มากท่ีสุดอยูในชวงการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คือรอยละ 59.3 ของจํานวนประชากร
ท้ังหมด นอยท่ีสุดอยูท่ีสูงกวาปริญญาโท คือ รอยละ 6 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
 รายไดตอเดือนกลุมตัวอยาง กลุมท่ีมากท่ีสุดอยูในชวง 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน 
คือรอยละ 44.8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด รองลงมาคือระดับรายได 30,001 – 40,000 บาท 
ตอเดือน คือรอยละ 26 ของจํานวนประชากรทั้งหมด นอยท่ีสุดอยูท่ีต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน คือ 
รอยละ 5.8 ของจํานวนประชากร  จํานวนคร้ังในการใชบริการแท็กซ่ีโดยเฉล่ียตอเดือน โดยกลุม
ตัวอยางจํานวน 423 ตัวอยาง กลุมท่ีมากท่ีสุดอยูในชวง 1 – 5 คร้ังตอเดือน คือรอยละ 51 ของจํานวน
ประชากรท้ังหมด รองลงมาคือ 6 – 10 คร้ังตอเดือน คือรอยละ 35.5 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
นอยท่ีสุดอยูท่ี11 – 15 คร้ังตอเดือน คือ รอยละ 3.8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
 คาบริการแท็กซ่ีโดยเฉล่ียตอคร้ัง จากกลุมตัวอยางกลุมท่ีมากท่ีสุดอยูในชวง 101 - 200 
คร้ังตอคร้ัง คือรอยละ 57.8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด นอยท่ีสุดอยูท่ีมากกวา 301 บาทข้ึนไปตอ
คร้ัง คือ ไมมีเลย สาเหตุท่ีไดกลุมตัวอยางในระดับท่ีคาใชบริการแท็กซ่ีตอคร้ังมากกวา 301 บาทตอ
คร้ัง ไมมีเลยน้ัน อาจเปนเพราะมีการบริการขนสงสาธารณะ ชนิดอ่ืนๆ เชน รถไฟฟา รถประจําทาง 
ท่ีทําใหประหยัดกวา ประชาชนท่ัวไปจะรูสึกไมคุมกับการจายคาบริการแท็กซ่ีท่ีมากกวา 301 บาท
ข้ึนไปตอคร้ัง 
 แจกแจงเหตุผลท่ีเลือกใชบริการแท็กซ่ี จากกลุมตัวอยาง กลุมท่ีมากท่ีสุด คือตองการไป
ถึงจุดหมายอยางรวดเร็ว รอยละ 46.8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด เหตุผลรองลงมาคือ ตองการ
ความสบาย อยูท่ีรอยละ 19.8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด กลุมนอยท่ีสุดอยูท่ี สภาพการจราจร คือ 
รอยละ 1.5 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
 ผูใหสัมภาษณหรือผูใหขอมูลสําคัญ เพศชายท้ังหมด 42 คน และเพศหญิง 1 คน อายโุดย
เฉล่ียของผูใหสัมภาษณอยูท่ี 43 ป 1.4 เดือน ชวงอายุท่ีใหสัมภาษณมากท่ีสุดอยูในระหวาง 41-45 ป 
รอยละ 32.6 ของจํานวนผูใหสัมภาษณ และนอยท่ีสุด คือชวงอาย ุ31-35 ป คือ รอยละ 9.3 ของผูให
สัมภาษณท้ังหมด ระดับการศึกษาของผูใหสัมภาษณ พบวา อยูในระดับ ประถมศึกษาหรือเทียบเทา
มากท่ีสุด คือ รอยละ 65.1 ของจํานวนประชากรท้ังหมด นอยท่ีสุด คือ ระดับมัธยมปลายหรือ
เทียบเทา คือ รอยละ 11.6 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
 สถานภาพสมรสของผูใหสัมภาษณ พบวารอยละ 69.8 ของใหสัมภาษณมีสถานภาพ
สมรสแลว กวารอยละ27.9 มีสถานภาพโสด สวนอีก รอยละ 2.3 หรือ 1 คนของผูใหสัมภาษณมี
สถานภาพหยา จํานวนบุตรของผูใหสัมภาษณ พบวาโดยสวนใหญมีบุตรอยูท่ี 1-2 คน ถึงรอยละ 
48.8 ของผูใหสัมภาษณ กลุมท่ีนอยท่ีสุด คือ รอยละ 2.3 หรือ 1 คนท่ีมีบุตร 6 คนข้ึนไป 
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 ระยะเวลาท่ีขับรถแท็กซ่ีของผูใหสัมภาษณ พบวาสวนใหญเปนผูขับรถมากกวา 7 ปข้ึน
ไป ถึงรอยละ 48.8 ของจํานวนผูใหสัมภาษณ สวนกลุมคนท่ีนอยท่ีสุด คือเพิ่งเร่ิมตนไมถึงป และ 
