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ภาคผนวก 
 
   -  รายนามผูใหสัมภาษณ 
   -  แบบสอบถาม 
   -  แบบสัมภาษณ 
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รายนามผูใหสัมภาษณ 
 

ชื่อ – นามสกุล อายุ 
นายบรรนาด พรมสะแกแสง 43 
นายชุมพล  แจงเนตร 50 
นายโตย กุลนาค 43 
นายอุดร นราทร 55 
นายปญญา ปูรณะสุคนธ 42 
นายวิทวัส คงฤทธ์ิ 39 
นายภานุพันธ ตนประสาท 48 
นายทองออน  ราชวงษา 46 
นายสุพรรณ ประมาคะมา 40 
นายบุญมี คําศรี 45 
นายสมแดง แซล้ี 51 
นายชาติพิชิต  มุดดาวงค 41 
นายสมยศ  ละออ 53 
นายสุรศักดิ์  กุลนาค 41 
นายภานุวัฒน  ทองเมืองหลวง 42 
นายประยูร  ทองบอน 26 
นายบุญทัน  ดวงจําปา 63 
นายวุฒิไกร ทองแดง 41 
นายไพโรจน  ปชชาแปลง 36 
นายสุรพงษ  ธีรวัฒน 61 
นายลําพอง  ประมาพันธ 43 
นายสิงขร  อานนท 39 
นายธีระยุทธ  เปานงคราญ 25 
นายสุรเวช  คําหอม 43 
นายศรัทธา  ปาสีวงษ 42 
นายเทย เงางาม 29 
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นายเสถียน  อาจสาลี 39 
นายจักรกฤษณ  ปยชัยพิมล 43 
นายไพรัตน  ศรีบุตตะ 44 
นายจันทร สุมนทา 61 
นายสมบัติ  พุดชา 43 
นายเสงี่ยม ชาลีวรรณ 58 
นายสมหวัง  สิทธิกรรม 53 
นายณฐภัทร บุญเพ็ง 34 
นายเนี่ยน เมาหวล 54 
นายจินดา  เสนาราช 36 
นายภิญโญ ไตรแกว 29 
นายหารชนะ  เขียนคางพลู 38 
นายสุวัฒน  กุลนาค 39 
นายสุรชัย ปยชัยพิมล 45 
นายบูรพากร คามทิตย 39 
นายนัฐวัตร สิงหโคตร 42 
นางสาวศรัณยา  ปยชัยพิมล 30 
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คําชี้แจง 
 แบบสอบถามน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน 
การใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานครซ่ึงแบบสอบถามนี้ใชเปนขอมูลเพื่อการวิจัย
เทานั้น และวิเคราะหผลในภาพรวม จึงไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามได เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ภูมิลําเนาเดิม ความสัมพันธกับผูตาย และสาเหตุท่ีมารวมงานหรือจัดงานท่ีวัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร โดยเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี โดยเปน
แบบสอบถามแบบประมาณคา  
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับ
แท็กซ่ี โดยเปนคําถามปลายเปด 
 ขอความกรุณาจากทานชวยตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง และ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                                                                                           นายพัฒนรัตน  พัฒนาสินธ 
                                                                           นักศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา 
                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  114 

แบบสอบถาม 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง  หรือเติมขอความในชองวางท่ีตรงกับความเปน 
 จริง  
 
1. ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาเคยใชบริการแท็กซ่ีหรือไม 

   เคย     ไมเคย 
2. เพศ 

   ชาย     หญิง 
3. อายุ 

  25-30 ป     31-35 ป  

   36-40 ป     41-45 ป 

   46-50 ป     มากกวา 50 ปข้ึนไป 
4. ระดับการศึกษา 

   ต่ํากวาปริญญาตรี    ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

   สูงกวาปริญญาตรี 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

   ต่ํากวา 10,000 บาท    10,001-20,000 บาท 

   20,001-30,000 บาท    30,001-40,000 บาท  

   40,001-50,000 บาท    มากกวา 50,000 บาท 
6. การใชบริการแท็กซ่ีเฉล่ียตอเดือน 

   1 – 5 คร้ังตอเดือน    6-10 คร้ังตอเดือน 

   11-15 คร้ังตอเดือน    มากกวา 15 คร้ัง ตอเดือน 
7. คาบริการแท็กซ่ีเฉล่ียตอเท่ียว 

   นอยกวา 100 บาท ตอเท่ียว   100 – 200 บาทตอเท่ียว 

   201-300 บาท ตอเท่ียว   301-400 บาทตอเท่ียว 

   มากกวา 400 บาทตอเท่ียว 
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8. เหตุผลท่ีใชบริการรถแท็กซ่ี 

   ตองการไปถึงจุดหมายอยางรวดเร็ว 

   ตองการความสบาย 

   เพราะสภาพอากาศ เชน รอนจัดหรือฝนตก 

   รถสวนตัวเสีย 

   สภาพการจราจร เชน รถติด 

   เหตุผลอ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………….. 
 