กลุมท่ีขับรถต้ังแต 1-4 ป คือรอยละ 14 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ในกลุมคนจํานวนนี้
จากการวิเคราะหพบวา เปนกลุมชวงอายุ 41-45 ป 
 แจกแจงตามรายไดของผูใหสัมภาษณหลังจากหักคาเชารถและคาแกส พบวา กลุมท่ีมาก
ท่ีสุด รายไดอยูท่ี 10,001-12,000 บาท ตอเดือน จํานวนรอยละ 34.9 ของจํานวนผูใหสัมภาษณ
ท้ังหมด รองลงมาคือระดับรายไดอยูท่ีมากกวา 15,001 บาทตอเดือน คือรอยละ 18.6 ของจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด นอยท่ีสุดคือกลุมระดับรายได 12,001-15,000 บาทตอเดือน 
 แจกแจงตามลักษณะท่ีอยูอาศัยของผูใหสัมภาษณ พบวารอยละ 76.7 ของผูใหสัมภาษณ 
เชาท่ีพักอาศัยอยู แตอาศัยกับผูอ่ืนและ บานของตนเอง มีคาความถ่ีเทากัน คือ รอยละ 11.6 ของผูให
สัมภาษณท้ังหมด ภูมิลําเนาเดิมของผูใหสัมภาษณ พบวาโดยสวนใหญเปนประชากรจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แลวอพยพมาทํางานท่ีกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือคนในพื้นท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานครเอง อยูท่ีรอยละ 41.9 ของจํานวนประชากรทั้งหมด คาความถ่ีท่ีนอยท่ีสุด อยูท่ี
ภาคเหนือ คือ รอยละ 2.3 หรือเพียงแค 1 คนของจํานวนคนท่ีสัมภาษณท้ังหมด 
 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางทําใหทราบวา รอยละ 81.4 ของจํานวนประชากรทั้งหมด 
ยึดอาชีพคนขับรถแท็กซ่ีเปนอาชีพหลัก มีประชากรจํานวนรอยละ 18.6 หรือ 8 คนขับรถแท็กซ่ีท่ีขับ
รถแท็กซ่ีเปนอาชีพเสริม โดยชวงเวลาที่ขับรถแท็กซ่ีของผูใหสัมภาษณ ทําใหทราบวาชวงเวลาหรือ
ฤดูกาลมีผลตอการประกอบอาชีพดวย กวารอยละ 14 ของจํานวนประชากรทั้งหมด จะมีอาชีพเปน
เกษตรกร หรือชาวนา พอหมดฤดูเก็บเกี่ยวก็จะกลับเขากรุงเทพมหานครมาทําอาชีพคนขับรถแท็กซ่ี
อีก กลุมระยะเวลาที่มีความถ่ีมากท่ีสุดอยูท่ี 9-12 ชั่วโมง จํานวนรอยละ 44.2 ของจํานวนผูให
สัมภาษณท้ังหมด สวนท่ีนอยท่ีสุดอยูในชวงความถ่ี 5-8 ชั่วโมง จํานวนรอยละ 14 หรือ 6 คนของ
ผูใหสัมภาษณท้ังหมด ชวงเวลาที่ขับรถโดยเฉล่ียตอเดือนของผูใหสัมภาษณ คาความถ่ีท่ีมากท่ีสุด 
คือ เวลากลางวัน รอยละ 39.5 ของจํานวนผูใหสัมภาษณ ชวงเวลากลางคืน คือรอยละ 34.9 ของ
จํานวนผูใหสัมภาษณท้ังหมด จํานวนท่ีนอยท่ีสุดคือ ท้ังกลางวันและกลางคืน รอยละ 9.3 หรือ 4 คน
ของจํานวนผูใหสัมภาษณท้ังหมด 
 จากการสัมภาษณพบวา จํานวนช่ัวโมงท่ีขับมีผลกับรายไดท่ีเกิดข้ึน แตชวงความถ่ี
ระหวาง 9-12 ช่ัวโมงตอวัน และ มากกวา 12 ชั่วโมงอยูในชวงความถ่ีท่ีมากท่ีสุด และรองลงมา
เพราะวา ชวงเวลาในการเชารถตอกะ คือ 12 ชั่วโมง ตอวัน ถาหักเวลาลางรถ ทําความสะอาดรถ  
ตอแถวเพื่อเติมแกส ก็จะเหลือโดยเฉล่ียประมาณ 10 ชั่วโมงตอวัน สวนในกลุมคนที่มากกวา 12 
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ชั่วโมงตอวันนั่น แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีเปนเจาของรถเอง กับกลุมท่ีเชาควบสองกะ เพื่อให
ไดในชวงเวลาท่ีสะดวก 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี  
 ผูตอบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาขอมูลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของ
คนขับแท็กซ่ี ของผูตอบแบบสอบถาม ในลักษณะมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลางนอย นอยท่ีสุด แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานกาย ดานวาจา ดานจิตใจ 
ดานกาย ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ ทางกาย ของผูไดรับ
บริการจากท้ังหมดสิบขอผลปรากฏวา คาความถ่ีมากท่ีสุดอยูท่ีระดับ “ปานกลาง” ท้ังในแงบวกและ
ลบ ในเชิงบวก ไดแก ไดรับบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส ไดรับบริการดวยความเต็มใจ ไดรับ
บริการดวยความสุภาพนุมนวล ผูใหบริการแตงการสะอาดเรียบรอย ผูใหบริการวางตัวเปนมิตร ให
เกียรติผูโดยสาร ผูใหบริการมีความเอ้ือเฟอชวยยกของขึ้น-ลงจากรถ และผูใหบริการตอนรับดวย
มิตรไมตรี/อัธยาศัยดี 
  ในดานลบ ไดแก ผูใหบริการมีอาการเศราซึม เบ่ือหนาย ผูใหบริการมีกริยาเพิกเฉย  
ไมสนใจผูโดยสารในรถ และมีกริยาเพิกเฉยไมสนใจรับผูโดยสาร 
 ดานวาจา ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับรถ
แท็กซ่ีทางวาจาของผูไดรับบริการ มีผลอยูในระดับ “ปานกลาง” ท้ังในขอผูใหบริการกลาวสอบถาม
เสนทางโดยความสุภาพ ผูใหวาจาใชน้ําเสียงท่ีไพเราะ ชัดเจน ผูใหบริการตอบรับคําขานท่ี
เหมาะสม ผูใหบริการใหคําแนะนําเสนทางท่ีเหมาะสม และใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยาง
ชัดเจน รวมทั้งขอท่ีเปนดานลบอยางไดรับการปฏิเสธเม่ือถูกขอรองจากผูใหบริการ 
 ดานจิตใจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ ของคนขับรถ
แท็กซ่ีทางดานใจของผูไดรับบริการ ผลออกมาอยูในระดับ “ปานกลาง” ท้ังในดานผูใหบริการ
อารมณม่ันคง ควบคุมอารมณได ผูใหบริการใสใจความรูสึกของผูโดยสาร ผูใหบริการมีความ
ซ่ือสัตยไมคิดเงินเกินมิเตอร และผูใหบริการรับผิดชอบตอหนาท่ีไมไลผูโดยสารกลางทาง และใน
แงลบคือผูใหบริการพาออม ผูใหบริการใจลอยขาดสมาธิ หรือขับวกวนเสนทางเพ่ือเพิ่มเงิน ออกมา
อยูในระดับ “ปานกลาง” เชนกัน 
 ในการสัมภาษณกับคนขับแท็กซ่ีจํานวน 43 คนโดยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาระดับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร โดยในการ
สัมภาษณคร้ังนี้มีกรอบในการสัมภาษณเพื่อวัด ระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของ
คนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร โดยแบงออกเปนการแสดงออกตอผูโดยสาร 3 ดาน คือ ดานกาย 
ดานวาจา ดานจิตใจ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 94 

 ดานกาย 
  การแสดงออกทางสีหนาเปนอยางไร หัวขอคําถามยอยไดแก  ใหบริการดวยความ 
ยิ้มแยม/แจมใส  ใหบริการดวยความเต็มใจ หบริการมีอาการเศราซึม  เบ่ือหนายหรือเซ็ง จากการ
สัมภาษณพบวา ผูใหสัมภาษณท้ังหมด 43 คนไดตอบวา ไดบริการผูโดยสารดวยความยิ้มแยม 
แจมใส และใหบริการดวยความเต็มใจ 
 สวนในหัวขอยอยเร่ืองการใหบริการมีอาการเศราซึม เบ่ือหนายหรือเซ็งหรือไม ผลจาก
ผูใหสัมภาษณท้ังหมด 43 คน รอยละ 95.3 หรือ 41 คนจากผูใหสัมภาษณท้ังหมดตอบวา ไมเคย
ปฏิบัติตนเชนนั้น แตมี 1 คนท่ีตอบวาไดปฏิบัติบางเปนบางคร้ัง กับอีก 1 คนท่ีตอบวาไมแนใจ ผูให
สัมภาษณท่ีตอบวาไดปฏิบัติบางเปนคร้ังคราวเพราะวา บางคร้ังไดรับผูโดยท่ีเมา พอผูโดยสารเมา
ข้ึนรถก็เตรียมใจเลยวาตองแวะไปลางรถ แตก็ตองรับเพราะรับปากเคาแลววาจะไป ก็ตองไป แตมี
เบ่ือท่ีตองรับ  
 ผูใหสัมภาษณท่ีตอบวาไมแนใจ ใหเหตุผลวา เพราะวารับคนเยอะ ขับมานานแลว มันก็