สวนท่ี 2 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง ปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความรูสึกของทาน 
 

ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริง 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
ดานกาย 
1. ไดรับบริการดวยความยิ้มแยม/แจมใส       
2. ไดรับบริการดวยความเต็มใจ      
3. ไดรับบริการท่ีสุภาพนุมนวล      
4. ผูใหบริการแตงกายสะอาดเรียบรอย      
5.  ผูใหบริการวางตัวเปนมิตร และใหเกียรติผูโดยสาร      
6. ผูใหบริการมีความเอื้อเฟอชวยยกของขึ้น-ลงจากรถ      
7. ผูใหบริการมีอาการเศราซึม  เบื่อหนายหรือเซ็ง      
8. ผูใหบริการมีกิริยาเพิกเฉยไมสนใจผูโดยสาร      
9. ผูใหบริการตอนรับดวยมิตรไมตรี/อัธยาศัยดี      
10. กิริยาที่เพิกเฉยไมสนใจรับผูโดยสาร      
ดานวาจา 
1. ผูใหบริการกลาวสอบถามเสนทางโดยความสุภาพ      
2. ผูใหบริการใชวาจานํ้าเสียงไพเราะชัดเจน      
3. ผูใหบริการตอบรับคําขานท่ีเหมาะสม      
4.  ผูใหบริการใหคําแนะนําเสนทางที่เหมาะสม      
5. ไดรับการปฏิเสธเม่ือถูกรองขอจากผูใหบริการ      
6. ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน      
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ระดับพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริง 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
ดานใจ 
1. ผูใหบริการอารมณมั่นคง ควบคุมอารมณได      
2. ผูใหบริการใจลอยขาดสมาธิ      
3. ผูใหบริการใสใจความรูสึกของผูโดยสาร      
4. ผูใหบริการมีความซื่อสัตย ไมคิดเงินเกินมิเตอร      
5. ผูใหบริการพาออม หรือขับวกวนเสนทาง เพ่ือเพ่ิมเงิน      
6. ผูใหบริการรับผิดชอบตอหนาที่ ไมไลผูโดยสารลง
กลางทาง หรือกอนถึงจุดหมาย 

     

โดยภาพรวมทั้งหมดทานมีความพึงพอใจอยูในระดับใด      

 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ี 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือรวบรวมขอมูลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดาน 
การใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานครซ่ึงในการสัมภาษณคร้ังนี้ใชเปนขอมูลเพื่อ 
การวิจัยเทานั้น และวิเคราะหผลในภาพรวม จึงไมมีผลกระทบตอผูตอบใหสัมภาษณ 
 ผูวิจัยตองการขอมูลดังตอไปนี้ 
 1. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพชีวิต ความเปนอยูและแนวคิดเกี่ยวกับปญหาจริยธรรมดานการ
ใหบริการของคนขับแท็กซ่ี 
 2. ขอมูลเชิงพฤติกรรมจริยธรรมดานการใหบริการของคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
 3. ทรรศนะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานการใหบริการและขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาของผูประกอบอาชีพคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร 
 ผูวิจัยไดสัมภาษณกับคนขับแท็กซ่ีในกรุงเทพมหานคร จํานวน 43 ราย เปน การ
สัมภาษณคร้ังนี้เปนแบบไมมีโครงสราง เปนการรวบรวมขอมูลท่ีมีแตหัวขอท่ีตองการสัมภาษณ 
เปนประเด็นกวางๆ สวนคําถามสําหรับผูใหสัมภาษณทุกคน ผูใหสัมภาษณแตละคนอาจให
รายละเอียดปลีกยอยที่ตางกัน ซ่ึงคําถามเก่ียวกับรายละเอียดตางๆ จะเกิดข้ึนตอเนื่องจากการให
ขอมูลของผูใหสัมภาษณแตละคน เพื่อท่ีผูวิจัยจะไดรับรูโดยความเปนจริงในดานตางๆ 
 
 
                                                                                           นายพัฒนรัตน  พัฒนาสินธ 
                                                                           นักศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา 
                                                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
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OBJECTTIVE MAIN QUESTION SUB QUESTION PROBE QUESTION REMARKS 

1. ขอมูลทั่วไป 1. เพศอะไร 
2. อายุเทาไหร 
3. ระดับการศึกษาอะไร 

  

2. สถานภาพสมรส 1. มีครอบครัวหรือยัง 
2. มีบุตรก่ีคน 
3. เคยหยาไหม 

  

3. รายได 1. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 หักคาเชารถและคา 
 แกสประมาณเทาไหร 
 

1. คาเชารถวันละเทาไหร 
2. รายรับพอกับคาใชจาย 
 ไหม 
3. ปกติวันหนึ่งรับผูโดยสาร 
 ประมาณก่ีคนโดยเฉล่ีย 

 

4. ที่อยูอาศัย 1. ทานเปนคนจังหวัด 
 อะไร อยูภาคไหน 
2. บานท่ีอาศัยอยู เชาอยู 
 หรือเปนของตนเอง  
 หรืออยูกับผูอื่น 

  