มีเร่ืองท่ีชอบบาง ไมชอบบาง จําไมไดทุกเร่ืองแตมันเบ่ือหนายบางบางคร้ัง แตก็แสดงออกโดยการ
ไมพูดอะไรกับผูโดยสาร เปดเพลงฟงไป 
 การใหความชวยเหลือตอผูโดยสารเปนอยางไร มีขอยอยคือ ใหบริการมีความเอ้ือเฟอ
ชวยยกของขึ้น-ลงจาก ในการสัมภาษณคร้ังนี้มีผลยอยทําใหพบวา ผูใหบริการบางคนใหความ
ชวยเหลือแตการยกข้ึน แตไมไดเพราะไมสะดวกตองหวงความปลอดภัย เพราะวาถาถึงบานเคาแลว
ไมกลาลงจากรถ เพราะกลัววาจะเปนมิจฉาชีพมาขโมยรถไดตอนที่ลงไปชวยยกของลง บางกรณี
ผูใหสัมภาษณตอบวา ไดชวยยกลง แตไมไดชวยยกข้ึน เพราะตอนยกของข้ึน อยูบริเวณริมถนน  
ไมสะดวกท่ีจะลงจากรถไปชวยได แตตอนยกของลง จะชวยยกลงถาอยูในถนนที่สามารถจอดได 
แตถาผูโดยสารลงบริเวณริมถนนก็จะไมไดไปชวยเหมือนกัน  
 การแสดงออกทางการวางตัวเปนอยางไร มีขอยอยดังตอไปนี้ คือ ใหบริการท่ีสุภาพ
นุมนวล และเปนมิตร แตงกายสะอาดเรียบรอยไปขับรถแท็กซ่ี ใหเกียรติผูโดยสาร บริการตอนรับ
ดวยอัธยาศัยอันดี จากการสัมภาษณทําใหทราบวา ผูใหสัมภาษณท้ังหมดไดใหบริการแกผูโดยสาร
ดวยความสุภาพ โดยวางตัวเปนมิตรและใหเกียรติผูโดยสาร แตการบริการท่ีแตงการสะอาด
เรียบรอยนั่น 42 คนตอบวาไดทําตาม แตมีเพียง 1 คนท่ีตอบวาไมแนใจ เพราะวาบางคร้ังผูใหบริการ
ขับรถมากกวา 12 ชั่วโมง เปนไปไมไดท่ีจะเรียบรอยตลอดเวลา แตพยายามใหดีท่ีสุด แตถาวันไหน
ขับรถนาน เส้ือผาก็จะไมเรียบรอย สวนหัวขอยอยเร่ืองการใหบริการดวยมิตรไมตรีและอัธยาศัย 
อันดีนั่น ผูใหสัมภาษณ 42 คนตอบวาไดปฏิบัติ มี 1 คนตอบวาไมไดปฏิบัติและ อีก 1 คนท่ีตอบวา
ไมแนใจวาเคยทําหรือไม 
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 ใหบริการมีกิริยาเพิกเฉยไมสนใจผูโดยสารหรือไม ในขอนี้ไดแบงออกเปน 2 สวน คือ 
สวนของการท่ีผูโดยสารเรียกใหรับ กับสวนท่ีสองคือการเพิกเฉยไมสนใจผูโดยสารขณะอยูบนรถ 
ผลจากการสัมภาษณทําใหทราบวา ในสวนของการท่ีเพิกเฉยตอการเรียกใหรับน่ัน ผูใหสัมภาษณ 
41 คนตอบวาไมเคยเพิกเฉยตอการเรียกใหรับ แตจะรับหรือไมเปนอีกสวนหนึ่ง เพราะมีหลายๆ 
ปจจัยที่ทําใหไปสงไมได เชน แกสใกลจะหมด หรืออยูในทางที่เปล่ียวเกินไป หรือใกลชวงเวลาท่ี
จะสงรถและทางท่ีผูโดยสารจะไปนั้น ไมไดไปทางเดียวกับอูรถท่ีจะไปสงรถ มีผูใหสัมภาษณ 1 คน
ตอบวา เคยเพิกเฉยตอการเรียกของผูโดยสาร ใหเหตุผลวา ผูโดยสารท่ีโบกเรียกนั้นเปนกลุมใหญ
และเปนผูชายเปนสวนใหญทําใหนากลัววากลุมคนท่ีเรียกอาจเปนมิจฉาชีพก็ได มีผูใหสัมภาษณ 1 
คน ตอบวาไมแนใจ  
 ดานวาจา ในดานวาจานั้นสามารถแบงออกเปนการใชน้ําเสียงและคําพูด ซ่ึงแบงออก
ดังตอไปนี้ ไดแก การกลาวสอบถามเสนทางโดยสุภาพ การใหคําแนะนําเสนทางท่ีเหมาะสม  
การปฏิเสธเม่ือถูกรองขอจากผูโดยสาร การตอบรับคําขานท่ีเหมาะสม และใหคําแนะนําและตอบ
ขอซักถามอยางชัดเจนจากการสัมภาษณท้ังหมด 43 คน แสดงใหเห็นวา ผูใหสัมภาษณไดปฏิบัติ
ดานการใชน้ําเสียงและการแสดงออกทางคําพูดโดยเฉล่ีย ไดผลวา ไดปฏิบัติ การตอบรับคําขานท่ี
เหมาะสม การใหคําแนะนําเสนทางท่ีเหมาะสม และการใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยาง
ชัดเจน พบวารอยละ 100 ตอบวาไดปฏิบัติ ประมาณรอยละ 25 ของผูใหสัมภาษณมีเง่ือนไขกับ
คําตอบดวย เชน จะแนะนําเสนทางท่ีเหมาะสมถาไดรับการรองขอจากผูโดยสาร ถาไมไดรับการ
รองขอก็จะไมแนะนํา จะสอบถามเสนทางท่ีผูโดยสารตองการจะไป แลวใหผูโดยสารเปนคน
กําหนดเองวาจะไปทางไหน สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ เพราะผูใหสัมภาษณเคยใหคําแนะนําโดยท่ี
ผูโดยสารไมไดซักถาม แลวปรากฏวาเสนทางท่ีพาไปรถติด ผูโดยสารก็พูดจาไมดีกับผูใหสัมภาษณ 
 ในการกลาวถามเสนทางโดยความสุภาพ รอยละ 97.7 หรือ 42 คนตอบวาไดปฏิบัติ  
แตรอยละ 2.3 หรือ 1 คนของผูใหสัมภาษณตอบวาไมแนใจ เพราะวาบางคร้ัง ผูโดยสารข้ึนรถ
มาแลวคุยโทรศัพทตลอดเวลา พอจะพาไปทางซายก็บนวาทางซายรถติด พอจะพาไปทางขวาก็บอก
วาทางนี้ออม แตสนใจจะคุยกับผูใหสัมภาษณ แตคุยท้ังโทรศัพทและบอกทางไปดวย บางคร้ังก็
เผลอตอบไมดีไป 
 ในหัวขอปฏิเสธเม่ือถูกรองขอจากผูใหบริการ รอยละ 83.7 หรือ 36 คนตอบวา ไมเคย
ปฏิเสธผูโดยสาร แตจํานวนรอยละ 16.3 หรือ7 คนตอบวาไดเคยปฏิบัติ ผูใหสัมภาษณไดใหเหตุผล
วา ในบางคร้ังผูโดยสารของใหไปในเสนทางท่ีเปล่ียว ไมปลอดภัยตอตนเอง จึงไดขอใหผูโดยสาร
เปล่ียนเสนทาง บางคร้ังผูโดยรองรอใหไปสงท่ีหนาบาน ในขณะท่ีน้ําทวมถึง 50 เซนติเมตรท่ี
บริเวณหนาบานของผูโดยสาร ผูใหสัมภาษณก็เขาใจวาผูโดยสารไมอยากย่ําน้ํา แตผูใหบริการก็
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อยากใหเขาไปวาพอใจถึงแลว เปดประตู น้ําก็จะเขารถ แถมบางทีอาจจะรถนอกไปตอไมไดจึงตอง
ปฏิเสธคํารองขอของผูโดยสารไป ผูใหสัมภาษณบางคนเลาวา บางคร้ังผูโดยสารเปนเพื่อนมา
ดวยกัน 3 คน จะใหไปสง 3 จุดหมายโดยแตละท่ีไกลกันมาก จึงตองปฏิเสธเพราะถาไปสง 3 ท่ีก็จะ
ไมสามารถรับคนอ่ืนตอไดอีก ทําใหไดเงินไมพอสงคาเชารถ จึงตองปฏิเสธไป แตพอปฏิเสธ ผูให
สัมภาษณก็ถูกรองเรียนจากผูโดยสาร 
 ดานจิตใจ สามารถแบงออกเปนหัวขอยอย ดังตอไปนี้ ใหบริการดวยอารมณมั่นคง 
ควบคุมอารมณได ขณะใหบริการใจลอยขาดสมาธิ ใหบริการใสใจความรูสึกของผูโดยสาร 
ใหบริการมีความซ่ือสัตย ไมคิดเงินเกินมิเตอร ใหบริการพาออม หรือขับวกวนเสนทาง เพื่อเพิ่มเงิน
หรือไม และใหบริการรับผิดชอบตอหนาท่ี ไมไลผูโดยสารลงกลางทาง หรือกอนถึงจุดหมาย พบวา 
ผูใหสัมภาษณท้ังหมด ใหบริการดวยอารมณท่ีมั่นคง ควบคุมอารมณได ผูใหสัมภาษณไดใหเหตุผล
วา ในการขับรถตองใชสมาธิ โดยเฉพาะการขับรถในกรุงเทพมหานคร มีเหตุการณเฉพาะหนาอยู
ตลอดเวลา ถาใจรอนจะทําใหเกิดอุบัติเหตุได ในหัวขอการใหบริการดวยความใจลอยขาดสมาธแิละ
หัวขอใหบริการโดยขับพาออมหรือขับวกวนเพื่อเพิ่มเงินนั่น รอยละ 88.4 หรือ 38 คนตอบวาไมเคย
ปฏิบัติ แตรอยละ 9.3 หรือ 4 คนตอบวาไมแนใจ สวนรอยละ 2.3 หรือ 1 คนตอบวาไดปฏิบัติ ผูให
สัมภาษณไดใหเหตุผลวา การท่ีขับพาออมนั้น เจตนาหลักไมไดคิดจะเพิ่มเงินข้ึนเลย แตเจตนาจะ
หนีรถติด ถาไปเสนทางตรงแตรถติด ผูใหสัมภาษณคิดวา ไปทางออมแตไปจุดหมายเร็วข้ึนนาจะ
ดีกวา  
 ในหัวขอใหบริการโดยใสใจความรูสึกของผูโดยสาร และมีความรับผิดชอบพาสง
ผูโดยสารจนถึงจุดหมายไมไลลงกลางทางกอน พบวา รอยละ 97.7 หรือ 42 คนไดปฏิบัติ แตมี 
รอยละ 2.3 หรือ 1 คนท่ีตอบวาไมแนใจ จากการสัมภาษณผูใหบริการตอบ ยากมากท่ีผูขับรถแท็กซ่ี
ตอบรับผูโดยสารแลว จะท้ิงใหลงกลางทาง โดยสวนมากมีแตผูโดยสารท้ิงลงกลางทางกอนเวลาท่ี
ขับรถไปแลวเจอรถติด เพราะผูโดยสารคิดวานั่งอยูก็ไมไดไปไหน มีแตเสียเงินเพิ่ม เคาก็หนีกัน  
มีเพียง 1 คนท่ีตอบวาไมแนใจ ผูใหสัมภาษณตอบวาเคยผูโดยสารลงกอนถึงจุดหมายแตไมใชโดย
เจตนา แกสกําลังจะหมดจริงๆ จึงไมสามารถไปสงตอได ไมคอยสบายใจนักท่ีปลอยผูโดยสารลง