1. ขับรถแท็กซี่มาก่ีป   
2. ชวงเวลาท่ีขับ กลางวัน 
 หรือกลางคืน 

1. ทําไมถึงเลือกขับชวงเวลา 
 นั่น 
2. ปกติขับรถวันละก่ีชั่วโมง  
 โดยเฉล่ีย 

 

1. เพื่อศึกษาสภาพชีวิต 
 ความเปนอยูและ 
 แนวคิดเก่ียวกับปญหา 
 จริยธรรมดานการให 
 บริการของคนขับ 
 แท็กซี่ 
 

5. เก่ียวกับการขับรถ 
 แท็กซี่ 

3. ขับแท็กซี่เปนอาชีพ 
 หลักหรือไม 

1. มีอาชีพเสริมหรือไม 
2. ถาน่ีเปนอาชีพเสริมปกติ 
 ทําอาชีพหลักอะไร 
3. ทําไมถึงเลือกขับรถแท็กซี่ 

 

1. ดานวาจา 
 

1. กลาวสอบถามเสนทาง 
 โดยสุภาพ 
2. ใหคําแนะนําเสนทางท่ี 
 เหมาะสม 
3. การปฏิเสธเม่ือถูกรอง 
 ขอจากผูโดยสาร 
4. ใหคําแนะนําอยาง 
 ชัดเจน 

1. ใชวาจานํ้าเสียงไพเราะ 
 ชัดเจน 
2. กลาวตอบรับคําอยาง 
 เหมาะสม 

 2. เพื่อศึกษาระดับ 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 ดานการใหบริการของ 
 คนขับแท็กซี่ใน 
 กรุงเทพมหานคร 
 

2. ดานกาย 1. การแสดงออกทางสี 
 หนาเปนอยางไร 

1. ใหบริการดวยความยิ้ม 
 แยม/แจมใส 
2. ใหบริการมีอาการเศราซึม 
 เบื่อหนายหรือเซ็ง 
3. ใหบริการดวยความเต็มใจ 
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OBJECTTIVE MAIN QUESTION SUB QUESTION PROBE QUESTION REMARKS 
2. การใหความชวยเหลือ 
 เปนอยางไร 

1. ใหบริการมีความเอื้อเฟอ 
 ชวยยกของขึ้น-ลงจากรถ 

 

3. การแสดงออกทางการ 
 วางตัวเปนอยางไรบาง 

1. ใหบริการที่สุภาพนุมนวล  
 และเปนมิตร 
2. ใหบริการแตงกายสะอาด 
 เรียบรอย 
3. ใหเกียรติผูโดยสาร 
4. ใหบริการตอนรับดวย 
 อัธยาศัยอันดี 

 

 

4. ใหบริการมีกิริยา 
 เพิกเฉยไมสนใจ 
 ผูโดยสารหรือไม 

 
 

 

2. เพื่อศึกษาระดับ 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 ดานการใหบริการของ 
 คนขับแท็กซี่ใน 
 กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
 

3. ดานจิตใจ 1. ใหบริการดวยอารมณ 
 มั่นคง ควบคุมอารมณ 
 ได 
2. ใหบริการใจลอยขาด 
 สมาธิ 
3. ใหบริการใสใจ 
 ความรูสึกของ 
 ผูโดยสาร 
4. ใหบริการมีความ 
 ซื่อสัตย ไมคิดเงินเกิน 
 มิเตอร 
5. ใหบริการพาออม หรือ 
 ขับวกวนเสนทาง เพื่อ 
 เพิ่มเงินหรือไม 
6. ใหบริการรับผิดชอบ 
 ตอหนาท่ี ไมไล 
 ผูโดยสารลงกลางทาง  
 หรือกอนถึงจุดหมาย 

  

3. เพื่อศึกษาทรรศนะทาง 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 ดานการใหบริการและ 
 ขอเสนอแนะในการ 
 แกไขปญหาของผู 
 ประกอบอาชีพคนขับ 
 แท็กซี่ใน 
 กรุงเทพมหานคร 

1. ปจจัยอะไรที่มีผล 
 ตอพฤติกรรมใน 
 การแสดงออกกับ 
 ผูโดยสาร 
2. การเขาวัดบอยๆ  
 ชวยใหแสดงออก 
 ตอผูโดยสารดีขึ้น 
 หรือไม 
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OBJECTTIVE MAIN QUESTION SUB QUESTION PROBE QUESTION REMARKS 
3. เพื่อศึกษาทรรศนะทาง 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 ดานการใหบริการและ 
 ขอเสนอแนะในการ 
 แกไขปญหาของผู 
 ประกอบอาชีพคนขับ 
 แท็กซี่ใน 
 กรุงเทพมหานคร (ตอ) 

3. ทานคิดวา 
 จริยธรรมคืออะไร 
4. มีขอเสนอแนะ 
 อะไรที่ทําให 
 คนเรามีจริยธรรม 
 ในการบริการมาก 
 ขึ้นไหม 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล นายพัฒนรัตน  พัฒนาสินธ 
วัน เดือน ปเกิด 15 กุมภาพันธ 2515 
ภูมิลําเนา  กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2548 ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 พ.ศ. 2555 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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