กลางทาง แตพยายามเลือกจุดท่ีผูโดยสารสามารถเรียกรถคันตอไปไดสะดวกข้ึน แลวก็ไมไดเก็บเงิน
คาบริการจากผูโดยสารดวย 
 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับ
แท็กซ่ี 
 ในการสํารวจจากแบบสอบถามในหัวขอน้ีเปนแบบคําถามปลายเปด สามารถสรุปเปน
หัวขอไดดังตอไปนี้  



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 97 

 1. ไมควรกลาวถึงการเมือง การวิจารณการเมืองกับผูโดยสาร 
 2. การแนะนําเสนทางของผูใหบริการ จึงเปนจริยธรรมการบริการในดานจิตใจ และ
ทางวาจาท่ีจําเปนอยางยิ่งในชวงเวลาท่ีผูโดยสารตองการ อยางผูโดยสารจากตางจังหวัด เปนตน 
 3. ใสใจดูแลสภาพภายในของรถ เชน รักษาความสะอาด ดูแลและขจัดกล่ินภายในรถ 
อยางกล่ินบุหร่ี กล่ินอับ  
 4. การเปดเพลงเสียงดงัขณะมีผูโดยอยูในรถ  
 5. การขับรถท่ีไมสุภาพ ขับฉวัดเฉวียงไมหวงผูโดยสาร  
 6. ไมควรปฏิเสธรับผูโดยสาร 
 ผลจากการสัมภาษณเกี่ยวกับทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการบริการและ
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาของผูประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร แบงเปน
หัวขอไดดังนี้ 
 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการแสดงออกกับผูโดยสาร จากการสัมภาษณผูใหบริการ
ขับรถแท็กซ่ี และประมวลสามารถสรุปถึงปจจับท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมในการแสดงออกกับ
ผูโดยสารไดดังตอไปนี้ 
 1. น้ําเสียง สีหนา การแสดงออกของผูรับบริการ ทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอ 
ผูใหบริการ จากตัวอยางท่ีผูใหสัมภาษณยกมาใหเห็น คือ ผูโดยสารท่ีข้ึนรถแลวคุยโทรศัพทเสียงดัง 
ไมสนใจกับการถามเสนทางของผูใหบริการ ทําใหไดผลออกมาไมตรงตามท่ีผูโดยสารตองการ 
ผูโดยสารบางทานก็จะพูดจาเสียดสี หรือบางคนขอลงกลางทางก็มี  
 2. การดื่มเหลาของผูโดยสาร บางคร้ังผูโดยสารข้ึนรถ เมาเหลา แตผูใหบริการตัดสินใจ
รับผูโดยสารแลว และอยูในระหวางจะสงถึงจุดหมาย แตผูโดยสารอวกบนรถ พอบนรถมีกล่ินอวก 
ผูโดยสารขอลงจากรถเอง ทําใหผูใหบริการโมโหไดบาง อาจพูดจาไมสุภาพกับผูโดยสารได 
 3. การจราจรท่ีเปนปญหา ในบางเสนทางรถติด ผูโดยสารตองการไปถึงจุดหมายใหเร็ว
ทันใจ จึงบอกใหผูใหบริการกดแตรเพื่อเรงใหคันหนาไปเร็วข้ึน หรือในบางคร้ัง ผูโดยสารเปนคน
ขอใหผูใหบริการขับรถเร็วข้ึน หรือเปล่ียนชองทางบอยๆ เพื่อจะไดทันใจผูโดยสาร 
 4. ความเครียด ผูใหบริการบางคร้ังมีความเครียดจากปญหาหลายๆ ดาน เชน เครียด
เร่ืองปญหาครอบครัว เครียดคาแกสท่ีแพงข้ึน คาครองชีพท่ีสูงข้ึน การรอตอคิวเพื่อเติมแกสท่ีนาน 
(รถแท็กซ่ีใชแกสธรรมชาติ NGV มีคิวท่ีตอยาวมาก) ความเครียดเหลานี้ในบางคร้ัง ทําใหผูให
บริการ อาจมีอาการใจลอย เพราะพยายามคิดแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะขับรถได  
 ขอเสนอแนะท่ีเปนปจจัยใหเพิ่มจริยธรรมในการบริการ ในการสัมภาษณคร้ังนี้สามารถ
สรุปเปนหัวขอไดดงันี้ 
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 1. ตองการใหลดคาครองชีพลง เพราะเปนการชวยลดความเครียดแกผูใหบริการ 
 2. ตองการความชวยเหลือในดานภาษาตางประเทศ การส่ือสาร อยากใหมีความ
ชวยเหลือดานภาษามากกวานี้ บางคร้ังมีผูโดยสารเปนชาวตางชาติ ก็ยากท่ีจะใหบริการไดอยางดี 
 3. ขอใหลดดอกเบ้ียในการผอนรด เพราะบางคร้ังผูใหบริการอยากมีรถเปนของตัวเอง 
แตติดท่ีดอกเบ้ียคาผอนรถท่ีแพงมาก 
 

อภิปรายผล 
 
 ในการอภิปรายผลจากการศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับ
แท็กซ่ีในกรุงเทพมหานครพบวา 
 1. ระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาจากมุมมอง 2 ดานหากัน คือ ในดานของผูใหบริการประเมิน
ตนเอง และในดานของผูรับบริการประเมินผูใหบริการ โดยประเมินในดานกาย ดานวาจา และดาน
จิตใจ 
 จากการศึกษาทําใหทราบวา จริยธรรมประกอบดวยหลักการอยางงาย คือ การทําดี 
ละเวนความช่ัว และการทําจิตใจใหผองใส เชนท่ีพระพุทธเจาไดแสดงพระธรรมเทศนาในโอวาท
ปาฏิโมกข  
 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมในการแสดงออกประมวลสามารถสรุปถึงปจจัยที่มี
ผลกระทบตอพฤติกรรมในการแสดงออกกับผูโดยสารไดดังตอไปนี้ 
 น้ําเสียง สีหนา การแสดงออกของผูรับบริการ ทําใหมีผลกระทบโดยตรงตอ 
ผูใหบริการ จากตัวอยางท่ีผูใหสัมภาษณยกมาใหเห็น คือ ผูโดยสารท่ีข้ึนรถแลวคุยโทรศัพทเสียงดัง 
ไมสนใจกับการถามเสนทางของผูใหบริการ ทําใหไดผลออกมาไมตรงตามท่ีผูโดยสารตองการ 
ผูโดยสารบางทานก็จะพูดจาเสียดสี หรือบางคนขอลงกลางทางก็มี  
 การดื่มเหลา บางคร้ังผูโดยสารข้ึนรถ เมาเหลา แตผูใหบริการตัดสินใจรับผูโดยสาร
แลว และอยูในระหวางจะสงถึงจุดหมาย แตผูโดยสารอวกบนรถ พอบนรถมีกล่ินอวก ผูโดยสาร 
ขอลงจากรถเอง ทําใหผูใหบริการโมโหไดบาง อาจพูดจาไมสุภาพกับผูโดยสารได 
 การจราจรท่ีเปนปญหา ในบางเสนทางรถติด ผูโดยสารตองการไปถึงจุดหมายใหเร็ว
ทันใจ จึงบอกใหผูใหบริการกดแตรเพ่ือเรงใหคันหนาไปเร็วข้ึน หรือในบางคร้ัง ผูโดยสารเปนคน
ขอใหผูใหบริการขับรถเร็วข้ึน หรือเปล่ียนชองทางบอยๆ เพื่อจะไดทันใจผูโดยสาร 
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 ความเครียด ผูใหบริการบางคร้ังมีความเครียดจากปญหาหลายๆ ดาน เชน เครียด
เร่ืองปญหาครอบครัว เครียดคาแกสท่ีแพงข้ึน คาครองชีพท่ีสูงข้ึน การรอตอคิวเพื่อเติมแกสท่ีนาน 
(รถแท็กซ่ีใชแกสธรรมชาติ NGV มีคิวท่ีตอยาวมาก) ความเครียดเหลานี้ในบางคร้ัง ทําใหผูให
บริการ อาจมีอาการใจลอย เพราะพยายามคิดแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะขับรถได  
 ปจจัยดานบวกจากการเขาวัดสมํ่าเสมอชวยใหแสดงออกตอผูโดยสาร การเขาวัดนี้มี
ความสัมพันธกับครอบครัวโดยตรง เพราะถาอาศัยการตัดสินใจของคนขับแท็กซ่ีเพียงผูเดียว จะใช
เวลาสวนมากในการขับรถ 12 ช่ัวโมง เม่ือมีเวลาวางก็อยากจะพักผอนอยูบาน แตถามีครอบครัวใน
กรณีท่ีเปนคนในกรุงเทพมหานคร ครอบครัวจะเปนคนชักชวน เพื่อเขาวัดตามวันหยุดเทศกาลตางๆ 
เพื่อเวียนเทียน หรือใสบาตร เปนตน นอยครั้งท่ีจะอยูวัดนานพอจนไดฟงเทศนาจากพระ อาจมีบาง
ในการทําบุญวันเกิด หรือการชวยงานศพ 
 ในกรณีท่ีผูขับแท็กซ่ีเปนคนตางจังหวัด การกลับบานท่ีตางจังหวัดทําใหมีเวลา 
มากข้ึน ไดพักผอน การพาพอแมไปวัด หรือการไปรวมกิจกรรมท่ีวัดถือเปนเร่ืองท่ีกระทํา เชน  
การกลับบานชวงสารท เดือนสิบของชาวภาคใต การทอดกฐิน ทอดผาปาของหมูบาน เปนตน 
 ศาสนาทุกศาสนาสอนใหทุกคนเปนคนดี หลักของพระพุทธศาสนาคือ การทําดีละ
เวนความช่ัว ซ่ึงประกอบดวย กาย วาจา และใจ ถาคนเราเขาวัดเขาใกลหลักธรรมคําสอนมากข้ึน 
ยอมเปนการเรียนรูการละเอียดและเกรงกลัวตอบาป เปนการสรางจริยธรรมใหแกท้ังผูใหบริการ
และผูโดยสาร 
 2. สภาพชีวิต ความเปนอยูและแนวคิดเก่ียวกับปญหาจริยธรรมดานการใหบริการของ
คนขับแท็กซ่ี อาชีพคนขับรถแท็กซ่ีถือเปนอาชีพบริการท่ีประสบความเครียดรอบดานมากกวา
อาชีพอ่ืนๆ จากการศึกษา ทําใหทราบวา ครอบครัวเปนปจจัยทางออมสวนหนึ่งท่ีชวยใหมีจริยธรรม 
ในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาเปนสวนเสริมครอบครัวกลาแข็ง การไมโกหกกัน ไมดื่มเหลา  
ไมเลนการพนัน ไมคิดนอกใจ และไมคิดลักทรัพยก็จะทําใหมีภูมิคุมกันดานจริยธรรมมากข้ึน  
จากการศึกษาพบวาในอาชีพคนขับแท็กซ่ีมีนอยมากท่ีเลือกการหยาเปนการตัดสินชีวิตคู บุตรเปน
สวนหนึ่งท่ีชวยสรางโซทองคลองครอบครัวไวดวยกัน  
 

ขอเสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชงาน 
 ควรมีการจัดระเบียบแท็กซ่ีในทุกมิติ หลายฝายออกมาเสนอแนวทางแกไขในมิติ
ตางๆ เพื่อประโยชนดังนี้ 
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 1.1 เจาของอูตองมีการเก็บประวัติของคนขับแท็กซ่ีในอูในถูกตอง 
 1.2 มีการอบรมใหความรูเร่ืองพฤติกรรมดานจริยธรรมชุมชนกับคนขับแท็กซ่ีอยาง
มีมาตรฐาน มีการรวมตัวเขาไปจัดการแกปญหาแท็กซ่ีถูกตอง  
 1.3 ติดต้ังเคร่ืองกั้นระหวางคนขับและผูโดยสาร เชนเดียวกับหลายๆ ประเทศใน
เอเชีย ออกแบบปลดล็อคเอง 3 ประตูของผูโดยสาร ยกเวนประตูคนขับรถท่ีสามารถล็อคไดสําหรับ
คนขับเพียงคนเดียว 
 1.4 ควรมีปุมสัญญาณบริเวณดานประตูแตละดาน หากเกิดปญหาสามารถกด
สัญญาณเตือนใหดังข้ึนได  
 1.5 มีเกณฑและมรรยาทสําหรับผูขับรถแท็กซ่ีและผูโดยสารในแตละดาน เชน 
  1.5.1 หากคนขับรถแท็กซ่ีหรือผูโดยสารจะชวนคุย ใหมีการขออนุญาตกันกอน 
 1.5.2 ไมเปดรายการวิทยุเสียงดัง โดยมรรยาทควรถามผูโดยสารกอน 
 1.5.3 หามสูบบุหร่ีบนรถแท็กซ่ีโดยเด็ดขาด หรือควรเวนเลยโดยเด็ดขาด  
เพราะผูใหบริการที่สูบบุหร่ีจะหายใจเขาและออกมีกล่ินอบอวนอยูภายใจรถ 
 1.5.4 แตงกายใหเปนแบบเดียวกัน เพื่องายตอการเขาถึงและความเปนระเบียบ 
 1.5.5 ตองไมแสดงความไมพอใจหากผูโดยสารตองการแจงทะเบียนรถทาง
โทรศัพทกับเพ่ือนหรือญาติพี่นอง 
 1.5.6 หากตองการเขาหองน้ํา ควรขออนุญาตผูโดยสารแลวแวะเขาท่ีปมนํ้ามัน
ใกลเคียงหรือสถานท่ีท่ีเหมาะสมตามสมควร และผูโดยสารสามารถออกจากรถได 
 1.5.7 ผูขับรถแท็กซ่ีไมมีสิทธิวางเง่ือนไขกับผูโดยสาร เชน ปฏิเสธไมไปสง
ผูโดยสาร โดยอางวาตองสงกะ เพราะหากตองการสงกะ ควรปดไฟปายรับผูโดยสาร  
 6. ผูโดยสารทุกคนควรโทรแจงทะเบียนรถขณะนั่งรถแท็กซ่ี จะเปนการสง
ขอความหรือโทรศัพทชวนคุยกับคนคุนเคยได 
 7. ผูโดยสารไมควรแตงกายลอแหลมจนเกินเหตุ ควรมีการวางแผนเพ่ือการนั่ง
แท็กซ่ีอยางเหมาะสม  
 2. ขอเสนอแนะตอการศึกษาคร้ังตอไป 
 จากการศึกษาเร่ืองจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
ทําใหไดประเด็นตางๆ ท่ีนาสนใจ จึงควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตอไปนี้ 
 2.1 ปจจัยท่ีมีผลในเชิงจริยธรรมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนขับแท็กซ่ี 
 2.2 ศึกษาความเขมแข็งขอบครอบครัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 2.3 ปจจัยท่ีสงผลจากพระพุทธศาสนาตอจริยธรรมของคนขับรถแท็กซ่ี 
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 2.4 ปจจัยท่ีสงผลจากหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาตอจริยธรรมอันพึงประสงค
ของสังคมไทยและสังคมโลก 
 
 


